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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΤΟ (2) ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΑΝΙΥΝΔΤΣΧΝ 

 

ΑΤΡΜΑΣΟ ΦΟΡΗΣΟ ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ (43cm x 43cm) 

1. Να ιεηηνπξγεί ελζύξκαηα θαη αζύξκαηα. 

2. Να δηαζέηεη ηξνθνδνηηθό θαη θαιώδην γηα ηελ ελζύξκαηε ζύλδεζε. 

3. Να δηαζέηεη αζύξκαηε (wireless) ζύλδεζε κε ηελ ζηαζεξή θνλζόια ρεηξηζκνύ 

γηα ηελ κεηάδνζε ησλ ςεθηαθώλ εηθόλσλ. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν Access 

Point (AP). 

4. Να είλαη θαηάιιεινο γηα ηε ιήςε αθηηλνγξαθηώλ θαη εθηόο ηεο αθηηλνινγηθήο 

αίζνπζαο κε ρξήζε θνξεηήο θνλζόιαο (ηύπνπ tablet) γηα ρεηξηζκό, ιήςε, ζέαζε 

θαη επεμεξγαζία ησλ ςεθηαθώλ εηθόλσλ. Θα αμηνινγεζεί ε δπλαηόηεηα λα 

απεηθνληζζνύλ νη εηθόλεο θαη ζε smartphone. 

5. Να είλαη ηερλνινγίαο flat panel ηύπνπ αθηηλνινγηθήο θαζέηαο. 

6. Σν πιηθό ηνπ αληρλεπηή λα είλαη άκνξθεο ζηιηθόλεο (A-Si) θαη ν ζπηλζεξηζηήο 

ηνπ λα είλαη Ισδηνύρν Καίζην (CsI). 

7. Να έρεη κέγεζνο εηθνλνζηνηρείνπ ≤ 150 κm. 

8. Να δηαζέηεη ςεθηαθή κήηξα βάζνπο ιήςεο ηνπιάρηζηνλ 16bit ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ν επαξθήο αξηζκόο δηαβαζκίζεσλ ηνπ γθξη (δπλακηθό εύξνο 

απεηθόληζεο). 

9. H ελεξγή πεξηνρή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 42,4cm x 42,4cm. 

10. Η αλάιπζε κήηξαο εηθόλαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2800 x 2800 pixel. 

11. Να αλαθεξζνύλ νη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο. 

12. Να δηαζέηεη DQE ηνπιάρηζηνλ 65% @ 0 lp/mm (ζύκθσλα κε RQA-5 Typical 

2.6κGy). 

13. Ο ρξόλνο πξνεπηζθόπεζεο εηθόλαο λα είλαη ≤3sec. 

14. Ο  ρξόλνο πιήξνπο απεηθόληζεο ηεο εηθόλαο λα είλαη ≤8sec. 

15. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία  απηόκαηεο αλίρλεπζεο (AED) αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα 

απμάλεη ηελ απόδνζε ηεο δόζεο θαη ηελ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο αληρλεύνληαο ηελ 

έλαξμε θαη ην ηέινο ησλ αθηίλσλ Υ  κε απόιπηε αθξίβεηα. 

16. Πξναηξεηηθά λα δηαζέηεη εζσηεξηθή κλήκε γηα ηελ απνζήθεπζε εηθόλσλ. Να 

αλαθεξζεί ν αξηζκόο ησλ εηθόλσλ πξνο αμηνιόγεζε. 

17.  Να αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκόο ιήςεσλ αλά πιήξε θόξηηζε, ε ρξνληθή 

δηάξθεηα γηα ηε πιήξε θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο, ν ρξόλνο απηνλνκίαο ηεο 

κπαηαξίαο (κέγηζηνο αξηζκόο ιήςεσλ αλά πιήξε θόξηηζε/κέγηζηνο ρξόλνο 

ιεηηνπξγίαο από ηελ πιήξε θόξηηζε ζε πιήξε απνθόξηηζε). 

18. Σν βάξνο ηνπ αληρλεπηή λα είλαη κηθξόηεξν από 3,5kgr πεξίπνπ γηα εύθνιε 

ρξήζε θαη κεηαθνξά. 

19. Να είλαη πςειήο αληνρήο ζε θξαδαζκνύο θαη πηώζεηο. 



20. Να αλαθεξζεί ην κέγηζην θνξηίν βάξνπο πνπ κπνξεί λα δερζεί ν αληρλεπηήο πάλσ 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαη ζε έλα ζεκείν ηνπ. 

21. Να δηαζέηεη απμεκέλε πξνζηαζία από εηζδνρή ζηεξεώλ θαη πγξώλ ζσκάησλ. Να 

αλαθεξζνύλ ηα επίπεδα πξνζηαζίαο κε βάζε International Protection Rating. 

22. Να κπνξνύλ λα πξνζαξκνζζνύλ ζηα ππάξρνληα bucky (αθηηλνινγηθή ηξάπεδα 

θαη όξζην bucky) ησλ αθηηλνινγηθώλ κεραλεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

23. Να αλαθεξζεί αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία θαη ε απαίηεζε βαζκνλόκεζεο (ηξόπνο, 

ζπρλόηεηα θιπ.) θαη λα αλαθεξζεί ε δπλαηόηεηα online πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη ην 

δηαζέζηκν ινγηζκηθό πνηνηηθνύ ειέγρνπ. Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά. 

 

ΑΤΡΜΑΣΟ ΦΟΡΗΣΟ ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ (36cm x 43cm) 

 

1. Να ιεηηνπξγεί ελζύξκαηα θαη αζύξκαηα. 

2. Να δηαζέηεη ηξνθνδνηηθό θαη θαιώδην γηα ηελ ελζύξκαηε ζύλδεζε. 

3. Να δηαζέηνπλ αζύξκαηε (wireless) ζύλδεζε κε ηελ ζηαζεξή θνλζόια ρεηξηζκνύ 

γηα ηελ κεηάδνζε ησλ ςεθηαθώλ εηθόλσλ. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν Access 

Point (AP). 

4. Να είλαη θαηάιιεινο γηα ηε ιήςε αθηηλνγξαθηώλ θαη εθηόο ηεο αθηηλνινγηθήο 

αίζνπζαο κε ρξήζε θνξεηήο θνλζόιαο (ηύπνπ tablet) γηα ρεηξηζκό, ιήςε, ζέαζε 

θαη επεμεξγαζία ησλ ςεθηαθώλ εηθόλσλ γηα ηε δηελέξγεηα αθηηλνγξαθηθώλ 

εμεηάζεσλ ζε ζαιάκνπο αζζελώλ, ΜΔΘ, ρεηξνπξγεία θά. Θα αμηνινγεζεί ε 

δπλαηόηεηα λα απεηθνληζζνύλ νη εηθόλεο θαη ζε smartphone . 

5. Να είλαη ηερλνινγίαο flat panel ηύπνπ αθηηλνινγηθήο θαζέηαο. 

6. Σν πιηθό ηνπ αληρλεπηή λα είλαη άκνξθεο ζηιηθόλεο (A-Si) θαη ν ζπηλζεξηζηήο 

ηνπ λα είλαη Ισδηνύρν Καίζην (CsI). 

7. Να έρεη κέγεζνο εηθνλνζηνηρείνπ ≤ 150 κm. 

8. Να δηαζέηεη ςεθηαθή κήηξα βάζνπο ιήςεο ηνπιάρηζηνλ 16bit ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ν επαξθήο αξηζκόο δηαβαζκίζεσλ ηνπ γθξη (δπλακηθό εύξνο 

απεηθόληζεο). 

9. H ελεξγή πεξηνρή λα είλαη 35cm x 43cm γηα ηελ εύθνιε, αζθαιή κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζή ηνπ ώζηε λα πξαγκαηνπνηνύληαη θνξεηέο αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο κε 

ειεύζεξε έθζεζε. 

10. Η αλάιπζε κήηξαο εηθόλαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  2300x2800 pixel . 

11. Να αλαθεξζνύλ νη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο. 

12. Να δηαζέηεη DQE ηνπιάρηζηνλ 65% @ 0 lp/mm (ζύκθσλα κε RQA-5 Typical 

2.6κGy). 

13. Ο ρξόλνο πξνεπηζθόπεζεο εηθόλαο λα είλαη ≤3sec. 

14. Ο  ρξόλνο πιήξνπο απεηθόληζεο ηεο εηθόλαο λα είλαη ≤8sec. 

15. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηόκαηεο αλίρλεπζεο (AED) αθηηλνβνιίαο, ώζηε λα 

απμάλεη ηελ απόδνζε ηεο δόζεο θαη ηελ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο αληρλεύνληαο ηελ 

έλαξμε θαη ην ηέινο ησλ αθηίλσλ Υ  κε απόιπηε αθξίβεηα. 

16. Πξναηξεηηθά λα δηαζέηεη εζσηεξηθή κλήκε γηα ηελ απνζήθεπζε  εηθόλσλ. Να 

αλαθεξζεί ν αξηζκόο ησλ εηθόλσλ πξνο αμηνιόγεζε. 

17.  Να αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκόο ιήςεσλ αλά πιήξε θόξηηζε, ε ρξνληθή 

δηάξθεηα γηα ηε πιήξε θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο, ν ρξόλνο απηνλνκίαο ηεο 

κπαηαξίαο (κέγηζηνο αξηζκόο ιήςεσλ αλά πιήξε θόξηηζε/κέγηζηνο ρξόλνο 

ιεηηνπξγίαο από ηελ πιήξε θόξηηζε ζε πιήξε απνθόξηηζε). 

18. Σν βάξνο ηνπ αληρλεπηή λα είλαη κηθξόηεξν από 3,0kgr πεξίπνπ γηα εύθνιε 

ρξήζε θαη κεηαθνξά. 

19. Να είλαη πςειήο αληνρήο ζε θξαδαζκνύο θαη πηώζεηο. 

20. Να αλαθεξζεί ην κέγηζην θνξηίν βάξνπο πνπ κπνξεί λα δερζεί ν αληρλεπηήο πάλσ 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαη ζε έλα ζεκείν ηνπ. 

21. Να δηαζέηεη απμεκέλε πξνζηαζία από εηζδνρή ζηεξεώλ θαη πγξώλ ζσκάησλ. Να 

αλαθεξζνύλ ηα επίπεδα πξνζηαζίαο κε βάζε International Protection Rating. 

22. Να κπνξνύλ λα πξνζαξκνζζνύλ ζηα ππάξρνληα bucky (αθηηλνινγηθή ηξάπεδα 

θαη όξζην bucky) ησλ αθηηλνινγηθώλ κεραλεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

23. Να αλαθεξζεί αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία θαη ε απαίηεζε βαζκνλόκεζεο (ηξόπνο, 

ζπρλόηεηα θιπ.) θαη λα αλαθεξζεί ε δπλαηόηεηα online πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη ην 

δηαζέζηκν ινγηζκηθό πνηνηηθνύ ειέγρνπ. Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά. 

 



Δπιπλέον θαη γηα ηνπο δύν αληρλεπηέο: 

1. Να πξνζθεξζεί θνξηηζηήο δύν ζέζεσλ θαη δύν (2) επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο. 

2. Να πξνζθεξζεί βάζε ζηήξημεο  γηα ηελ αζθαιή ηνπ ηνπνζέηεζε εληόο ηεο 

αθηηλνινγηθήο αίζνπζαο. Πξναηξεηηθά ε βάζε ζηήξημεο λα δηαζέηεη ειεθηξνληθή 

δηάηαμε (αζύξκαηε-επαγσγηθνύ ηύπνπ) θόξηηζεο εο κπαηαξίαο ηνπ αληρλεπηή, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε κπαηαξία από ηνλ αληρλεπηή θαη ρσξίο ηε 

ρξήζε θαισδίνπ θόξηηζεο γηα ζύλδεζε κε ηνλ αληρλεπηή ώζηε λα είλαη άκεζα 

δηαζέζηκνο πξνο ρξήζε. 

3. Να έρνπλ δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζην δέθα (10) έηε, ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο (δειαδή γηα ιήςε εηθόλσλ ζώξαθνο, είηε θνηιηάο, είηε θξαλίνπ, ζε 

ελήιηθεο βάξνπο πεξίπνπ 75kg). Ο θάζε αληρλεπηήο λα δηαζθαιίδεη ηε ιήςε 

ηνπιάρηζηνλ 500.000 εηθόλσλ, όπσο παξαπάλσ ή γηα δέθα (10) έηε, ώζηε λα 

επηηεπρζεί ε πιήξεο απόζβεζή ηνπ. Να δνζνύλ ηα αλαθεξόκελα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ αληρλεπηή πξνο αμηνιόγεζε. 

 

 

Οι προζθερόμενοι υηθιακοί ανιτνεσηές να ζσνοδεύονηαι από ΣΑΘΜΟ 

ΔΡΓΑΙΑ, ο οποίος να διαθέηει ηα ακόλοσθα ταρακηηριζηικά: 

1. ηαζεξή θνλζόια ρεηξηζκνύ κε ππνινγηζηηθό ζύζηεκα γηα επεμεξγαζία, ζέαζε 

θαη απνζήθεπζε ςεθηαθώλ αθηηλνγξαθηώλ (γηα ρξήζε ηνπ αληρλεπηή κε ζηαζεξό 

αθηηλνινγηθό κεράλεκα). Να δηαζέηεη ζθιεξό δίζθν γηα απνζήθεπζε κεγάινπ 

αξηζκνύ εηθόλσλ. Να αλαθεξζνύλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.    

2. Ο ζηαζκόο εξγαζίαο λα δηαζέηεη νζόλε TFT ≥23''. 

3. Να δηαζέηεη ινγηζκηθό ζέαζεο θαη επεμεξγαζίαο εηθόλσλ γεληθήο αθηηλνινγίαο 

κε ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο : 

3.1. Δηζαγσγή ζηνηρείσλ αζζελώλ. 

3.2. Ρύζκηζε αληίζεζεο θαη θσηεηλόηεηαο. 

3.3. Δηζαγσγή ελδείμεσλ. 

3.4. Αλαγξαθή ζρνιίσλ. 

3.5. Πεξηζηξνθή-αληηζηξνθή εηθόλαο. 

3.6. Μεγέζπλζε εηθόλαο – zoom. 

3.7. Δπεμεξγαζία εηθόλαο. 

3.8. Δπηζθόπεζε κίαο εηθόλα αιιά θαη πνιιαπιώλ εηθόλσλ ζηελ νζόλε. 

3.9. Δηδηθά πξσηόθνιια εμέηαζεο γηα βέιηηζηε απεηθόληζε θάζε κέξνπο ηνπ 

ζώκαηνο. 

3.10. Λεηηνπξγία απινπνηεκέλεο ξύζκηζεο από ην ρξήζηε ησλ παξακέηξσλ 

επεμεξγαζίαο εηθόλαο. 

3.11. Ρύζκηζεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο (ROI). 

3.12. Αλαζηξνθή θιίκαθαο γθξη (invert). 

3.13. Γηακόξθσζε ηεο εθηύπσζεο εηθόλσλ ζε film (Dicom Printer) θαη εθηύπσζεο 

πνιιαπιώλ εηθόλσλ ζε έλα film. 

3.14. Γπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο έσο θαη ηξηώλ (3) ςεθηαθώλ αληρλεπηώλ. 

3.15. ύζηεκα εγγξαθήο ςεθηαθώλ αθηηλνγξαθηώλ κε καγλεηηθά κέζα 

απνζήθεπζεο (CD, DVD, USB drive). 

3.16. Γπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε εθηππσηή films DICOM. 

3.17. Γπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε PACS/RIS κέζσ πξσηνθόιινπ δηθηύνπ DICOM 

3 κε ππεξεζίεο : 

 Print 

 Storage  

 Modality Worklilst 

 MPPS 

3.18. Γπλαηόηεηα γηα πνηνηηθό έιεγρν. 

4. Σν ινγηζκηθό πξόγξακκα επηζθόπεζεο θαη επεμεξγαζίαο λα βξίζθεηαη  πιήξσο 

ζηα Διιεληθά. 

5. Να δηαζέηεη γξαθηθή έλδεημε δόζεο αθηηλνβνιίαο ή ινγηζκηθό παξαθνινύζεζεο 

ηεο δόζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

6. Να δύλαηαη ε απηόκαηε επεμεξγαζία ηεο παξαγόκελεο ςεθηαθήο εηθόλαο ακέζσο 

κεηά ηε ιήςε ηεο, ώζηε λα κελ είλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ ξύζκηζε ηεο 

αληίζεζεο θαη ηεο θσηεηλόηεηαο από ηνλ ηερλνιόγν. 



 

Δπίζης να ζσνοδεύονηαι από ΦΟΡΗΣΗ ΚΟΝΟΛΑ (ηύποσ laptop-tablet) γηα 

ιήςε, ζέαζε θαη επεμεξγαζία ησλ ςεθηαθώλ εηθόλσλ γηα ηε δηελέξγεηα 

αθηηλνγξαθηθώλ εμεηάζεσλ ζε ζαιάκνπο αζζελώλ, ΜΔΘ, ρεηξνπξγεία θιπ., κε ηηο 

ίδηεο δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο όπσο θαη ν ζηαζεξόο ζηαζκόο εξγαζίαο. 

 Πξναηξεηηθά λα κπνξνύλ λα απεηθνληζζνύλ νη εηθόλεο θαη ζε smartphone γηα άκεζν 

έιεγρν ηεο εηθόλαο. 

Να δνζνύλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πξνο εθηίκεζε. 

Σν ινγηζκηθό πξόγξακκα επηζθόπεζεο θαη επεμεξγαζίαο λα βξίζθεηαη  πιήξσο ζηα 

Διιεληθά. 

Να δηαζέηεη γξαθηθή έλδεημε δόζεο αθηηλνβνιίαο ή ινγηζκηθό παξαθνινύζεζεο ηεο 

δόζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Να δύλαηαη ε απηόκαηε επεμεξγαζία ηεο παξαγόκελεο ςεθηαθήο εηθόλαο ακέζσο 

κεηά ηε ιήςε ηεο, ώζηε λα κελ είλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ ξύζκηζε ηεο αληίζεζεο 

θαη ηεο θσηεηλόηεηαο από ηνλ ηερλνιόγν. 

 

 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ - ΒΔΒΑΙΧΔΙ 

 

1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πιήξε 

ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/ΔΟΚ γηα 

ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα.  

2. Οη δηαγσληδόκελνη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ISO 9001:2008, ISO 13485 

(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ), ISO 14001 

(εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πεξηβαληνιινγηθήο δηαρείξηζεο), ΔΛΟΣ 18001:2008 

(εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πγείαο & αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία), λα πιεξνύλ 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/2004 θαη λα είλαη 

εληεηαγκέλνη ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θαηεζηξακκέλσλ 

αληαιιαθηηθώλ.  

3. Να θαηαηεζνύλ α) πηζηνπνηεηηθό ISO 13485 ηνπ πξνκεζεπηή β) πηζηνπνηεηηθό ISO 

13485 γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 

4. Η πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ από πηζηνπνηεηηθό 

ζπκκόξθσζεο κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004 (ΦΔΚ32 Β/16-1-2004) «Αξρέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ».  

5. Να είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα, πιήξε, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο θαη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο.  

6. Οη ζπκκεηέρνληεο λα δηαζέηνπλ κόληκα νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο 

θαη service, θαζώο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, κε πηζηνπνηεηηθό 

εθπαίδεπζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ πξνζθεξόκελσλ 

εηδώλ. Δπίζεο ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα (24 εξγάζηκεο ώξεο) λα θαιύπηεηαη ε 

πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ, κε θάιπςε όισλ ησλ δαπαλώλ από ηνλ 

πξνκεζεπηή. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά / βεβαηώζεηο.  

7. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή 

ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα, κε επίζεκε κεηάθξαζε ζε 

πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα αιινδαπό θαηαζθεπαζηή, γηα ηελ δέζκεπζε 

εμαζθάιηζεο θαη δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ θαζώο θαη ησλ αληηζηνίρσλ θαηάιιεισλ 

πιηθώλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία θαη απόδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ γηα δέθα (10) 

ηνπιάρηζηνλ έηε από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηνύ, αθόκα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο: α) 



δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη β) δηαθνπήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνκεζεπηή.  

8. Ο εμνπιηζκόο ζα εγθαηαζηαζεί κε επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή ζην ρώξν πνπ ζα ηνπ 

ππνδεηρζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Η νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνύ ζα γίλεη 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηνύ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ όινη νη απαηηνύκελνη 

έιεγρνη, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθώλ ηνπ 

δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ.  

9. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ππνρξεώλεηαη θαη δεζκεύεηαη καδί κε ηνλ εμνπιηζκό λα 

παξαδώζεη, ζε πξσηόηππα :  Service manual  Operator's manual (θαη ζηελ 

Διιεληθή γιώζζα)  Δγρεηξίδην Πνηνηηθνύ ειέγρνπ ησλ ςεθηαθώλ αληρλεπηώλ  

Δξγνζηαζηαθό parts list  

10. Ο πξνκεζεπηήο, ρσξίο άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, αλαιακβάλεη λα εθπαηδεύζεη 

ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ην πξνζσπηθό πνπ ζα ρεηξίδεηαη ηνλ εμνπιηζκό κόιηο απηόο 

εγθαηαζηαζεί. Να θαηαηεζεί πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο.  

11. Ο εμνπιηζκόο λα πξνζθεξζεί κε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο δύν (2) 

εηώλ.  

12. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ην εηήζην 

θόζηνο ζπληήξεζεο κε πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζηώλ, γηα ην πξώην 

έηνο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

13. Όιεο νη παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο λα παξαπέκπνληαη ζε επίζεκα 

θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

 

Συχόν παρατηρήσεις να σταλούν: 

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυμση : Συμτ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, 
Σάμος ή 

2. FAX: 22730-28968 ή 
3. Ηλεκτρομική Διεύθυμση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr 

(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχμικές προδιαγραφές) 
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