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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΣΗΜΑΣΟ YΠΕΡΗΦΟΚΑΡΔΙΟΣΟΜΟΓΡΑΥΙΑ 
ΤΧΗΛΗ ΑΝΑΛΤΗ & ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ 

Η Σεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να ϋχει την εξόσ μορφό και περιεχόμενο: 

 1. Ο φάκελοσ τησ τεχνικήσ προςφοράσ διαρείται 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 Σεχνικϊ 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. Συχόν πιςτοποιητικϊ από επύςημουσ φορεύσ πιςτοπούηςησ ό ινςτιτούτα 

δοκιμών, για την ποιότητα ό την καταλληλότητα προςφερόμενων 

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

τεχνικϊ και ποιοτικϊ Standards. 

 7. Πύνακασ υμμόρφωςησ 

 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 

υμμόρφωςησ», ςυμπληρωμϋνοσ ςύμφωνα με τισ παρακϊτω επεξηγόςεισ και 

οδηγύεσ τισ οπούεσ ο υποψόφιοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ακολουθόςει. 

 9. Πύνακασ υμμόρφωςησ δύναται να διαθϋτει την εξόσ ενδεικτικό μορφό: 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 
ΤΣΗΜΑΣΟ YΠΕΡΗΦΟΚΑΡΔΙΟΣΟΜΟΓΡΑΥΙΑ ΤΧΗΛΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ 

ΑΠΕΙΚΟΝΗΗ 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ- 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ-

ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΕΝΙΚΑ-ΤΝΘΕΗ 
ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

  

1.1 Σο ζητούμενο ςύςτημα να 
εύναι καινούργιο και 
αμεταχεύριςτο, τελευταύασ 
τεχνολογύασ μικρού όγκου 
και βϊρουσ ευϋλικτο για 
την εύκολη μετακύνηςό 
του, αποτελούμενο από : 

 

  

1.1.1 Βαςικό μονϊδα, (όπωσ 
αναλυτικϊ προδιαγρϊφεται 
πιο κϊτω). 

 

  

1.1.2 Αυτόματο κλϊςμα 
εξώθηςησ. 

 
  

1.1.3 Ηχοβόλο κεφαλό Phased 
Array Sector, ευρϋωσ 
φϊςματοσ ςυχνοτότων 
(1,5-4,0 MHz), κατϊλληλη 
για καρδιολογικϋσ 
εξετϊςεισ, Pencil probe 2 
MHz και καλώδιο ECG. 

 

  

1.1.4 Αςπρόμαυρο καταγραφικό 
video printer και ϋγχρωμο 
εκτυπωτό laser.  

 

  

2 ΧΗΥΙΑΚΟ 
ΔΙΑΜΟΡΥΨΣΗ ΔΕΜΗ 

 
  

2.1 Ψηφιακόσ διαμορφωτόσ 
δϋςμησ (Digital 
beamformer) > 180.000 
κανϊλια επεξεργαςύασ 

 

  

3 ΚΛΙΝΙΚΕ  ΕΥΑΡΜΟΓΕ  
  

3.1 Εφαρμογϋσ για την κϊλυψη 
των ειδικοτότων τησ 
Ιατρικόσ όπωσ 
Καρδιολογύα, Αγγειολογύα . 
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4 ΣΤΠΟΙ ΗΦΟΒΟΛΨΝ 
ΚΕΥΑΛΨΝ 

 

  

4.1 υνολικό ωφϋλιμο εύροσ 
ςυχνοτότων (MHz). Να 
προςφερθούν προσ 
επιλογό αναλυτικϊ όλεσ οι 
διαθϋςιμεσ κεφαλϋσ ανϊ 
κατηγορύα. 

 

  

4.2 Phased Array Sector 1.5-12 
MHz 

 
  

4.3 LINEAR Array 4–10 MHz  
  

4.4 Διοιςοφϊγειοσ (ΣΕΕ probe) 
multiplane τριςδιϊςτατησ 
απεικόνιςησ 3–8 MHz (Να 
προςφερθεύ προσ επιλογό) 
Να λειτουργεύ με όλεσ τισ 
ζητούμενεσ τεχνικϋσ 
απεικόνιςησ, B-Mode, M-
Mode, Color Doppler, PW 
Doppler, PW HiPRF, CW 
Doppler, 
Contrast,DTI/TDI/TVI, THI. 

 

  

4.5 Διοιςοφϊγειοσ (ΣΕΕ probe) 
multiplane μικρόςωμων 
αςθενών, 
διαςωληνωμϋνων 
αςθενών  και παιδιατρικών 
εξετϊςεων μικρών 
διαςτϊςεων 4–8 MHz (Να 
προςφερθεύ προσ επιλογό) 

Να λειτουργεύ με όλεσ τισ 
ζητούμενεσ τεχνικϋσ 
απεικόνιςησ, όπωσ B-
Mode, M-Mode, Color 
Doppler, PW Doppler, PW 
HiPRF, CW Doppler, 
DTI/TDI/TVI, THI. 

 

  

4.6 Άλλεσ ηχοβόλεσ κεφαλϋσ 
(Να αναφερθούν και να 
προςφερθούν προσ 
επιλογό τυχόν επιπλϋον 
ηχοβόλεσ κεφαλϋσ. Να 
περιγραφεύ η τεχνολογύα 
τουσ προσ αξιολόγηςη). 

 

  

5 MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ  
  

5.1 B-Mode (Να περιγραφεύ  
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αναλυτικϊ) 

5.2 M-Mode (Να περιγραφεύ 
αναλυτικϊ) 

 
  

5.3 Color Doppler (Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 
  

5.4 Power Doppler/Energy 
Doppler/Color Angio (Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 

  

5.5 υχνότητα/ταχύτητα του 
Doppler (Να ρυθμύζεται & 
να απεικονύζεται ςτην 
οθόνη) 

 

  

5.6 PW Doppler (Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 
  

5.7 PW Doppler HiPRF (Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 
  

5.8 CW Doppler (Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 
  

5.9 Υαςματικό Ιςτικό Doppler  
(Να περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 
  

5.10 Έγχρωμο Iςτικό Doppler 
(Να περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 
  

5.11 Tissue Harmonic Imaging να 
λειτουργεύ με όλεσ τισ 
διαθϋςιμεσ διαθωρακικϋσ & 
διοιςοφϊγειεσ  Sector 
καθώσ και τισ Linear 
κεφαλϋσ (Να περιγραφεύ 
αναλυτικϊ) 

 

  

5.12 Triplex Mode (ταυτόχρονη 
απεικόνιςη, ςε πραγματικό 
χρόνο, εικόνασ Β-ΜODE, 
παλμικού Doppler, TDI και 
εγχρώμου Doppler) (Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 

  

5.13 Contrast Harmonic Imaging 
για καρδιολογικϋσ 
εφαρμογϋσ (Να περιγραφεύ 
αναλυτικϊ) 

 

  

5.14 Stress Echo (Να περιγραφεύ 
αναλυτικϊ) 

 

  

5.15 Μονϊδα ΗΚΓ (να εύναι 
ενςωματωμϋνη ςτη βαςικό 
μονϊδα με δυνατότητα 
ςυγχρονιςμού με όλεσ τισ 
ζητούμενεσ τεχνικϋσ) . 
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5.16 Να διαθϋτει προγρϊμματα 
ανϊλυςησ και 
υπολογιςμών τησ 
παραμόρφωςησ και του 
ρυθμού παραμόρφωςησ 
του καρδιακού μυ από την 
ϋγχρωμη απεικόνιςη 
doppler (Να προςφερθεύ 
προσ επιλογό). 

 

  

5.17 Αυτόματο κλϊςμα 
εξώθηςησ (ςτην βαςικό 
ςύνθεςη ). 

 

  

5.18 Να ϋχει τη δυνατότητα 
υπολογιςμού μϋςω του 2D-
speckle tracking την 
παραμόρφωςη και τον 
ρυθμό παραμόρφωςησ του 
καρδιακού μυ (Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ και 
να προςφερθεύ προσ 
επιλογό). 

 

  

6 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΣΕΦΝΙΚΑ 
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

  

6.1 ύγχρονη 
υπερηχοτομογραφικό 
τεχνολογύα δημιουργύασ 
εικόνασ με τη ςυλλογό 
μεγϊλου αριθμού 
διαγνωςτικών 
πληροφοριών από 
διαφορετικϋσ οπτικϋσ 
γωνύεσ ςϊρωςησ, για 
επύτευξη εικόνων υψηλόσ 
ανϊλυςησ (διακριτικόσ 
ικανότητασ) (Να 
αναφερθούν οι κεφαλϋσ και 
οι τεχνικϋσ απεικόνιςησ με 
τισ οπούεσ λειτουργεύ και 
πώσ ενεργοποιεύται η 
τεχνικό) 

 

  

6.2 Σεχνικό επεξεργαςύασ 
εικόνασ ςε επύπεδο pixel για 
τη μεύωςη του θορύβου και 
τη βελτύωςη τησ 
ορατότητασ και τησ υφόσ 
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ιςτικών μοτύβων και την 
αύξηςη τησ ευκρύνειϊσ τουσ 
( Να αναφερθούν οι 
κεφαλϋσ και οι τεχνικϋσ 
απεικόνιςησ με τισ οπούεσ 
λειτουργεύ και πώσ 
ενεργοποιεύται η τεχνικό) 

6.3 Επεξεργαςύα εικόνων μετϊ 
τη λόψη (post processing) 
(Nα περιγραφούν 
αναλυτικϊ οι δυνατότητεσ 
προσ αξιολόγηςη) 

 

  

6.4 ημεύα ό ζώνεσ εςτύαςησ 
(focus points or focal zones) 
≥ 7 focus points  ό ≥ 3 focal 
zones 

 

  

6.5 Τψηλό Δυναμικό Εύροσ 
(dynamic range) ≥ 150 db 

 

  

6.6 Ρυθμόσ ανανϋωςησ εικόνασ 
(frame rate) ≥ 1000 f/sec 

 

  

 6.7 Βϊθοσ ςϊρωςησ ≥30 cm  
  

 6.8 ύγχρονο ςύςτημα 
μεγϋθυνςησ (Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 

  

 6.9 Πολλαπλού χρωματικού 
χϊρτεσ τησ κλύμακασ του 
γκρι (Να αναφερθούν) 

 

  

 6.10 Ψηφιακό μότρα 
απεικόνιςησ (Να 
περιγραφεύ η τεχνολογύα 
προσ αξιολόγηςη) 

 

  

 6.11 Έγχρωμη LCD Οθόνη ≥21”  
  

 6.12 Touch panel οθόνη 
χειριςμών ≥8” 

 
  

6.13 ύγχρονα πακϋτα 
μετρόςεων για όλα τα εύδη 
απεικόνιςησ (Να 
περιγραφούν αναλυτικϊ) 

 

  

6.14 Αναβαθμιςιμότητα ςε 
hardware & software (Να 
περιγραφούν αναλυτικϊ) 

 

  

6.15 Δυνατότητα διαχωριςμού 
τησ οθόνησ. Δυνατότητα 
απεικόνιςησ μονόσ & 
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διπλόσ οθόνησ με τουσ 
ςυνδυαςμούσ: Β-Mode+Β 
Mode, B-Mode+ B-
mode/CFM ό Power Doppler 

6.16 Πολλαπλϊ ζεύγη 
μετρόςεων (calipers) ≥ 8 

 
  

7 ΤΣΗΜΑΣΑ  
ΑΡΦΕΙΟΘΕΣΗΗ 
ΕΙΚΟΝΨΝ 

 

  

7.1 Μονϊδα ςκληρού δύςκου , 
ενςωματωμϋνη (Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ 

 

  

7.2 Ψηφιακό αρχεύο αςθενών 
με δυνατότητα 
επεξεργαςύασ εικόνων, 
δυνατότητα ςύγκριςησ 
παλαιών και νϋων 
εξετϊςεων δύπλα-δύπλα με 
κινούμενεσ εικόνεσ 
απολύτωσ ςυγχρονιςμϋνεσ 
με το ΗΚΓ ενςωματωμϋνο 
(Να περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 

  

7.3 USB/Flash drive (Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 
  

7.4 Ενςωματωμϋνη 
κινηματογραφικό μνόμη 
αςπρόμαυρων & 
ϋγχρωμων εικόνων ≥ 2000 
εικόνων (Να περιγραφεύ 
αναλυτικϊ) 

 

  

8 ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΕΚΣΤΠΨΗ 

 

  

8.1 Έγχρωμοσ εκτυπωτόσ 
Laser (εκτύπωςη Α4)  

 

  

8.2 Αςπρόμαυρο video printer 
(ςτη βαςικό ςύνθεςη ) 

 

  

9 ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ 
ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ 

 

  

9.1 Πακϋτο Αγγειολογικών 
εφαρμογών(Βαςικό-Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ) 

 

  

9.2 Πακϋτο Καρδιολογικών 
εφαρμογών (Πλόρεσ-Να 
περιγραφεύ αναλυτικϊ) 
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9.3 Άλλεσ εφαρμογϋσ & 
ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ  (Να 
προςφερθούν προσ 
επιλογό όλεσ οι τυχόν 
διαθϋςιμεσ εφαρμογϋσ & 
ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ) 

 

  

9.4 Να ςυνδϋεται με ςταθμό 
εργαςύασ με τα ανϊλογα 
προγρϊμματα που 
διατύθενται ςτον 
υπερηχοκαρδιογρϊφο και 
ςτα προσ επιλογό 
προγρϊμματα που 
ζητούνται (να προςφερθεύ 
προσ επιλογό). 

 

  

9.5 ύςτημα επικοινωνύασ 
DICOM, υπηρεςύεσ Full 
DICOM (ςτη βαςικό 
ςύνθεςη) 

 

  

9.6 ύςτημα καταγραφόσ 
DVR 

 

  

10 ΕΓΓΤΗΗ  
  

10.1 Σο 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. 

 

  

11 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ    
  

11.1 το προςφερόμενο 
ςύςτημα θα γύνει 
εκπαύδευςη για τη χρόςη, 
ςτο ιατρικό και 
τεχνολογικό προςωπικό. 

 

  

11.2 το προςφερόμενο 
ςύςτημα θα γύνει τεχνικό 
εκπαύδευςη (πλόρησ με 
πιςτοπούηςη ςτην Ελλϊδα 
ό το εξωτερικό) ςτον 
τεχνικό τησ Κλινικόσ μασ. 
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12 ΤΜΒΑΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ    

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

 

  

13 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
   

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

   

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

   

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

   

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

   

13.4.1 Σι περιλαμβϊνει (υλικϊ ό 
εργαςύεσ επιςκευόσ ό και 
εργαςύεσ προληπτικόσ 
ςυντόρηςησ ό και όλα 
αυτϊ)  

   

13.4.2 Ποιεσ περιπτώςεισ δεν 
εμπύπτουν ςτην εγγύηςη    
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13.4.3 Ο χρόνοσ ϊφιξησ του 
τεχνικού τησ 
προμηθεύτριασ εταιρεύασ, 
ςε περύπτωςη αναγγελύασ 
βλϊβησ 

   

13.5 Ο προμηθευτόσ να 
αναλϊβει την πλόρη 
τοποθϋτηςό του ςε πλόρη 
λειτουργύα ςτον χώρο 
εργαςύασ του και 
εκπαύδευςησ ςτο 
προςωπικό τησ Κλινικόσ 
μασ. 

   

13.6 Ο προμηθευτόσ 
αναλαμβϊνει την 
υποχρϋωςη να 
εκπαιδεύςει τεχνικό τησ 
Κλινικόσ ςτη ςυντόρηςη 
και τισ επιςκευϋσ. 

   

13.7 Ο προμηθευτόσ να 
προςκομύςει πλόρη 
τιμοκατϊλογο 
ανταλλακτικών. 

   

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

   

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

   

13.10 Για χρονικό διϊςτημα 
δϋκα (10) ετών από την 
αγορϊ του μηχανόματοσ, 
ςε περύπτωςη βλϊβησ και 
επιςκευόσ του εκτόσ τησ 
Κλινικόσ μασ και για όςο 
χρονικό διϊςτημα 
χρειαςτεύ, η εταιρεύα 
οφεύλει να το 
αντικαταςτόςει με δικό 
του, ύδιου τύπου. 

   

13.11 Να υπϊρχει 
αποδεδειγμϋνα    
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ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ  
 

τη τόλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ», περιγρϊφονται αναλυτικϊ οι αντύςτοιχοι τεχνικού 
όροι, υποχρεώςεισ ό επεξηγόςεισ για τισ οπούεσ 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.  
 

τη ςτόλη «ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ-ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ» ςημειώνεται η απϊντηςη του 
προμηθευτό που ϋχει την αιτιολόγηςη - τεκμηρύωςη για την αντύςτοιχη 
προδιαγραφό από την Προςφορϊ. 
 

τη ςτόλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεύ η ςαφόσ παραπομπό ςε Παρϊρτημα 
τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ το οπούο θα περιλαμβϊνει αριθμημϋνα Σεχνικϊ 
Υυλλϊδια 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 υμμόρφωςησ. 
Εύναι ιδιαύτερα επιθυμητό η πληρϋςτερη ςυμπλόρωςη των παραπομπών, οι 
οπούεσ πρϋπει να εύναι κατϊ το δυνατόν ςυγκεκριμϋνεσ. 

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

13.12 Να γύνει επύδειξη του 
ςυςτόματοσ ςτον χώρο 
μασ πριν την αξιολόγηςό 
του, ώςτε να εκτιμηθεύ 
από την επιτροπό, η 
ευχρηςτύα του ανωτϋρω. 

   

13.13 Πρόταςη για 
ςύμβαςη πλόρουσ 
ςυντόρηςησ μετϊ 
τη λόξη τησ 
εγγύηςησ που θα 
αφορϊ ςε όλο τον 
παραπϊνω 
εξοπλιςμό.  

   


