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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΧΗΥΙΑΚΟΤ  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΤ – ΚΕΥΑΛΟΜΕΣΡΙΚΟΤ  

ΟΡΘΟΠΑΝΣΟΓΡΑΥΟΤ  

Η Τεχνικό προςφορϊ πρϋπει να ϋχει την εξόσ μορφό και περιεχόμενο: 

 1. Ο φάκελοσ τησ τεχνικήσ προςφοράσ διαιρείται ςτισ εξήσ ενότητεσ τα 

περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται ςτη ςυνέχεια. 

 

Στον  υποφάκελο τησ τεχνικήσ προςφοράσ, οι προςφέροντεσ ςυμπεριλαμβάνουν, επί 

ποινή αποκλειςμού, υπό μορφή παραρτήματοσ, τισ παρακάτω αναφερόμενεσ 

πληροφορίεσ, δηλώςεισ ή πιςτοποιητικά. 

 

 2. Προςφερόμενα εύδη/υλικϊ και Τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ 

 3. Η ενότητα προςφερόμενα εύδη/υλικϊ πρϋπει να περιλαμβϊνει περιγραφό των 

προςφερομϋνων ειδών/υπηρεςιών και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τουσ. Η 

τεχνικό προςφορϊ πρϋπει επύςησ να περιλαμβϊνει υλικό τεκμηρύωςησ για τα 

προςφερόμενα εύδη/υλικϊ όπωσ εγχειρύδια, τεχνικϊ φυλλϊδια κλπ., από τα 

οπούα θα προκύπτει η κϊλυψη των απαιτόςεων τησ παρούςασ διακόρυξησ. 

 4. Πλόρη ςτοιχεύα για την παρουςύαςη τησ εταιρικόσ φυςιογνωμύασ (profile) του 

ςυμμετϋχοντοσ ςτον διαγωνιςμό, με τισ διαχρονικϋσ του δραςτηριότητεσ και 

γενικϊ ό,τι θεωρεύται χρόςιμο για τη διαμόρφωςη ςαφούσ εικόνασ περύ τησ 

επιχειρηματικόσ του δραςτηριότητασ. 

 5. Αναλυτικϊ ςτοιχεύα πελατολογύου με ϋμφαςη ςε δραςτηριότητεσ/υλικϊ 

παρόμοιου εύδουσ και μεγϋθουσ. 

 6. Τυχόν πιςτοποιητικϊ από επύςημουσ φορεύσ πιςτοπούηςησ ό ινςτιτούτα 

δοκιμών, για την ποιότητα ό την καταλληλότητα προςφερομϋνων 

μηχανημϊτων, εργαλεύων, υλικών, υπηρεςιών κλπ. και η ςυμμόρφωςό τουσ με 

τεχνικϊ και ποιοτικϊ Standards. 

 7. Πύνακασ Συμμόρφωςησ 

 8. Για να τεκμηριωθεύ η ςυμφωνύα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που 

προβλϋπονται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ διακόρυξησ πρϋπει να 

ςυμπληρωθεύ από τον υποψόφιο προμηθευτό ςχετικόσ «Πύνακασ 

Συμμόρφωςησ», ςυμπληρωμϋνοσ ςύμφωνα με τισ παρακϊτω επεξηγόςεισ και 

οδηγύεσ τισ οπούεσ ο υποψόφιοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ακολουθόςει. 

 9. Ο Πύνακασ Συμμόρφωςησ δύναται να διαθϋτει την εξόσ ενδεικτικό μορφό: 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΧΗΥΙΑΚΟΤ  ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΤ – 

ΚΕΥΑΛΟΜΕΣΡΙΚΟΤ  ΟΡΘΟΠΑΝΣΟΓΡΑΥΟΤ  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ- 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ-

ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  

  

1.1 Το ζητούμενο ςύςτημα να 
εύναι καινούργιο και 
αμεταχεύριςτο, τελευταύασ 
τεχνολογύασ, αναβαθμύςιμο 
κατϊλληλο για βαριϊ 
νοςοκομειακό χρόςη, 
πανοραμικόσ και 
κεφαλομετρικόσ 
απεικόνιςησ. Με 
ξεχωριςτούσ ανιχνευτϋσ για 
την κϊθε λειτουργύα και όχι 
μεταφερόμενουσ.  

 

  

1.2 Να εύναι φιλικό ςτον χρόςτη 
και να διαθϋτει εργονομύα 
ϊριςτη για την ϊνετη και 
ταχεύα διεξαγωγό όλου του 
φϊςματοσ των ανωτϋρω 
πρϊξεων τησ ακτινολογύασ. 

 

  

1.3 Να εύναι φιλικό ςτον 
αςθενό (ενηλύκων και 
παύδων) και να επιτρϋπει 
την ϊνετη 
προςϋγγιςη/τοποθϋτηςό 
του (όρθια και καθιςτό 
θϋςη), καθώσ και 
περύπτωςη ΑΜΕΑ.  

 

  

1.4 Εύναι επιθυμητό τα μϋρη 
του ςυγκροτόματοσ να εύναι 
από τον ύδιο 
καταςκευαςτικό ούκο για 
λόγουσ ομοιογϋνειασ. Να 
ϋχει τη δυνατότητα 
αναβϊθμιςησ ςε 
μελλοντικϋσ τεχνολογικϋσ 
εξελύξεισ εύτε ςτο υλικό εύτε 
ςτο λογιςμικό του. 
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1.5 Να λειτουργεύ με τϊςη 
δικτύου 220V 50Hz 

 

  

2 ΔΟΜΗ ΣΟΤ 
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 

 

  

 
 

 

Το ςυγκρότημα πρϋπει να 
αποτελεύται από τα 
παρακϊτω επιμϋρουσ 
τμόματα: 

 

  

 
Ακτινολογικό λυχνύα και 
γεννότρια  

 
  

 Πανοραμικό  
  

 Κεφαλομετρικό  
  

 Χειριςτόριο  
  

 

Σύςτημα ψηφιακόσ 
απεικόνιςησ και 
επεξεργαςύασ. 

 

  

2.1 ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΤΦΝΙΑ 
ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ  

 

  

2.1.1 Να διαθϋτει ακτινολογικό 
λυχνύα και γεννότρια 
ςύγχρονησ τεχνολογύασ 
ελεγχόμενεσ από 
μικροώπολογιςτό, 
τεχνολογύασ πολυκορυφών 
υψηλόσ ςυχνότητασ. 

 

  

2.1.2 H μϋγιςτη τϊςη να εύναι 90 
KV και 19 mA. 

 

  

2.1.3 Εςτιακό ςημεύο 0,5mm και 
φύλτρο. 

 

  

2.1.4 Να αναφερθεύ η 
θερμοχωρητικότητα (kHU)  
τησ λυχνύασ προσ 
αξιολόγηςη.  

 

  

2.1.5 Να διαθϋτει ςταθεροποιητό 
τϊςεωσ δικτύου. 
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2.1.6 Να διαθϋτει αυτοματιςμό 
ρύθμιςησ ϋκθεςησ ςε 
ακτινοβολύα (AEC) κατϊ τη 
λόψη. 

 

  

2.1.7 Να διαθϋτει ςύςτημα 
ϋνδειξησ και υπολογιςμού 
τησ δόςησ, ςτην οπούα 
εκτύθεται ο αςθενόσ. 

 

  

2.1.8 Να διαθϋτει ψηφιακϋσ 
ενδεύξεισ των παραμϋτρων. 

 

  

2.1.9 Ανατομικό τεχνικό μεγϊλου 
αριθμού προγραμμϊτων 
ρυθμιζόμενων από το 
χρόςτη. Να αναλυθούν οι 
προγραμματιζόμενοι 
παρϊμετροι. 

 

  

2.1.10 Να διαθϋτει ςύςτημα 
αυτοδιϊγνωςησ βλαβών. 

 

  

2.1.11 Να διαθϋτει ςτον χώρο 
ελϋγχου πλόρεσ ςύγχρονο 
και εργονομικό χειριςτόριο 
ςύγχρονησ τεχνολογύασ. 

 

  

2.2 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ  
  

2.2.1 Να διαθϋτει ςύςτημα 
ςταθεροπούηςησ τησ 
κεφαλόσ του αςθενό, 
τεςςϊρων (4) ςημεύων.  

 

  

2.2.2 Να διαθϋτει αυτόνομο 
ψηφιακό ανιχνευτό. Να 
αναφερθεύ ο τύποσ του 
ανιχνευτό προσ αξιολόγηςη. 

 

  

2.2.3 Να διαθϋτει κατακόρυφη 
μηχανικό κύνηςη και 
αυτόματη ευθυγρϊμμιςη 
χωρύσ τη μετακύνηςη του 
αςθενό. 

 

  

2.2.4 Να διαθϋτει φωτεινό 
ϋνδειξη ευθυγρϊμμιςησ για 
ϋλεγχο από τον χειριςτό και 
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με laser. 

2.2.5 Να διαθϋτει αυτόματη 
ρύθμιςη παραμϋτρων (AEC) 
καθώσ επύςησ και ςύςτημα 
απόςβεςησ ςπονδυλικόσ 
ςτόλησ. 

 

  

2.2.6 Να πραγματοποιεύ λόψεισ 
ενηλύκων, παύδων, καθώσ 
και περύπτωςη ΑΜΕΑ. 

 

  

2.2.7 Να πραγματοποιεύ 
μεγϋθυνςη ςτισ λόψεισ, να 
αναφερθούν προσ 
αξιολόγηςη.  

 

  

2.2.8 Να αναφερθεύ ο χρόνοσ 
ϋκθεςησ  προσ αξιολόγηςη.  

 

  

2.2.9 Να αναφερθεύ ο χρόνοσ 
αναςύνθεςησ εικόνασ  προσ 
αξιολόγηςη.  

 

  

2.3 ΚΕΥΑΛΟΜΕΣΡΙΚΟ  
  

2.3.1 Να διαθϋτει ςύςτημα 
ςταθεροπούηςησ τησ 
κεφαλόσ του αςθενό.  

 

  

2.3.2 Να διαθϋτει αυτόνομο 
ψηφιακό ανιχνευτό. Να 
αναφερθεύ ο τύποσ του 
ανιχνευτό προσ αξιολόγηςη. 

 

  

2.3.3 Να διαθϋτει κατακόρυφη 
μηχανικό κύνηςη και 
αυτόματη ευθυγρϊμμιςη. 

 

  

2.3.4 Να διαθϋτει φωτεινό 
ϋνδειξη ευθυγρϊμμιςησ για 
ϋλεγχο από τον χειρύςτη και 
με laser. 

 

  

2.3.5 Να διαθϋτει αυτόματη 
ρύθμιςη παραμϋτρων 
(AEC), ςύςτημα φύλτρων 
για απεικόνιςη μαλακών 
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μορύων καθώσ επύςησ και 
απόςβεςησ ςπονδυλικόσ 
ςτόλησ. 

2.3.6 Να πραγματοποιεύ λόψεισ 
ενηλύκων, παύδων, καθώσ 
και περύπτωςη ΑΜΕΑ. 

 

  

2.3.7 Να αναφερθεύ ο χρόνοσ 
ϋκθεςησ προσ αξιολόγηςη.  

 

  

2.3.8 
Να αναφερθεύ ο χρόνοσ 
αναςύνθεςησ εικόνασ προσ 
αξιολόγηςη.  

 

  

2.4 ΦΕΙΡΙΣΗΡΙΟ  
  

2.4.2 Το ςύςτημα πρϋπει να ϋχει 
χειριςτόριο εύκολο ςτον 
χρόςτη ςτον ςταθμό λόψησ. 
Επύςησ να πραγματοποιεύ 
αυτόματη (AEC), 
ημιαυτόματη και 
χειροκύνητη επιλογό 
παραμϋτρων λόψησ από τον 
χειριςτό. Να πραγματοποιεύ 
απομακρυςμϋνη λόψη με 
χειριςτόριο, που θα μπορεύ 
να τοποθετηθεύ ςε 
οποιοδόποτε ςημεύο ςτον 
χώρο. 

 

  

2.5 ΤΣΗΜΑ ΧΗΥΙΑΚΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  

 

  

2.5.1 Το ςύςτημα πρϋπει να εύναι 
υψηλόσ ευκρύνειασ και να 
εκτελεύ όλεσ τισ εξετϊςεισ 
γρόγορα και εύκολα. Να 
αναφερθούν ςτοιχεύα 
κεντρικού επεξεργαςτό του 
ςυςτόματοσ, μνόμησ RAM 
καθώσ και του 
χρηςιμοποιούμενου βϊθουσ 
τησ ψηφιακόσ 
πληροφορύασ. 

 

  

2.5.2 Να διαθϋτει ςκληρό δύςκο 
με μεγϊλη αποθηκευτικό 
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ικανότητα 25.000 εικόνων, 
τουλϊχιςτον μότρασ 
1024x1024 και βϊθουσ 12 bit 
τουλϊχιςτον. 

2.5.3 Να διαθϋτει ςύςτημα 
εγγραφόσ εικόνων ςε 
CD/DVD ςε format DICOM 
3.0 και ςε ϊλλα format, να 
αναφερθούν.  

 

  

2.5.4 
Να διαθϋτει ςύςτημα 
ανοιχτόσ αρχιτεκτονικόσ με 
δυνατότητα 
πολυεπεξεργαςύασ 
(multitasking) δεδομϋνων 
και υπηρεςιών. Εκτιμητϋα 
εύναι η λειτουργύα του 
ςυςτόματοσ από την κύρια 
κονςόλα μϋςω 
παραθυρικού 
περιβϊλλοντοσ ( Windows). 

 

  

2.5.5 Να περιλαμβϊνει 
αποθόκευςη και 
επανϊκληςη εικόνων για 
μελϋτη. 

 

  

2.5.6 Η ταχύτητα λόψησ εικόνων 
μότρασ 1024x1024 βϊθουσ 
12 bit τουλϊχιςτον, για την 
ψηφιακό λόψη, να εύναι 
τουλϊχιςτον 6εικ./sec.  

 

  

2.5.7 
Να διαθϋτει προγρϊμματα 
για εφαρμογό 
ηλεκτρονικών 
διαφραγμϊτων (φύλτρων) 
ςτισ εικόνεσ, 
πραγματοπούηςη 
περιςτροφόσ και 
αντιςτροφόσ εικόνων, 
μεγϋθυνςη εικόνων 
τουλϊχιςτον x2, μεύωςη 
θορύβου, πολλαπλό 
ταυτόχρονη απεικόνιςη 
εικόνων, μετρόςεισ 
αποςτϊςεων και γωνιών, 
calibration, αναγραφό 
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ςημειώςεων επύ τησ 
εικόνασ, πϊγωμα τησ 
τελευταύασ  εικόνασ, κλπ. 

2.5.8 Θα εκτιμηθεύ η δυνατότητα 
αυτόματησ προςαρμογόσ 
τησ απεικόνιςησ ςε κορεςμό 
των υπό εξϋταςη 
ανατομικών δομών. 

 

  

2.5.9 Ενεργοπούηςη 
διαφραγμϊτων (φύλτρων) 
ςτην τελευταύα εικόνα για 
περικοπό τησ ϊςκοπησ 
ακτινοβόληςησ. 

 

  

2.5.10 Το ςύςτημα να διαθϋτει 
εξόδουσ ψηφιακόσ 
επικοινωνύασ (ETHERNET) 
καθώσ και πρωτόκολλο 
επικοινωνύασ DICOM 3, για 
την επικοινωνύα με ϊλλα 
ςυςτόματα, όπωσ κονςόλεσ 
επεξεργαςύασ, ςυςτόματα 
εκτύπωςησ τα οπούα 
διαθϋτουν πρωτόκολλο 
επικοινωνύασ full DICOM 3. 
(send/receive, 
query/retrieve, Storage 
Commitment, Print, 
Worklist, διαςύνδεςη με 
ςύςτημα PACS/RIS  κλπ.). 

 

  

2.5.11 Να διαθϋτει για την 
ολοκληρωμϋνη και πλόρησ 
εξϋταςη, από τον χειριςτό, 
ενόσ αςθενούσ, μϋςω 
χειριςτηρύου και 
αλφαριθμητικού 
πληκτρολογύου την 
ειςαγωγό ςτοιχεύων, και ςε 
οθόνη LCD διαςτϊςεων 19¨ 
ιντςών τουλϊχιςτον, για την 
απεικόνιςη των ςτοιχεύων 
και των παραμϋτρων τησ 
εξϋταςησ, όςο και τησ 
εξϋταςησ (εικόνεσ) με 
μορφό παραθύρων 
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(περιβϊλλον windows). 

2.5.12 Να διαθϋτει πρωτόκολλα 
επεξεργαςύασ και 
απεικόνιςησ 
εξειδικευμϋνων λόψεων. 
Να αναφερθούν προσ 
αξιολόγηςη.  

 

  

2.5.13 Να διαθϋτει όλα τα 
απαραύτητα εξαρτόματα 
(phantoms, βϊςεισ 
ςτόριξησ, κ.α.) για τη 
ρύθμιςη, τον ϋλεγχο και τον 
ποιοτικό ϋλεγχο του 
ςυςτόματοσ.  

 

  

3 ΕΓΓΤΗΗ  
  

3.1 Το προςφερόμενο ςύςτημα 
θα ςυνοδεύεται από 
εγγύηςη για όλο τον 
εξοπλιςμό και τα 
παρελκόμενϊ του (να 
αναφερθεύ προσ 
αξιολόγηςη) 
και τεχνικό υποςτόριξη με 
ανταλλακτικϊ για 
τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη. 

 

  

4 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ    
  

4.1 Στο προςφερόμενο 
ςύςτημα θα γύνει 
εκπαύδευςη για τη χρόςη, 
ςτο ιατρικό και τεχνολογικό 
προςωπικό. 

 

  

4.2 Στο προςφερόμενο 
ςύςτημα θα γύνει τεχνικό 
εκπαύδευςη (πλόρησ με 
πιςτοπούηςη ςτην Ελλϊδα ό 
το εξωτερικό) ςτον τεχνικό 
τησ Κλινικόσ μασ. 

 

  

5 ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
   

 Το προςφερόμενο ςύςτημα 
θα ςυνοδεύεται από 
ςύμβαςη ςυντόρηςησ 
πλόρουσ κϊλυψησ (για όλο 
τον εξοπλιςμό και τα 
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παρελκόμενϊ του) για πϋντε 
(5) ϋτη μετϊ τη λόξη τησ 
εγγύηςησ. 

6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
   

6.1 Να πληρού όλεσ τισ διεθνεύσ 
προδιαγραφϋσ αςφαλεύασ 
και ποιότητασ και να φϋρει 
απαραιτότωσ πιςτοποιητικό 
ISO ό TUV και τη ςόμανςη 
CE-MARK, ςύμφωνα με την 
οδηγύα 93/42 τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 

   

6.2 Να υπϊρχει υπεύθυνο 
SERVICE και ανταλλακτικϊ 
για χρονικό διϊςτημα 
τουλϊχιςτον δϋκα (10) ετών. 

   

6.3 Να ςυνοδεύεται από τα 
επύςημα εργοςταςιακϊ 
προςπϋκτουσ ςτα ελληνικϊ 
ό αγγλικϊ. Τα εγχειρύδια να 
εύναι χειριςμού αλλϊ και 
τεχνικού. 

   

6.4 Εγγύηςη του ςυςτόματοσ 
και των παρελκομϋνων, 
ςτην οπούα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουν: 

   

6.4.1 Τι περιλαμβϊνει (υλικϊ ό 
εργαςύεσ επιςκευόσ ό και 
εργαςύεσ προληπτικόσ 
ςυντόρηςησ ό και όλα αυτϊ)  

   

6.4.2 Ποιεσ περιπτώςεισ δεν 
εμπύπτουν ςτην εγγύηςη. 

   

6.4.3 Ο χρόνοσ ϊφιξησ του 
τεχνικού τησ 
προμηθεύτριασ εταιρεύασ, 
ςε περύπτωςη αναγγελύασ 
βλϊβησ. 

   

6.5 Ο προμηθευτόσ να 
αναλϊβει την πλόρη 
τοποθϋτηςό του, ςε πλόρη 
λειτουργύα ςτον χώρο 
εργαςύασ του και 
εκπαύδευςη ςτο προςωπικό 
τησ Κλινικόσ μασ. 
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6.6 Ο προμηθευτόσ 
αναλαμβϊνει την 
υποχρϋωςη να εκπαιδεύςει 
τεχνικό τησ  Κλινικόσ ςτη 
ςυντόρηςη και τισ 
επιςκευϋσ του μηχανόματοσ 
όπωσ και να παραδώςει τα 
ηλεκτρολογικϊ, 
ηλεκτρονικϊ και 
μηχανολογικϊ ςχϋδια του 
μηχανόματοσ. 

   

6.7 Ο προμηθευτόσ να 
προςκομύςει πλόρη 
τιμοκατϊλογο 
ανταλλακτικών. 

   

6.8 Ο προμηθευτόσ να 
προςκομύςει κατϊλογο 
Πελατών ςτουσ οπούουσ 
λειτουργεύ το 
προςφερόμενο εύδοσ. 

   

6.9 Ο προμηθευτόσ να 
προςκομύςει υπεύθυνη 
δόλωςη καταςκευόσ 
μοντϋλου και πρώτησ 
κυκλοφορύασ ςτο εμπόριο. 

   

6.10 Να υπϊρχει αποδεδειγμϋνα 
εξειδικευμϋνο προςωπικό 
τόςο για την τεχνικό 
υποςτόριξη όςο και για την 
εκπαύδευςη του 
ςυςτόματοσ ςτην Ελλϊδα, 
του οπούου η ϋδρα (πόλη) 
θα αξιολογηθεύ. Τα 
ανωτϋρω να 
αποδεικνύονται με 
πιςτοποιητικϊ του 
καταςκευαςτικού ούκου. 

   

6.11 Πρόταςη για 
ςύμβαςη πλόρουσ 
ςυντόρηςησ μετϊ τη 
λόξη τησ εγγύηςησ 
που θα αφορϊ όλο 
τον παραπϊνω 
εξοπλιςμό.  
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ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

 
Στη Στόλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ», περιγρϊφονται αναλυτικϊ οι αντύςτοιχοι τεχνικού 
όροι, υποχρεώςεισ ό επεξηγόςεισ για τα οπούα θα πρϋπει να δοθούν αντύςτοιχεσ 
απαντόςεισ. Η προδιαγραφό εύναι υποχρεωτικό για τον υποψόφιο προμηθευτό, 
θεωρούμενη ωσ απαρϊβατοσ όροσ ςύμφωνα με την παρούςα Διακόρυξη. 
Προςφορϋσ που δεν καλύπτουν πλόρωσ απαρϊβατουσ όρουσ απορρύπτονται ωσ 
απαρϊδεκτεσ.  
 
Στη ςτόλη «ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ-ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ» ςημειώνεται η απϊντηςη του 
προμηθευτό που ϋχει την αιτιολόγηςη - τεκμηρύωςη για την αντύςτοιχη 
προδιαγραφό από την Προςφορϊ. 
 
 Στη ςτόλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεύ η ςαφόσ παραπομπό ςε Παρϊρτημα 
τησ Τεχνικόσ Προςφορϊσ το οπούο θα περιλαμβϊνει αριθμημϋνα Τεχνικϊ 
Φυλλϊδια καταςκευαςτών ό αναλυτικϋσ τεχνικϋσ περιγραφϋσ των υπηρεςιών, 
του εξοπλιςμού ό του τρόπου διαςύνδεςησ και λειτουργύασ ό αναφορϋσ 
μεθοδολογύασ εγκατϊςταςησ και υποςτόριξησ κλπ., που κατϊ την κρύςη του 
υποψόφιου Προμηθευτό τεκμηριώνουν τα ςτοιχεύα των Πινϊκων Συμμόρφωςησ. 
Εύναι ιδιαύτερα επιθυμητό η πληρϋςτερη ςυμπλόρωςη των παραπομπών, οι 
οπούεσ πρϋπει να εύναι κατϊ το δυνατόν ςυγκεκριμϋνεσ. 


