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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Α/Α 

ΔΙΓΟ 
ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
(CPV38434540-3) 

ΚΛΙΝΙΚΗ – ΣΜΗΜΑ ΣΔΜΑΥΙΑ 
ΠΟΟ 

(ςμπ.ΦΠΑ) 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΠΟΦΑΗ 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1 
Μεράλεκα απηόκαηεο 

πεξηκεηξίαο (νπηηθά πεδία) 
Οθζαικνινγηθό 1 28.000,00€ 

04/Πξθ22/23-11-
2021 

2 

ρηζκνεηδήο ιπρλία κε 
ςεθηαθή νζόλε θαη 

δπλαηόηεηα κέηξεζεο 
ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ 

θεξαηνεηδνύο 

Οθζαικνινγηθό 1 
24.500,00€  

 
04/Πξθ22/23-11-

2021 

3 
Κεξαηνδηαζιαζίκεηξν γηα 

παηδηά 
Οθζαικνινγηθό 1 10.000,00€ 

04/Πξθ22/23-11-
2021 

4 
ρηζκνεηδήο ιπρλία 5 

κεγελζύζεσλ 
Οθζαικνινγηθό 1 23.000,00€ 

04/Πξθ22/23-11-
2021 

5 
Οθζαικνινγηθή κνλάδα 2 ή 3 

ζέζεσλ 
Οθζαικνινγηθό 1 10.000,00€ 

04/Πξθ22/23-11-
2021 

 ΤΝΟΛΟ  5   95.500,00€  

 

 

1. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΔΡΙΜΔΣΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗ 
 
Σν πεξίκεηξν λα είλαη θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πιεξνί ηα 
παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
 
1. Να είλαη πεξίκεηξν πξνβνιήο κε ζηαζεξό ην ζεκείν πξνζήισζεο θαη πξνβαιιόκελα ηα 

ζεκεία εμέηαζεο  ζε ζόιν κε ζηαζεξέο Goldmann θαη έληαζε θσηηζκνύ ζόινπ 31,5 
apostilbs. 

2. Να δηαζέηεη πιήξε ελζσκαησκέλν ππνινγηζηή κε ην όιν ζύζηεκα, ιόγσ πεξηνξηζκέλνπ 
ρώξνπ. 

3. Σν ειεθηξνληθό πεξίκεηξν λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ λέν αιγόξηζκν S.I.T.Aή άιινλ αληίζηνηρν 
πνπ λα πξνζθέξεη κεγάιε αμηνπηζηία θαη ηαρύηεηα εμέηαζεο (4-5min ην κάηη). 

4. Να δηαζέηεη πξόγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηεο πξνόδνπ ηνπ γιαπθώκαηνο ησλ 
αζζελώλ. 

5. Να είλαη αλαβαζκίζηκν κε λέεο εθδόζεηο πξνγξακκάησλ. 
6. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε αθήο (Touchscreen) γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπζθεπήο θαη ηελ 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ. Ζ αξρηθή επζπγξάκκηζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ καηηνύ ηνπ 
αζζελνύο λα γίλεηαη κέζσ videoeyemonitor (κε ιεηηνπξγία ON/OFF) θαη ζύγρξνλε 
απηόκαηε παξαθνινύζεζε ηνπ ηπθινύ ζεκείνπ θαηά Heijl-Krakau (blindspot).  

7. Ναδηαζέηεη Head TrackingήGaze Tracking. 
8. Ο ππνινγηζηήο λα δηαζέηεη ρσξεηηθόηεηα 500 GB ηνπιάρηζηνλ θαη ζύξεο USB γηα ζύλδεζε 

κε άιιεο ζπζθεπέο. 
9. Να δηαζέηεη πξόγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ζύγθξηζε κε ην 

θπζηνινγηθό ηεο αληίζηνηρεο ειηθίαο. 
10. Να δηαζέηεη πξόγξακκα ηύπνπ fastpac γηα  ηελ ζπληόκεπζε ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 40%. 
11. Να δηαζέηεη ζπκπαγή θαη εξγνλνκηθό ζρεδηαζκό γηα εύθνιε θαη άλεηε εμέηαζε 

κηθξόζσκσλ θαη επηξαθώλ αζζελώλ. 
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12. Σν εύξνο ηεο έληαζεο (θσηεηλόηεηα) ησλ πξνβαιινκέλσλ ζεκείσλ λα είλαη από 0-
10.000aps κε δηάξθεηα 200msec θαηά GOLDMANN. 

13. Να δηαζέηεη απαξαίηεηα ζπγθξηηηθό ηεζη ησλ δύν εκηζθαηξίσλ ηνπ πεδίνπ 
(GlaucomaHemifieldTest), θαζώο θαη ηνλ δείθηε αλαθνξάο πξόγλσζεο παγθνζκίσο VFI. 

14. Να δηαζέηεη απαξαίηεηα πξόγξακκα θηλεηηθήο πεξηκεηξίαο 180
ν
 θαη Custom θηλεηηθήο 

πεξηκεηξίαο 180
ν
. 

15. Να δηαζέηεη θηλεηό βξαρίνλα γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηνξζσηηθώλ θαθώλ όπσο θαη 
πξόγξακκα γηα ηνλ απηόκαην ππνινγηζκό ηνπο κε ηελ εηζαγσγή ηεο ειηθίαο θαη ηεο 
δηόξζσζεο γηα καθξηλή όξαζε ηνπ αζζελνύο. 

16. Να δηαζέηεη ειεθηξηθά ξπζκηδόκελν ππνζηάγσλν κε νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε θίλεζε. 
17. Να έρεη stimulus size θαηά Goldmann από I – V , θαζώο λα δηαζέηεη θαη FovealT hreshold 

Testing. 
18. Να δηαζέηεη ζηαηηζηηθό παθέην αλάιπζεο ελόο πεδίνπ θαη πνιιαπιώλ πεδίσλ. 
19. Να δηαζέηεη εμέηαζε Red or Blue on White. 
20. Να δηαζέηεη custom testing. 
21. Να ζπλνδεύεηαη από εθηππσηή 
22. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί απ΄ επζείαο κε ην δίθηπν ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 
 

ΟΡΟΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
1. ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο 
θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη 
δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο & επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, ηνπο 
θαλνληζκνύο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 
θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα, ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη.  

 

1.2. Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε 
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθόηεξα νξίδεηαη από ηελ 
ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθόκελεο ζηε ζύκβαζε δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο 
ζα ειεγρζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνύκελα εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη 
ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξόπν ηερληθά άξηην θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο 
παξαιαβήο). 
 
1.3. Σν ππό πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζώο θαη όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν 
πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη 
λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο 
ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ENISO 13485:16 θαη ην 
πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE. Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα 
πηζηνπνηεηηθά. 
 
 
2. ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΓΓΤΖΔΩΝ, ΤΝΣΖΡΖΔΩ, 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΚΛΠ. 
 
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα πνηόηεηαο  EN ΗSO 
9001:2015, ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ 
πξντόλησλ, θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην ENISO 
13485:16, κε πηζηνπνηεηηθό επίζεκνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε 
ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ 
ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) - Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο 
πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. 
Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
ΑΖΖΔ (ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 15/2006). 
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2.2. ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κόληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζύλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζόληα ησλ απαζρνινύκελσλ λα αλαθεξζνύλ 
αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, όπσο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα όξγαλα. 
 
2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα 
ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα 
ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ην 
Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ όινπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηε 
ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα ηα εξγαηηθά, 
αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ. 
 
2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη λα αληαπνθξηζεί εληόο 
24 σξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. Ζ επίιπζε ηεο νπνηνδήπνηε βιάβεο πξνθύςεη ζα 
πξέπεη λα γίλεη εληόο 8 εξγάζηκσλ εκεξώλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα παξέρεηαη 
κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο, εάλ απηό είλαη εθηθηό.  
 
2.2.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη: 
 α. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
(SERVICEMANUALS) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα ζρεδηαγξάκκαηα 
ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε 
(θσδηθνί πξόζβαζεο, θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΗΣ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ 
βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηό θξίλεηαη 
απαξαίηεην από ην Ννζνθνκείν. 
β. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνύ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (OperationManuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ 
πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν 
νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή 
πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή. 
 
3. ΛΗΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
3.1 ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα από ηε βαζηθή ζύλζεζε ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα όια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Ζ 

θνζηνιόγεζή ηνπο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

3.2  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ εηήζηα ηηκή 

ησλ εμόδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ 

αληαιιαθηηθώλ θαη πιηθώλ ζπληήξεζεο), κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο. Ζ ηηκή ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κηθξόηεξε ηνπ 6% . 

 
4. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ – ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 
 
 Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο όπσο θαη γηα ηνπο κεραληθνύο 
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή 
πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.  
 
Όια ηα αλαθεξόκελα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ 
νίθνπ είηε από βεβαηώζεηο ηνπ νίθνπ. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί πιήξεο θαη αλαιπηηθό θύιιν 
ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο. 
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ΣΔΥΝΗΚΔΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔΥΗΜΟΔΗΓΟΤΛΤΥΝΗΑ 

 
1. Τςειήο πνηόηεηαο ζπγθιίλνληα νπηηθά κε γσλία 6°. 

2. Πξνζνθζάικηα ηνπιάρηζηνλ 16xεπξέσοπεδίνπ. 

3. Να δηαζέηεη ηύκπαλν ηνπιάρηζηνλ 5κεγεζύλζεσλ από6.3x,10x,16x,25xθαη40x. 

4. Να δηαζέηεη δηάκεηξν πξαγκαηηθνύ νπηηθνύ πεδίνπ 

ηνπιάρηζηνλ35.9mm,23.3mm,14mm,8.8mm θαη5.5mm αληίζηνηρα γηα ηηο κεγεζύλζεηο. 

5. Να δηαζέηεη εύρξεζην ρεηξηζηήξην (joystick) κεηαθίλεζεο ηεο ιπρλίαο θαηά ηνπο άμνλεο 

Υ-Τ-Ε, κε ειαθξύ ρεηξηζκό θαη εηδηθό ελζσκαησκέλν button γηα θαηαρώξεζε 

θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν (ζε πεξίπησζε ζύλδεζεο κε ινγηζκηθό δηαρείξηζεο 

νθζαικνινγηθώλ εηθόλσλ θαη βίληεν). 

6. Να δηαζέηεη πεξηζηξνθηθνύο ξννζηάηεο ξύζκηζεο έληαζεο θσηηζκνύ ηεο ζρηζκήο θαη 

ηνπ δηάρπηνπ (background) θσηηζκνύ, ελζσκαησκέλνπο ζηε βάζε ρεηξηζκνύ ηεο 

ιπρλίαο. Οη ξννζηάηεο λα είλαη θσηηδόκελνη γηα εξγνλνκηθή ρξήζε ζε ζθνηεηλέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

7. Να δηαζέηεη πςειήο πνηόηεηαο θσηηζκό LED, ζεξκνθξαζίαο ρξώκαηνο 3500Κ κε 

νκνηόκνξθν ,θσηεηλό θαη νμύ θσηηζκό. 

8. Ναδηαζέηεηελζσκαησκέλνδηάρπην(background)θσηηζκόκεμερσξηζηήπεγήθσηηζκνύL

ED,ίδηα κε ηελ θύξηα πεγή θσηηζκνύ ώζηε λα κελ αιινηώλεηαη ε ρξσκαηηθή 

ηζνξξνπία ηεο εηθόλαο. 

9. Να δηαζέηεη ξύζκηζε ηεο δηαθνξηθήο απόζηαζεο εύξνπο ηνπιάρηζηνλ 
από52mmέσοθαη82mm. 

10. Να δηαζέηεη ζπλερή ξύζκηζε ηνπ πιάηνπο ηεοζρηζκήοαπό0mmέσοθαηηνπιάρηζηνλ 
14mm. 

11. Να δηαζέηεη ζπλερή ξύζκηζε ηνπ ύςνπο ηεο ζρηζκήο ηνπιάρηζηνλ από1mm 
έσοθαη14mm. 

12. Να δηαζέηεη επηινγή δηαθξάγκαηνο θσηηζκνύ κε δηακέηξνπο(Φ) ηνπιάρηζηνλ 
0.2,1,2,3,5,10,θαη14mm 

13. Να δηαζέηεη δηνπηξηθή ξύζκηζε ηνπιάρηζηνλ από -7Dέσοθαη+7D. 

14. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλα θίιηξα κπιε δηόξζσζεο, ηώδεο,αλέξπζξν,θίηξηλν. 

15. Ναδηαζέηεηεηδηθόελζσκαησκέλνθίιηξνηώδνποαπνξξόθεζεο,πνπκεηώλεηηεραξαθηεξηζ

ηηθήκπιεαπόρξσζεηνπLED θσηηζκνύ θαη πξνζηαηεύεη από  θσηνηνμηθόηεηα. 

16. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θίιηξν δηάρπζεο ηνπ θσηηζκνύ κε επηινγή ρξήζεο ηνπ. 
17. Ναδηαζέηεηεξγνλνκηθόζρεδηαζκόρσξίοεκθαλήθαιώδηα.Δπηπιένλθαηηαθαιώδηαηνπαπεη

θνληζηηθνύλακπνξνύλλα ελζσκαησζνύλ ζηνλ θνξκό ηεο ιπρλίαο 

18. Να δηαζέηεη βάζε γηα ηνπνζέηεζε θξεκαζηνύ ηνλνκέηξνπ. 

19. Να δηαζέηεη ππνζηάγσλν κε δπλαηόηεηα θαηαθόξπθεο κεηαθίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 

85mm θαη ελζσκαησκέλν LED ζεκείν πξνζήισζεο ηνπ αζζελή κε δηαθόπηε on/off. 

20. Να κπνξεί λα δερζεί BeamSplitterθαηVideoAdaptorγηα εθαξκνγή απεηθνληζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

21. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβέο γηα ηνλ αζζελή. 

22. Να ζπλνδεύεηαη από ηξαπέδη ζηήξημεο κε ειεθηξηθή θαηαθόξπθε θίλεζε 
 
 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΝΟΜΔΣΡΟΤ 

 

1. Σν θξεκαζηό ηνλόκεηξν λα είλαη απαξαηηήησο ηεο ίδηαο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο γηα 

εμαζθαιηζκέλε εξγνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

2. Να πξνζαξκόδεηαη ζηε βάζε θξεκαζηνύ ηνλνκέηξνπ ησλ ζρηζκνεηδώλ ιπρληώλ. 

2. ΤΣΗΜΑ ΧΙΜΟΕΙΔΟΤ ΛΤΧΝΙΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΟ ΣΟΝΟΜΕΣΡΟ ΕΠΙΠΕΔΩΗ 

ΚΑΙΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΟΤΣΗΜΑΜΕΛΟΓΙΜΙΚΟ ΕΞΕΣΑΗΚΤΣΣΑΡΩΝΕΝΔΟΘΗΛΙΟΤ 
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3. Ζκέηξεζελαιακβάλεηαηκεηεκέζνδνηεοεπηπέδσζεο(παξαηήξεζεκεηναξηζηεξόκάηηζηε

ζρηζκνεηδή ιπρλία). 

4. Ζ πεξηνρή επηπέδσζεο λα είλαη7.354mm2. 

5. Ζ δηάκεηξνο κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή επηπέδσζεο λα είλαη πεξίπνπ3mm. 

6. Σν εύξνο κεηξήζεσλ λα θπκαίλεηαη από 0 έσο ηνπιάρηζηνλ 60mmHg. 

7. Ζ ειάρηζηε θιίκαθα κέηξεζεο λα είλαη 4mmHg ή κηθξόηεξε 

8. Σν ζθάικα κεηξήζεσλ λα είλαη±5%. 

9. Σν ηνλόκεηξν λα ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο από ηελ βάζε θξεκαζηνύ 

ηνλνκέηξνπ,ξάβδν βαζκνλόκεζεο θαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3)πξίζκαηα ηνλνκέηξεζεο. 

 
 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΟΤ 
 

1. Σν απεηθνληζηηθό ζύζηεκα λα είλαη απαξαηηήησο ηεο ίδηαο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο 

γηα εμαζθαιηζκέλε εξγνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

2. Σν θαιώδην ζύλδεζεο λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηνλ θνξκό ηεο ιπρλίαο. 

3. Να δηαζέηεη πςειήο αλάιπζεο ςεθηαθό ζύζηεκα απεηθόληζεο, κε θάκεξα εμαηξεηηθά 
πςειήο επθξίλεηαο. Σνπιάρηζηνλ 10.5MegaPixel(3856x2764),κε βάζνο αλάιπζεο 
ηνπιάρηζηνλ 12bit θαη ξπζκό ιήςεο ηνπιάρηζηνλ 28fps. 

4. Να δηαζέηεη ζύλδεζε USB3.0 γηα γξήγνξε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. 

5. Να δηαρσξίδεη ην θσο πνπ εηζέξρεηαη ζην κηθξνζθόπην ηεο ζρηζκνεηδνύο ιπρλίαο από 

ην έλα πξνζνθζάικην θαη λα ην ζηέιλεη ζε θσηνγξαθηθή κεραλή. 

6. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θίηξηλν θίιηξν, ην νπνίν ζα κπαίλεη/βγαίλεη θαηά βνύιεζε 

κε ηελ θίλεζε ελόο κνρινύ. 

7. Σν ινγηζκηθό ηνπ λα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε. 

8. Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη δεμί/αξηζηεξό νθζαικό. 

9. Να κπνξεί λα ξπζκηζηεί αλά πάζα ζηηγκή από ην ινγηζκηθό ην gain ηεο θάκεξαο. 

10. Να κπνξεί λα εθηειέζεη ιήςε κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ ζην joy stickη ε οιπρλίαο. 

11. Να δηαζέηεη βάζε δεδνκέλσλ ησλ αζζελώλ, κε δπλαηόηεηα followup θαη ηνπιάρηζην 6 

πξναπνζεθεπκέλεο  ξπζκίζεηο ιήςεο. 

12. Να δηαζέηεη εμειηγκέλν ζύζηεκα ζύγθξηζεο λέσλ θαη παιηώλ εηθόλσλ κε δπλαηόηεηα 

πξνβνιήο 6 θσηνγξαθηώλ ζε κία νζόλε. 

13. Να δηαζέηεη εξγαιεηνζήθε επεμεξγαζίαο εηθόλσλ θαηβίληεν. 

14. Να δηαζέηεη εμειηγκέλν ινγηζκηθό εμέηαζεο ελδνζειίνπ, κε δπλαηόηεηα επηινγήο ηεο 

πεξηνρήο εμέηαζεοθαη παξνπζίαζεο ζπλνιηθώλ πιεζπζκηαθώλ ζηαηηζηηθώλ όπσο, 

πιήζνο θπηηάξσλ θαη γεσκεηξηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ. 

15. Να είλαη ζπκβαηό κε DICOM. 

16. Να ζπλνδεύεηαη απόΖ/Τ κε όια ηα παξειθόκελα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ 
ηεο θάκεξαο 

 

 
 
 
 
 

ΟΡΟΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
1. ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο 
θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη 
δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο & επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, ηνπο 
θαλνληζκνύο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 
θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα, ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη.  
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1.2. Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε 
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθόηεξα νξίδεηαη από ηελ 
ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθόκελεο ζηε ζύκβαζε δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο 
ζα ειεγρζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνύκελα εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη 
ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξόπν ηερληθά άξηην θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο 
παξαιαβήο). 
 
1.3. Σν ππό πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζώο θαη όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν 
πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη 
λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο 
ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ENISO 13485:16 θαη ην 
πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE. Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα 
πηζηνπνηεηηθά. 
 
 
2. ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΓΓΤΖΔΩΝ, ΤΝΣΖΡΖΔΩ, 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΚΛΠ. 
 
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα πνηόηεηαο  EN ΗSO 
9001:2015, ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ 
πξντόλησλ, θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην ENISO 
13485:16, κε πηζηνπνηεηηθό επίζεκνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε 
ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ 
ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) - Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο 
πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. 
Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
ΑΖΖΔ (ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 15/2006). 
 
2.2. ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κόληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζύλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζόληα ησλ απαζρνινύκελσλ λα αλαθεξζνύλ 
αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, όπσο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα όξγαλα. 
 
2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα 
ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα 
ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ην 
Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ όινπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηε 
ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα ηα εξγαηηθά, 
αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ. 
 
2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη λα αληαπνθξηζεί εληόο 
24 σξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. Ζ επίιπζε ηεο νπνηνδήπνηε βιάβεο πξνθύςεη ζα 
πξέπεη λα γίλεη εληόο 8 εξγάζηκσλ εκεξώλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα παξέρεηαη 
κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο, εάλ απηό είλαη εθηθηό.  
 
2.2.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη: 
 α. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
(SERVICEMANUALS) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα ζρεδηαγξάκκαηα 
ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε 
(θσδηθνί πξόζβαζεο, θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΗΣ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ 
βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηό θξίλεηαη 
απαξαίηεην από ην Ννζνθνκείν. 
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β. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνύ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (OperationManuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ 
πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν 
νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή 
πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή. 
 
3. ΛΗΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
3.1 ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα από ηε βαζηθή ζύλζεζε ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα όια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Ζ 

θνζηνιόγεζή ηνπο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

3.2  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ εηήζηα ηηκή 

ησλ εμόδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ 

αληαιιαθηηθώλ θαη πιηθώλ ζπληήξεζεο), κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο. Ζ ηηκή ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κηθξόηεξε ηνπ 6% . 

 
4. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ – ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 
 
 Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο όπσο θαη γηα ηνπο κεραληθνύο 
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή 
πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.  
 
Όια ηα αλαθεξόκελα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ 
νίθνπ είηε από βεβαηώζεηο ηνπ νίθνπ. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί πιήξεο θαη αλαιπηηθό θύιιν 
ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο. 

 
3. Πποδιαγπαθέρ για παιδιαηπικό θοπηηό αςηόμαηο  διαθλαζίμεηπο από απόζηαζη  
 

1. Ζ ζπζθεπή λα είλαη θαηλνύξγηα, αρξεζηκνπνίεηε, ζύγρξνλεο θαηαζθεπήο θαη 

κε πιήξσο εμειηγκέλν ζρεδηαζκό. 

2. Να είλαη ειαθξηά γηα εύθνιν ρεηξηζκό(θάησαπό1kg). 

3. Να έρεη δπλαηόηεηα επηινγήο κνλόθζαικεο ή δηόθζαικεο ηαπηόρξνλεο κέηξεζεο 

απόαπόζηαζε1 κέηξνπ. 

4. Ζ κέηξεζε λα γίλεηαη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, θάησ από 3δεπηεξόιεπηα, ιόγσ 
αδπλακίαο πξνζήισζεο ησλ παηδηαηξηθώλ αζζελώλ. 

5. Να δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν αλαγλσξηζκέλν θηιηθό ζρεδηαζκό πξνο ηα παηδηά κε 

ζρεδηαζκέλν ρακνγειαζηό πξόζσπν (smiley)θαη λα παξάγεη εηδηθνύο ήρνπο πνπ λα 

ηξαβνύλ εύθνια ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ. 

6. Ζ ζπζθεπή λα κπνξεί λα εθηειέζεη εμέηαζε θαη ζε ζπλζήθεο εκηθσηόο ή ςπρξνύ 

θσηηζκνύ (όρη πιήξεο ζθνηάδη) ώζηε λα είλαη αθόκε πην θηιηθή ε δηαδηθαζία εμέηαζεο 

παηδηώλ. 

7. Νακπνξείλαεθηειέζεηεμέηαζεβξεθώλαθόκεθαηζηελειηθίαησλ6κελώλ. 

8. Να εθηειεί κεηξήζεηο κε ζύγρξνλν ζύζηεκα ππέξπζξσλ ιακπηήξσλ LED ώζηε 

ν θσηηζκόο ησλ πξνο κέηξεζε νθζαικώλ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθόο γηα ηελ 

βέιηηζηε αμηνιόγεζε. 

9. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλάγλσζηε νζόλε γηα ηελ άκεζε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζην γηαηξό. Ζ νζόλε λα είλαη ηερλνινγίαο αθήο ηνπιάρηζηνλ 4,5 

ηληζώλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ρεηξηζκνύ από ηνλ γηαηξό. 

10. Ζ ζπζθεπή λα ελεκεξώλεη ηνλ γηαηξό κέζσ ηεο νζόλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο 

γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο θόξεο ησλ νθζαικώλ ηνπ αζζελνύο, ηελ απόζηαζε θαη ηε 

ζέζε ηεο από ηνλ αζζελή θαη ηηο θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εκέηξεζε. 

11. ε πεξίπησζε αδπλακίαο κέηξεζεο ε ζπζθεπή λα ελεκεξώλεη γηα ηνλ 

παξάγνληα πνπ ζπληέιεζε ζηελ αδπλακία (π.ρ .ιάζνο απόζηαζε, θσηηζκόο 
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θιπ.). 

12. Να δηαζέηεη ρξνλνδηαθόπηε απελεξγνπνίεζεο γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη 

αζθάιεηα ηεο ζπζθεπήο. 

13. Να έρεη δπλαηόηεηεο κέηξεζεο: 

a. Γηάζιαζεο (ζθαίξσκα θα ηθύιηλδξνο):minimum εύξνο -
7Dέσο+5Dκεβήκα0.25Dθαηζθάικα±0.25D. 

b. Άμνλαο θπιίλδξνπ:1
ν
έσο180

ν
κεβήκα1

ν
θαη ζθάικα±15

ν
. 

c. Να δηαζέηεη επηινγή+/-θπιίλδξνπ. 

d. θαηξηθόηζνδύλακν:-7D έσο+5Dκεβήκα0.25D θαηζθάικα±0.25D. 

e. Μέγεζνοθόξεο:4mmέσο8mmκεβήκα0.1mmθαηζθάικα±5%. 

f. Βιεκκαηηθήαζπκκεηξία:0έσο25
ν
 κεβήκα0.1

ν
θαηζθάικα±5

ν
. 

g. Γηαθνξηθήαπόζηαζε:25mmέσο85mmκεβήκα0.1mm θαηζθάικα±5%. 

14. Ζ νζόλε λα παξνπζηάδεη όιεο ηηο κεηξήζεηο θαζώο θαη ζρεκαηηθή απεηθόληζε 

ηεο βιεκκαηηθήο πξνζήισζεο. 

15. ηελ νζόλε λα εκθαλίδεηαη θσηνγξαθία ησλ νθζαικώλ ώζηε λα κπνξεί 

λααλαγλσξηζηείζνιεξόηεηαησλνθζαικηθώλκέζσλ(πρπαηδηθόοθαηαξξάθηεο). 

16. Να δηαζέηεη εζσηεξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνύο (όλνκα, επώλπκν, ID, εκεξνκελία γέλλεζεο, εκεξνκελία 

εμέηαζεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο)θαζώο θαη αλάθηεζεο απνζεθεπκέλσλ 

κεηξήζεσλ γηα παξαθνινύζεζε ηζηνξηθνύ ησλ αζζελώλ. 

17. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο αζθαιείαο ζε USB stick ή άιιε 

εμσηεξηθή κνλάδα απνζήθεπζεο. 

18. Να δηαζέηεη ξύζκηζε ώξαο θαη εκεξνκελίαο γηα ηελ απνζήθεπζε θάζε  εμέηαζεο. 

19. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο USB, IR (ππέξπζξεο), WLAN ώζηε λα κπνξεί 

λα ζπλδεζεί κε νζόλεο, TV,EMR,PC θαη εθηππσηέο. 

20. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα άκεζεο εθηύπσζεο κε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό. 

21. Να κπνξεί λα παξάγεη εθηππώζηκε αλαθνξά κε ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή, 

εκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζε θαη όιεο ηηο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί. 

22. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο εθηππώζηκεο αλαθνξάο ζύκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ ηαηξείνπ/ ζεξάπνληνο ηαηξνύ. 

23. Σάζε ηξνθνδνζίαο220 VAC,50/60Hz. 

24. Λεηηνπξγία κε επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο πνπ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη θαηά 

ηε θόξηηζε. 

25. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε αζύξκαην ζεξκηθό εθηππσηή 

26. Να δηαζέηεη βαιίηζα κεηαθνξάο. 

 

ΟΡΟΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
1. ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο 
θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη 
δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο & επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, ηνπο 
θαλνληζκνύο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 
θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα, ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη.  

 

1.2. Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε 
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθόηεξα νξίδεηαη από ηελ 
ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθόκελεο ζηε ζύκβαζε δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο 
ζα ειεγρζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνύκελα εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη 
ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξόπν ηερληθά άξηην θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο 
παξαιαβήο). 
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1.3. Σν ππό πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζώο θαη όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν 
πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη 
λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο 
ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ENISO 13485:16 θαη ην 
πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE. Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα 
πηζηνπνηεηηθά. 
 
 
2. ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΓΓΤΖΔΩΝ, ΤΝΣΖΡΖΔΩ, 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΚΛΠ. 
 
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα πνηόηεηαο  EN ΗSO 
9001:2015, ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ 
πξντόλησλ, θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην ENISO 
13485:16, κε πηζηνπνηεηηθό επίζεκνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε 
ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ 
ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) - Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο 
πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. 
Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
ΑΖΖΔ (ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 15/2006). 
 
2.2. ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κόληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζύλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζόληα ησλ απαζρνινύκελσλ λα αλαθεξζνύλ 
αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, όπσο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα όξγαλα. 
 
2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα 
ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα 
ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ην 
Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ όινπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηε 
ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα ηα εξγαηηθά, 
αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ. 
 
2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη λα αληαπνθξηζεί εληόο 
24 σξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. Ζ επίιπζε ηεο νπνηνδήπνηε βιάβεο πξνθύςεη ζα 
πξέπεη λα γίλεη εληόο 8 εξγάζηκσλ εκεξώλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα παξέρεηαη 
κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο, εάλ απηό είλαη εθηθηό.  
 
2.2.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη: 
 α. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
(SERVICEMANUALS) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα ζρεδηαγξάκκαηα 
ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε 
(θσδηθνί πξόζβαζεο, θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΗΣ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ 
βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηό θξίλεηαη 
απαξαίηεην από ην Ννζνθνκείν. 
β. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνύ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (OperationManuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ 
πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν 
νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή 
πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή. 
 
3. ΛΗΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ 
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3.1 ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα από ηε βαζηθή ζύλζεζε ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα όια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Ζ 

θνζηνιόγεζή ηνπο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

3.2  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ εηήζηα ηηκή 

ησλ εμόδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ 

αληαιιαθηηθώλ θαη πιηθώλ ζπληήξεζεο), κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο. Ζ ηηκή ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κηθξόηεξε ηνπ 6% . 

 
4. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ – ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 
 
 Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο όπσο θαη γηα ηνπο κεραληθνύο 
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή 
πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.  
 
Όια ηα αλαθεξόκελα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ 
νίθνπ είηε από βεβαηώζεηο ηνπ νίθνπ. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί πιήξεο θαη αλαιπηηθό θύιιν 
ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο. 
 

 

 

4. TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ  
ΥΙΜΟΔΙΓΗ ΛΤΥΝΙΑ  

 
1. Να δηαζέηεη πςειήο θσηεηλόηεηαο ζηεξενζθνπηθό κηθξνζθόπην ηύπνπ Galilean κε 

παξάιιειεο νπηηθέο πνξείεο αιιά ζπγθιίλνληεο πξνζνθζάικηνπο γηα λα απνθιείεηαη ην 
θαηλόκελνπ ηνπ δηπινύ εηδώινπ. 

2. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 5 κεγεζύλζεηο  6.3Υ, 10Υ, 16Υ, 25Υ θαη 40Υ. 
3. Να δηαζέηεη ξύζκηζε δηνπηξηώλ ησλ πξνζνθζάικησλ +7 έσο -7 δηνπηξίεο ηνπιάρηζηνλ 
4. Να δηαζέηεη δηαθνξηθή απόζηαζε εύξνπο ηνπιάρηζηνλ 57-78mm 
5. Να δηαζέηεη πεδίν αληηθεηκέλνπ ζε mm 32.0/20.0/12,7/8,0/5,1 
6. Να δηαζέηεη ζύζηεκα πξνβνιήο θσηεηλήο δέζκεο (ζρηζκήο ή θειίδαο) γηα ηε ξύζκηζε ηνπ 

εύξνπο, κήθνπο, θιίζεο (από θάζεηε κέρξη θαη νξηδόληηα) θαη έληαζεο. Ζ κηθξνκεηξηθή 
ξύζκηζε ηνπ κήθνπο ηεο ζρηζκήο λα κπνξεί λα αλαγλσζζεί επάλσ ζε εηδηθή θιίκαθα ζε 
δέθαηα ηνπ ρηιηνζηνύ. 

7. Πιάηνο ζρηζκήο: εύξνπο ηνπιάρηζηνλ 1-14mm (ζπλερώο κεηαβαιιόκελν) 
8. Μήθνο ζρηζκήο: εύξνπο ηνπιάρηζηνλ 1-14mm (ζπλερώο κεηαβαιιόκελν) 
9. Ζ ζρηζκή πνπ πξνβάιιεηαη λα κπνξεί λα πξνβιεζεί κέρξη 20 κνίξεο από θάησ πξνο ηα 

πάλσ ζε ζρέζε κε ηνλ νπηηθό άμνλα ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Σν όιν ζύζηεκα λα κπνξεί λα 
πεξηζηξέθεηαη θαηά 180 κνίξεο. 

10. Να δηαζέηεη θσηηζκό LED 
11. Σν ρεηξηζηήξην λα είλαη ηύπνπ joystick θαη λα είλαη ην ίδην θαη γηα ηηο νξηδόληηεο θαη γηα ηηο 

θάζεηεο θηλήζεηο. 
12. Να δηαζέηεη ζεκείν ειέγρνπ κε θαηάιιειν ζεκείν πξνζήισζεο γηα ρξήζε ζε 

επεκβάζεηοlaser θνληά ζηελ σρξά θειίδα. 
13. Πεγή ςπρξνύ θσηηζκνύ βάζνπο πεδίνπ (backgroundillumination) 
14. Να ζπλνδεύεηαη από ηξαπέδη ζηήξημεο ειεθηξηθό 
15. Να κπνξεί λα δερζεί: 

 Γηαζιαζηή δέζκεο (beamsplitter) ν νπνίνο λα κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη θαη λα 
απελεξγνπνηείηαη θαηά βνύιεζε θαη επί ηνπ νπνίνπ λα ζπλδέεηαη adaptor γηα ςεθηαθή 
θσηνγξαθηθή κεραλή 

 ύζηεκα πκπαξαηήξεζεο 

 Diffusor, ηδαληθό γηα εθαξκνγή θαθώλ επαθήο 

 Δμάξηεκα επίθιηζεο  πξνζνθζάικησλ 20
ν
 γηα μεθνύξαζηε ζέζε θεθαιήο ηαηξνύ 

 Απεηθνληζηηθό ζύζηεκα γηα θσηνγξάθεζε ηνπ πξόζζηνπ θαη νπίζζηνπ ηκήκαηνο θαηά 
ηελ εμέηαζε. 

 Σνλόκεηξν επηπεδώζεσο ηύπνπ Goldmann 
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ΟΡΟΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
1. ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο 
θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη 
δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο & επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, ηνπο 
θαλνληζκνύο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 
θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα, ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη.  

 

1.2. Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε 
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθόηεξα νξίδεηαη από ηελ 
ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθόκελεο ζηε ζύκβαζε δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο 
ζα ειεγρζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνύκελα εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη 
ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξόπν ηερληθά άξηην θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο 
παξαιαβήο). 
 
1.3. Σν ππό πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζώο θαη όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν 
πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη 
λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο 
ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ENISO 13485:16 θαη ην 
πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE. Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα 
πηζηνπνηεηηθά. 
 
 
2. ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΓΓΤΖΔΩΝ, ΤΝΣΖΡΖΔΩ, 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΚΛΠ. 
 
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα πνηόηεηαο  EN ΗSO 
9001:2015, ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ 
πξντόλησλ, θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην ENISO 
13485:16, κε πηζηνπνηεηηθό επίζεκνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε 
ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ 
ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) - Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο 
πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. 
Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
ΑΖΖΔ (ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 15/2006). 
 
2.2. ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κόληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζύλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζόληα ησλ απαζρνινύκελσλ λα αλαθεξζνύλ 
αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, όπσο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα όξγαλα. 
 
2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα 
ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα 
ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ην 
Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ όινπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηε 
ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα ηα εξγαηηθά, 
αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ. 
 
2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη λα αληαπνθξηζεί εληόο 
24 σξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. Ζ επίιπζε ηεο νπνηνδήπνηε βιάβεο πξνθύςεη ζα 
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πξέπεη λα γίλεη εληόο 8 εξγάζηκσλ εκεξώλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα παξέρεηαη 
κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο, εάλ απηό είλαη εθηθηό.  
 
2.2.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη: 
 α. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
(SERVICEMANUALS) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα ζρεδηαγξάκκαηα 
ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε 
(θσδηθνί πξόζβαζεο, θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΗΣ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ 
βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηό θξίλεηαη 
απαξαίηεην από ην Ννζνθνκείν. 
β. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνύ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (OperationManuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ 
πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν 
νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή 
πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή. 
 
3. ΛΗΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
3.1 ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα από ηε βαζηθή ζύλζεζε ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα όια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Ζ 

θνζηνιόγεζή ηνπο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

3.2  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ εηήζηα ηηκή 

ησλ εμόδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ 

αληαιιαθηηθώλ θαη πιηθώλ ζπληήξεζεο), κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο. Ζ ηηκή ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κηθξόηεξε ηνπ 6% . 

 
4. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ – ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 
 
 Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο όπσο θαη γηα ηνπο κεραληθνύο 
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή 
πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.  
 
Όια ηα αλαθεξόκελα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ 
νίθνπ είηε από βεβαηώζεηο ηνπ νίθνπ. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί πιήξεο θαη αλαιπηηθό θύιιν 
ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο. 
 

 

5. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ ΒΡΑΥΙΟΝΑ, 
ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΠΣΔΡΟ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ ΟΠΣΟΣΤΠΩΝ 
 
Ζ πξνζθεξόκελε εμεηαζηηθή κνλάδα λα ζπλνδεύεηαη από βξαρίνλα, κεραληθό θνξόπεξν 
θαη νζόλε νπηνηύπσλ 
 
 
Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ εξεηαζηικήρ μονάδαρ με καπέκλα αζθενούρ 
1. Να είλαη εμεηαζηηθή κνλάδα ηνπιάρηζηνλ δύν νξγάλσλ κε εξγνλνκηθό θαη έμππλν 

ζρεδηαζκό. 
 

2. Να δηαζέηεη ζπξόκελεέδξα κε δηαζηάζεηο ην πνιύ 450mm (πιάηνο) Υ 850mm (κήθνο) θαη 
ύςνο 900mm. 
 

3. Να δηαζέηεη κεραληζκό νξηδόληηαο θίλεζεο ηεο έδξαο γηα ελαιιαγή κεηαμύ ησλ 2 
νξγάλσλ. Ζ έδξα λα θιεηδώλεη κπξνζηά από ηνλ εμεηαδόκελν. 
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4. Ο έιεγρνο νξγάλσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ ςεθηαθό πίλαθα ειέγρνπ 
(controlpanel) κε δηαθόπηε  επηινγήο ιεηηνπξγηώλ θαη δηαθόπηε on/off γηα ην απηόκαην 
δηαζιαζίκεηξν θαη ηε ζρηζκνεηδή ιπρλία θαη επηινγέα απμνκείσζεο ηεο έληαζεο 
θσηηζκνύ ηεο ιπρλίαο. 
 

5. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζηε βάζε ηεο κνλάδαο ειεθηξηθή θαξέθια αζζελνύο κε 
ειεθηξηθή αλύςσζε. Σν εύξνο ηεο ειεθηξηθήο αλύςσζεο (κεηαβαιιόκελεο απόζηαζεο 
ηεο πνιπζξόλαο από ην έδαθνο) λα θπκαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ από 423 έσο 623mm.  
 

6. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εύθνιεο ηνπνζέηεζεο ηεο έδξαο δεμηά ή αξηζηεξά ηνπ 
αζζελνύο. 
 

7. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζηήιε ζηε βάζε ηεο κνλάδαο ε νπνία λα θέξεη:  
α. ιακπηήξα θσηηζκνύ LED, ηζρύνο 5W.  
β. βάζε ζηήξημεο πξνβνιέα. 
γ. βξαρίνλα γηα πξνζαξκνγή θνξνπηέξνπ. 

 
Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Μησανικού Φοποπηέπος 
Να είλαη κεραληθό θνξόπηεξν θαη λα πξνζθέξεη γξήγνξεο θαη αμηόπηζηεο ηηκέο δηάζιαζεο. Να 
πεξηιακβάλεη ζπγρξνληζκέλε εμέηαζε ζηαπξνθύιηλδξνπ, εθηεηακέλν εύξνο κεηξήζεσλ θαη 
θαθνύο πνιιαπιώλ επηζηξώζεσλ. 
 
Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ή θαιύηεξα: 
1. Δύξνο ζθαηξώκαηνο (SPH): +16.75D--19.00D (αλά 0.25D)  
2. Δύξνο θπιίλδξνπ (CYL): έσο +/-6.00D (αλά 0.25D) θαη έσο +/-8.00D (κε  
a. εθαξκνγή βνεζεηηθνύ θαθνύ -2.00D)  
3. Άμνλαο θπιίλδξνπ: 1°  έσο 180° (αλά 5°)  
4. ηαπξνθύιηλδξνο: ±0.25D  
5. Δύξνο Πεξηζηξνθηθνύ Πξίζκαηνο : 0D -20D (αλά 1D)  
6. Ρύζκηζε δηαθνξηθήο απόζηαζεο PD: 50-75mm 
7. Ρύζκηζε ζύγθιηζεο: ∞,  380mm (όηαλ PD=64mm) 
8. Απόζηαζε Vertex: 12mm 

 
Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ οθόνηρ οπηοηύπων με ηηλεσειπιζμό 
Σν ζύζηεκα ειέγρνπ νπηηθήο νμύηεηαο λα δηαζέηεη νζόλε πςειήο επθξίλεηαο ηνπιάρηζηνλ 24’’ 
LCD θαη λα ζπλνδεύεηαη από ινγηζκηθό κε ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο : 
1. Δθηεηακέλε θιίκαθα  νπηνηύπσλ θαη ηέζη  
2. Δύθνια αλαβαζκίζηκν ινγηζκηθό 
3. Δύρξεζην ηειερεηξηζηήξην  
4. Αθξηβή ξύζκηζε ζε απόζηαζε από 2.0m έσο 7.0m 
5. Δπηιεθηηθή πξνβνιή γξακκήο, ζηήιεο ή κεκνλσκέλνπ ζπκβόινπ 
6. Ρύζκηζε πξνβνιήο κέζα από θαζξέθηε 
7. Σπραηνπνηεκέλε   πξνβνιή (randomized)   νπηνηύπσλ 
8. Red Green Mask γηα όια ηα ηεζη. 
9. Οπηόηππα κε εηθνλίδηα θαη ζρήκαηα γηα λήπηα θαη παηδηά 
10. Οπηόηππα κε γξάκκαηα ηύπνπ Snellen 
11. Tεζη επαηζζεζίαο αληίζεζεο (Contrast Sensitivity) 
12. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ηνίρν ή ζε ηξαπέδη (θνξεηό) 
13. Γπλαηόηεηα απνζήθεπζεο αιιά θαη πξνβνιήο video θαη εηθόλσλ. 
14. Αλαιπηηθά Οπηόηππα θαη Σεζη:      

Γξάκκαηα                                       Astigmia 
Αξηζκνί                                         Snellen E 
Cross Cylinder                               G/R Balance 
Red Green                                     Crossgrid 
Fixation                                         Ishihara  
Schrober                                       Worth 
Traffic Lights                                  G/R Panel 
Coincidence                                   ETDRS 
LandoltCRingsΣέζηγηαπαηδηά 
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ΟΡΟΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
1. ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο 
θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη 
δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο & επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, ηνπο 
θαλνληζκνύο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 
θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα, ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη.  

 

1.2. Ζ παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε 
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθόηεξα νξίδεηαη από ηελ 
ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθόκελεο ζηε ζύκβαζε δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο 
ζα ειεγρζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνύκελα εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη 
ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξόπν ηερληθά άξηην θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο 
παξαιαβήο). 
 
1.3. Σν ππό πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζώο θαη όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν 
πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη 
λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο 
ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ENISO 13485:16 θαη ην 
πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE. Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα 
πηζηνπνηεηηθά. 
 
 
2. ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΔΓΓΤΖΔΩΝ, ΤΝΣΖΡΖΔΩ, 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΚΛΠ. 
 
2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα πνηόηεηαο  EN ΗSO 
9001:2015, ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ 
πξντόλησλ, θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην ENISO 
13485:16, κε πηζηνπνηεηηθό επίζεκνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε 
ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ 
ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) - Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο 
πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. 
Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
ΑΖΖΔ (ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 15/2006). 
 
2.2. ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κόληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζύλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζόληα ησλ απαζρνινύκελσλ λα αλαθεξζνύλ 
αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, όπσο θαη ηα αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα όξγαλα. 
 
2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα 
ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα 
ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ην 
Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ όινπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηε 
ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα ηα εξγαηηθά, 
αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ. 
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2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη λα αληαπνθξηζεί εληόο 
24 σξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. Ζ επίιπζε ηεο νπνηνδήπνηε βιάβεο πξνθύςεη ζα 
πξέπεη λα γίλεη εληόο 8 εξγάζηκσλ εκεξώλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα παξέρεηαη 
κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο, εάλ απηό είλαη εθηθηό.  
 
2.2.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη: 
 α. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
(SERVICEMANUALS) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα ζρεδηαγξάκκαηα 
ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε 
(θσδηθνί πξόζβαζεο, θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΗΣ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ 
βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηό θξίλεηαη 
απαξαίηεην από ην Ννζνθνκείν. 
β. Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνύ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (OperationManuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ 
πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν 
νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή 
πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή. 
 
3. ΛΗΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ – ΤΝΣΖΡΖΖ 
 
3.1 ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα από ηε βαζηθή ζύλζεζε ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα όια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Ζ 

θνζηνιόγεζή ηνπο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

3.2  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ εηήζηα ηηκή 

ησλ εμόδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ 

αληαιιαθηηθώλ θαη πιηθώλ ζπληήξεζεο), κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο. Ζ ηηκή ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κηθξόηεξε ηνπ 6% . 

 
4. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ – ΠΛΖΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 
 
 Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο όπσο θαη γηα ηνπο κεραληθνύο 
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή 
πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.  
 
Όια ηα αλαθεξόκελα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ 
νίθνπ είηε από βεβαηώζεηο ηνπ νίθνπ. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί πιήξεο θαη αλαιπηηθό θύιιν 
ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο. 
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