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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΠΛΗΡΗΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 16.000€ 

Η οδοντιατρική µονάδα να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, 

ανθεκτικής κατασκευής, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας αναγνωρισµένου 

οίκου και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη 

λειτουργία της. 

Η ποιότητα κατασκευής των επιµέρους στοιχείων της, να είναι υψηλή και 

ανθεκτική ικανή να δεχθεί απολύµανση σε όλα τα µέρη µε µεγάλο βαθµό 

αντοχής. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz]. 

Να έχει αυτόµατη απολύµανση των σωληνώσεων του UNIT. 

Η µονάδα να χρησιµοποιείται για τις οδοντιατρικές εξετάσεις – επεµβάσεις – 

εργασίες των ασθενών και να περιλαµβάνει τα παρακάτω µέρη: 

• Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ε∆ΡΑ

Να είναι ηλεκτροµηχανική και συµπαγών διαστάσεων. 

Να επιτρέπει την εργασία του Ιατρού από οποιαδήποτε γωνία και θέση 

(καθιστός ή όρθιος, δεξιόχειρας και να διευκολύνει την χρήση από 

αριστερόχειρα). 

Να διαθέτει οδήγηση µε ηλεκτρικά µοτέρ διαφορετικό για την κάθε κίνησή 

της. 

Να διαθέτει προσκέφαλο ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται και σε παιδιά. 

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερεις (4) µνήµες µε δυνατότητα 

προγραµµατισµού από τον χειριστή και µνήµη επαναφοράς από το 

πτυελοδοχείο της τελευταίας θέσης εργασίας. 

Να διαθέτει µηχανισµούς ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς και του 

Ιατρού κατά την κίνησή της. 

Να διαθέτει εργονοµική σχεδίαση, καλή πλευρική στήριξη και κατασκευή που 

να διευκολύνει τον καθαρισµό - απολύµανσή της & εργονοµικό 

ποδοχειριστήριο για τον έλεγχο των κοπτικών.  

Να διαθέτει κάθισµα µε ανατοµικό σχήµα που να διατηρεί την ανατοµικότητά 

του και κατά την κίνησή της. 

Οι παροχές να συνδέονται εσωτερικά της έδρας και όχι σε χωριστό κουτί 

συνδέσεων για επίτευξη της µέγιστης ασηψίας. 

Να διαθέτει υλικά επένδυσης µεγάλης αντοχής, τα οποία να µη φέρουν πτυχές 

& ραφές ώστε να µπορούν να καθαρίζονται εύκολα και να µπορούν να 

αντικαθίστανται τµηµατικά τυχόν φθαρθέντα µέρη της. 

Να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της κίνησης της έδρας από πολλαπλά 

σηµεία εξασφαλίζοντας καλύτερη εργονοµία. 
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• ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ

Να είναι ικανού εµβαδού το οποίο να αναφερθεί. 

Τα κορδόνια των κοπτικών να κρέµονται κάτω από την ταµπλέτα. 

Να διαθέτει την δυνατότητα να µετατραπεί σε ταµπλέτα µε τα κορδόνια από 

επάνω. 

Να διαθέτει αποσπώµενη πρόσοψη η οποία να µπορεί να αποστειρώνεται στον 

αυτόκαυστο κλίβανο. 

Να διαθέτει διπλά χειριστήρια επί της ταµπλέτας τουλάχιστον για τις 

λειτουργίες της έδρας, του πτυελοδοχείου, του ποτηριού του ασθενούς, του 

προβολέα και του µικροµότορ. 

Να διαθέτει ενδεικτικά της ισχύος λειτουργίας του µικροµότορ και της 

συσκευής τρυγίας. 

Να εδράζεται στο πτυελοδοχείο και να διαθέτει διπλό σπαστό βραχίονα. 

Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) θέσεις κοπτικών οι οποίες να 

περιλαµβάνουν τον παρακάτω εξοπλισµό: 

1. Μία θέση αεροσύριγγας (αέρας – νερό - σπρέι) µε όλα τα εξωτερικά της

τµήµατα αποστειρούµενα σε αυτόκαυστο κλίβανο.

2. Μία θέση αερότορ µε φώς κατασκευασµένο από κράµα αλουµινίου ώστε

να είναι ελαφρύ και ανθεκτικό (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της

προσφερόµενης χειρολαβής). Να διαθέτουν σύστηµα προστασίας από

εισροφήσεις υγρών και βαλβίδα αυτόµατης ρύθµισης µέγιστης πίεσης

λειτουργίας.

3. Μία θέση µικροµότορ αέρος µε εσωτερικό σπρέι και γωνιακή χειρολαβή

µε λόγο µετάδοσης κίνησης 1:1 (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της

προσφερόµενης χειρολαβής και του µικροµότορ).

4. Μία θέση συσκευής αποτρύγωσης µε τουλάχιστον τρία (3) ξέστρα.

5. Μία ελεύθερη θέση ικανή να δεχθεί στο άλλο κοπτικό.

Να διαθέτει αυτόνοµο έλεγχο της πίεσης κίνησης των κοπτικών και του σπρέι 

για κάθε θέση. 

Όλες οι χειρολαβές να είναι αποστειρούµενες σε αυτόκαυστο κλίβανο. 

Να διαθέτουν εσωτερικό σπρέι. 

• ΠΤΥΕΛΟ∆ΟΧΕΙΟ

Να είναι εδρασµένο σταθερά στο πάτωµα. 

Να διαθέτει λεκάνη ανθεκτική στα κτυπήµατα και τις χρωστικές.  

Να διαθέτει αυτόµατη έναρξη της ροής ύδατος τόσο στο πτυελοδοχείο όσο και 

στο ποτηράκι του ασθενούς σε συγχρονισµό µε την ενεργοποίηση της µνήµης 

επαναφοράς. 

Επίσης να διαθέτει ενεργοποίηση των παραπάνω και από τους διακόπτες επί 

της ταµπλέτας κοπτικών. 

Να διαθέτει ισχυρή σιελαντλία.  
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Να διαθέτει ισχυρή χειρουργική αναρρόφηση, η οποία να περιλαµβάνει 

διαχωριστή λυµάτων, που να συνδέεται µε σύστηµα κενού. 

Να διαθέτει ευκόλως προσβάσιµα φίλτρα. Να παραδοθεί µε συσκευή κενού. 

• ΤΑΜΠΛΕΤΑ  ΒΟΗΘΟΥ

Να διαθέτει σε ξεχωριστό µπράτσο (και όχι ενσωµατωµένα στο πτυελοδοχείο), 

δύο άκρα ισχυρών αναρροφήσεων τα οποία να λειτουργούν από ανεξάρτητο 

µοτέρ υγρής αναρρόφησης, το οποίο να ελέγχεται από το οδοντιατρικό 

µηχάνηµα αυτόµατα (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του). 

Να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης των στερεών και να µπορεί να ενσωµατωθεί 

διαχωριστής αµαλγάµατος ο οποίος να προσφερθεί προς επιλογή. 

Να διαθέτει ασφαλιστικό µηχανισµό που να εµποδίζει την προς τα κάτω ή προς 

τα πάνω κίνηση της έδρας σε περίπτωση εµποδίου. 

• ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

Να είναι ψυχρού φωτισµού ηµέρας. 

Να είναι αποδεδειγµένα σκιαλυτικός. 

Να διαθέτει ένταση φωτισµού τουλάχιστον 22.000[lux]. 

Να διαθέτει ρυθµιζόµενη ένταση φωτός και ρυθµιζόµενη εστίαση. 

Να διαθέτει χερούλια αποσπώµενα & αποστειρούµενα σε αυτόκαυστο κλίβανο. 

Να υπάρχει εργοστασιακός σχεδιασµός για την ενσωµάτωση στο κάθετο 

µπράτσο του προβολέα συστήµατος ενδοστοµατικής κάµερας µε οθόνη TFT. 

Η οδοντιατρική µονάδα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 ή ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση – αναλώσιµα 

και ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από 

την εγγύηση (π.χ. αναλώσιµα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να 

αναφερθούν. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία 

υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται 

η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα τεχνικής 

υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - 
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αποκατάστασης βλαβών του προσφερόµενου εξοπλισµού και να είναι επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένος για την διανοµή και τεχνική υποστήριξη της προσφερόµενης 

µονάδας. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι 

προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε 

επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από 

εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα 

(το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική 

ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. 

Το µηχάνηµα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία, µε φροντίδα και δαπάνη του Προµηθευτή στο Αστικό Κέντρο 

Υγείας. Ο προµηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων, µε χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) µηνών. 

Ο προµηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία 

του και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να παραδώσει φυλλάδια 

οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να 

αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του 

κατασκευαστή (Νόµος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα 

Αγγλικά.  

Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραµµα συντηρήσεων που προβλέπεται από 

τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των 

συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος και 

ενδεχοµένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούµενα 

αναλώσιµα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, µε τους κωδικούς, τις τιµές και το 

χρόνο ζωής τους. 

Να δοθούν οικονοµικές προσφορές για την συντήρηση του µηχανήµατος 

συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιµων, µαζί µε τα 

πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόµενη τιµή συντήρησης, που 

θα ισχύσει µετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια.   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ  ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ  (1)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 800€ 

Το χρονόµετρο προθροµβίνης να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, 

τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και έτοιµο προς χρήση. 

Να είναι κατάλληλο για γρήγορη και ακριβή µέτρηση του χρόνου προθροµβίνης. 

Να δύναται να µετρήσει από µικρή ποσότητα αίµατος. 

Να διαθέτει οθόνη LCD. 

Να έχει µνήµη για την αποθήκευση των αποτελεσµάτων. 

Να είναι εξοπλισµένο µε συσκευή τσιµπήµατος δακτύλων. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 

& ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 ή ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί 

την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγµένος σε 

πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 

117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης της 

εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή. 

Ο προµηθευτής πρέπει να επιδείξει τη λειτουργία του και να παραδώσει φυλλάδια 

οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να 

αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του 

κατασκευαστή (Νόµος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΜΙΚΡΗ 

 ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ   (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.000€ 

Η φυγόκεντρος να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, τελευταίας 

σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής & να περιλαµβάνει 

όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της. 

Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz]. 

Η λειτουργία της φυγοκέντρου να είναι ελεγχόµενη από µικροεπεξεργαστή. 

Να είναι µεταβλητής ταχύτητας έως 3500[rpm]. 

Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας και χρόνου. 

Να έχει αυτόµατο χρονόµετρο έως 2 ώρες.  

Να είναι σε θέση για συνεχή λειτουργία. 

Να διαθέτει οριζόντια & αρθρωτή κεφαλή εξοπλισµένη µε δοχεία και καπάκια 

βιοασφάλειας & προσαρµογείς για δοκιµαστικούς σωλήνες 28X15, 36X7[ml]. 

Να λειτουργεί µε ηλεκτρικό φρένο, ελεγχόµενο ηλεκτρονικά. 

Να έχει τη δυνατότητα υποδοχής διαφορετικών τύπων κεφαλών (αιµατοκρίτης, 

πλακίδιο µικροτιτλοδότησης, κεφαλή σταθερής γωνίας). 

Να έχει σύστηµα ασφαλείας για την αυτόµατη αποσύνδεση σε περίπτωση 

ανισορροπίας. Να φέρει ένδειξη ανισορροπίας. 

Να φέρει κλείδωµα καπακιού & µανδάλωση και άψηκτρο σύστηµα εισαγωγής. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark ή ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το 

Π.∆. 15/2006.  

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή. Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο 

τµήµα τεχνικής υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες 

συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του προσφερόµενου εξοπλισµού και να 

είναι επίσηµα εξουσιοδοτηµένος για την διανοµή και τεχνική υποστήριξη της 

προσφερόµενης συσκευής. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ (1)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.500€ 

Το µικροσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής, 

τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που 

απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V]/50[Hz].  

Να είναι κατάλληλο για εφαρµογές µικροσκοπίας φωτεινού πεδίου. 

Να διαθέτει σύστηµα φωτισµού Koehler, µε χαρακτηριστικά τουλάχιστον 

12[V]/30[W].  

Να φέρει οπτικό σύστηµα µε εστίαση στο άπειρο. 

Να έχει σωλήνα διόπτρας, µε κλίση και δυνατότητα περιστροφής κατά 360°, µε 

µεγέθυνση l0Χ.  

Να διαθέτει ρύθµιση διακορικής απόστασης. 

Να φέρει περιστρεφόµενο εξάρτηµα ρινικής προσαρµογής πέντε (5) θέσεων, µε 

στόχους τη µεγέθυνση 4Χ, 10Χ, 20Χ, 40Χ, 

Το µικροσκόπιο πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 

ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 ή ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την 

Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγ

ένος σε πρόγρα

µα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισ

ού (ΑΗΗΕ) σύ

φωνα 

ε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προ

ηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά. Βεβαίωση εγγύησης από 

τον προ

ηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν 

περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσι

α ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Η

ερο

ηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η η

ερο

ηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, 

ε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

Βεβαίωση από τον προ

ηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευ

ένο τ

ή

α τεχνικής υποστήριξης 

ε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών 

του προσφερό

ενου εξοπλισ

ού και να είναι επίση

α εξουσιοδοτη

ένος για την διανο

ή και τεχνική υποστήριξη των προσφερό

ενων συσκευών.  
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Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι 

προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε επισκευή 

ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευµένο τεχνικό, 

ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα (το πολύ εντός 12ώρου εντός 

Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους 

υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. 

Ο προµηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία του 

και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης 

- συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το 

πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόµος 2955/01, 

άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά.  

Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραµµα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που 

πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος και ενδεχοµένως ο χρήστης και να 

αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούµενα αναλώσιµα ή άλλα υλικά των 

συντηρήσεων, µε τους κωδικούς, τις τιµές και το χρόνο ζωής τους. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  Υ∆ΑΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΜΙΚΡΗΣ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

    ΤΕΜΑΧΙΟ  ΕΝΑ (1)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.500€ 
 

Το σύστηµα επεξεργασίας υδάτων εργαστηρίου να είναι πλήρες, καινούργιο, 

αµεταχείριστο, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαµβάνει όλα τα 

εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Το σύστηµα να είναι σχεδιασµένο να τροφοδοτείται µε πόσιµο νερό πόλης και να 

παράγει νερό µε ειδική αντίσταση 16[ΜΩ.cm]. 

Να λειτουργεί από τα ακόλουθα στάδια επεξεργασίας: 

• ∆ύο πρόφιλτρα κυτταρίνης ενεργού άνθρακα µε σύνδεση σε σειρά. 

• Αντίστροφη ώσµωση. 

• Πιεστικό δοχείο όγκου 19[lit]. 

• ∆εξαµενή αποθήκευσης όγκου 100[lit] µε µικροβιοκρατές φίλτρο αναπνοής. 

• Αντλία ανακυκλοφορίας και διανοµής. 

• Απιονιστές µικτής κλίνης. 

• Όργανο µέτρησης ειδικής αντίστασης του επεξεργασµένου νερού. 

• Μεµβράνη υπερδιήθησης (ULTRAFILTRATION). 

• Συσκευή υπεριώδους ακτινοβολίας στο βρόγχο ανακυκλοφορίας. 

• Φίλτρο µικροβίων. 

Όλος ο εξοπλισµός εκτός της δεξαµενής αποθήκευσης και του πιεστικού δοχείου να 

είναι τοποθετηµένος σε ανοξείδωτη καµπίνα. 

Το φίλτρο µικροβίων να είναι στερεωµένο στο εξωτερικό µέρος της καµπίνας. 

Οι διαστάσεις της ανοξείδωτης καµπίνας µε το φίλτρο µικροβίων του συστήµατος να 

είναι περίπου 60Χ50Χ135[cm] (Μήκος X Πλάτος Χ Ύψος). 

Να έχει διαστάσεις του πιεστικού δοχείου του συστήµατος περίπου 28Χ40[cm] 

(∆ιάµετρος Χ Ύψος). 

Οι διαστάσεις της δεξαµενής αποθήκευσης του συστήµατος να είναι περίπου 

50Χ70[cm] (∆ιάµετρος Χ Ύψος). 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του χώρου εγκατάστασης του συστήµατος να είναι περίπου 

150Χ80Χ150[cm] (Μήκος X Πλάτος Χ Ύψος). 

Τα προφίλτρα κυτταρίνης ενεργού άνθρακα να συγκρατούν τυχόν αιωρούµενα 

σωµατίδια καθώς και τυχόν ελεύθερο χλώριο ή οργανικό φορτίου που περιέχει το 

εισερχόµενο νερό. 

Να διαθέτει αντίστροφη ώσµωση & να διαχωρίζει το εισερχόµενο νερό σε δύο 

κατευθύνσεις. Το αφαλατωµένο νερό να οδηγείται προς το πιεστικό δοχείο 

αποθήκευσης και στη συνέχεια στη δεξαµενή αποθήκευσης και το νερό µε τα άλατα 

να οδηγείται στην αποχέτευση. 
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Στη δεξαµενή αποθήκευσης να υπάρχει µηχανικό φλοτέρ ώστε µόλις γεµίσει η 

δεξαµενή να σταµατάει η ροή προς τη δεξαµενή. Όταν συµβεί αυτό ανεβαίνει η πίεση 

στο πιεστικό δοχείο. Η πίεση αυτή κλείνει την αυτόµατη βαλβίδα εισόδου που υπάρχει 

στην είσοδο της αντίστροφης ώσµωσης και σταµατά η τροφοδοσία της µε νερό. Έτσι 

σταµατά και η ροή προς την αποχέτευση. 

Το σύστηµα να περιλαµβάνει πιεστικό δοχείο, το οποίο εσωτερικά να διαχωρίζεται σε 

δύο µέρη µε µία µεµβράνη. Στο ένα µέρος να υπάρχει αέρας µε πίεση περίπου 

0,5[bar], ενώ στο άλλο µέρος να υπάρχει το νερό που παράγει η αντίστροφη ώσµωση. 

Το σύστηµα να περιλαµβάνει κυλινδρική δεξαµενή αποθήκευσης, η οποία να είναι 

κατακόρυφη, µε όγκο 100[lit], κατασκευασµένη από λευκό πολυαιθυλένιο και 

διαστάσεις περίπου 50Χ70[cm] (∆ιάµετρος Χ Ύψος). 

Εκεί να συγκεντρώνεται το παραγόµενο νερό της αντίστροφης ώσµωσης. Από τη 

δεξαµενή αυτή να αναρροφά νερό η αντλία ανακυκλοφορίας και να διαθέτει 

µικροβιοκρατές φίλτρο αναπνοής 0,2[microns]. 

Η αντλία ανακυκλοφορίας του συστήµατος να είναι ανοξείδωτη, γραναζωτή αντλία µε 

παροχή 100[lit/h] σε πίεση περίπου από 3 έως 4[bar]. Να προστατεύεται από ξηρά 

λειτουργία µε ηλεκτρικό φλοτέρ που υπάρχει στη δεξαµενή αποθήκευσης και να 

ενεργοποιείται µε ένα διακόπτη ON/OFF που υπάρχει στην πρόσοψη του συστήµατος. 

Οι απιονιστές µικτής κλίνης του συστήµατος να αποτελούνται από δύο δοχεία fiber 

glass µε σύνδεση σε σειρά. Σε κάθε δοχείο να υπάρχουν περίπου τέσσερα (4) λίτρα 

ρητίνης µικτής κλίνης. 

Το σύστηµα να διαθέτει όργανο µέτρησης ειδικής αντίστασης του επεξεργασµένου 

νερού, το οποίο να δείχνει την ειδική αντίσταση σε [ΜΩ.cm] και η κλίµακα του 

οργάνου να είναι περίπου από 0 – 20[ΜΩ.cm]. 

Το σύστηµα να λειτουργεί µε µεµβράνη υπερδιήθησης, η οποία να συγκρατεί 

βακτήρια και πυρετογόνα µικρόβια, που µέσω της βάνας flush τα αναφερόµενα να 

οδηγούνται στην αποχέτευση. Η βάνα flush πρέπει να ανοίγεται στην αρχή και στο 

τέλος της ηµέρας για χρόνο από 1 έως 2 λεπτά. Η βάνα θα ανοίγεται ενώ η αντλία 

ανακυκλοφορίας είναι σε λειτουργία. Η αυτοµατοποιηµένη λειτουργία της βάνας flush 

πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνεται στην προσφορά του προµηθευτή. 

Το σύστηµα να διαθέτει συσκευή υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία να ευρίσκεται 

στο βρόγχο ανακυκλοφορίας και να ενεργοποιείται µέσω διακόπτη ON/OFF 

τοποθετηµένος στην πρόσοψη της συσκευής. 

Το σύστηµα να περιέχει φίλτρο µικροβίων νερού µε φύσιγγα 10’’, το οποίο να κάνει 

φίλτρανση 0,2[micron] και να είναι το τελικό φίλτρο πριν την κατανάλωση. 

Οι αποδόσεις του εν λόγω συστήµατος και η παραγωγή του, να είναι συνάρτηση και 

να σχετίζεται µε την παραγωγή της αντίστροφης ώσµωσης, η οποία εξαρτάται από την 

αλατότητα, τη θερµοκρασία και την πίεση του εισερχοµένου νερού. Όσο πιο πολλά 

άλατα περιέχει το νερό (µεγαλύτερη αλατότητα), τόσο λιγότερο νερό θα παράγει το 

σύστηµα. Όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία του νερού τόσο µεγαλύτερη είναι η 
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παραγωγή του συστήµατος. Όσο µεγαλύτερη είναι η πίεση του νερού τόσο 

µεγαλύτερη είναι η παραγωγή του. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για νερό µε αλατότητα 500[ppm], πίεσης 4,5[bar] και 

θερµοκρασία 25 
0
C, η παραγωγή του συστήµατος να είναι 250[lit/ηµέρα] ± 20%. 

Η αντλία ανακυκλοφορίας του συστήµατος να είναι η αντλία που διανέµει το νερό 

στην κατανάλωση, µε παροχή περίπου 100[lit/h] σε πίεση 2 µε 3[bar]. 

Το σύστηµα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 

ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 ή ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την 

Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγµένος σε 

πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 

15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση, αναλώσιµα και 

ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

µηχανήµατος για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 

από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιµα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. 

Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή.  

Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα τεχνικής 

υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - 

αποκατάστασης βλαβών του προσφερόµενου εξοπλισµού και να είναι επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένος για την διανοµή και τεχνική υποστήριξη των προσφερόµενων 

µηχανηµάτων.  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι 

προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε επισκευή 

ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευµένο τεχνικό, 

ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα (το πολύ εντός 12ώρου εντός 

Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του. 

Το σύστηµα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, µε 

φροντίδα και δαπάνη του Προµηθευτή στο χώρο που θα υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία. Ο προµηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, 

µε χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) µηνών. 

Ο προµηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία των 
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µηχανηµάτων και τους τεχνικούς για τις επισκευές τους και να παραδώσει φυλλάδια 

οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν 

πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόµος 

2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά.  

Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραµµα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που 

πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος και ενδεχοµένως ο χρήστης και να 

αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούµενα αναλώσιµα ή άλλα υλικά των 

συντηρήσεων, µε τους κωδικούς, τις τιµές και το χρόνο ζωής τους. 

Να δοθούν οικονοµικές προσφορές για την συντήρηση του συστήµατος 

συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιµων, µαζί µε τα πάσης 

φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόµενη τιµή συντήρησης, που θα ισχύσει 

µετά τη λήξη της εγγύησης τους και για 10 συνολικά χρόνια.   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ  ΠΙΠΕΤΤΑΣ  ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 

 ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.200€ 

Η αυτόµατη πιπέττα σταθερού όγκου να είναι πλήρης, καινούργια, 

αµεταχείριστη, ανθεκτικής κατασκευής, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας 

αναγνωρισµένου οίκου και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που 

απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της. 

Να αποτελείται από σετ έξι πιπεττών σταθερού όγκου µε ρύγχη µιας χρήσεως. 

Οι όγκοι τους να είναι (σε µικρολίτρα) των 10, 25, 50, 100, 500 & 1000. 

Ο µηχανισµός διασποράς να ελέγχεται από έµβολο. 

Οι πιπέττες να διαθέτουν κουµπί απόρριψης ρύγχους. 

Ο άξονας της πιπέττας, το έµβολο και το ελατήριο του εµβόλου να είναι σε 

θέση να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο κλίβανο. Να είναι εξοπλισµένη µε 

βάση. 

Η αυτόµατη πιπέττα σταθερού όγκου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 ή ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση – αναλώσιµα 

και ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

της, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται 

η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το 

οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα τεχνικής 

υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - 

αποκατάστασης βλαβών του προσφερόµενου εξοπλισµού και να είναι επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένος για την διανοµή και τεχνική υποστήριξή της. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι 

προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε 



Σελίδα 2 από 2 

 

επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από 

εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα 

(το πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική 

ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. 

Ο προµηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία 

της και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική 

γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να 

φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόµος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και 

Service manual στα Αγγλικά.  



Σελίδα 1 από 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ  ΠΙΠΕΤΤΑΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ  ΟΓΚΟΥ 

 ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.300€ 

Η αυτόµατη πιπέττα µεταβλητού όγκου να είναι πλήρης, καινούργια, 

αµεταχείριστη, ανθεκτικής κατασκευής, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας 

αναγνωρισµένου οίκου και να περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται 

για την άριστη λειτουργία της. 

Να αποτελείται από σετ πέντε (5) πιπεττών όγκου, µε ψηφιακή ένδειξη του όγκου 

της και αυτόµατο σύστηµα απόρριψης ρύγχους, για ρύγχη µιας χρήσεως. 

Οι όγκοι τους να είναι 0,5 – 1 oil, 2 έως 2011, 20 έως 20011, 500 έως 500011. 

Σχεδιασµένη να ταιριάζει σε κάθε τύπο ρύγχους. 

Να έχει εύκολη ρύθµιση όγκου και βαθµονόµησης. 

Η αυτόµατη πιπέττα µεταβλητού όγκου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 

& ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 ή ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί 

την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγµένος σε 

πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 

117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση – αναλώσιµα και 

ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία της, 

για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η 

ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο 

βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα τεχνικής 

υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - 

αποκατάστασης βλαβών του προσφερόµενου εξοπλισµού και να είναι επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένος για την διανοµή και τεχνική υποστήριξή της. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι 

προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, από 

εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα (το 

πολύ εντός 12ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή 

του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του Αστικού Κέντρου Υγείας. 



Σελίδα 1 από 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ  ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ  ΜΕ  ΕΣΤΙΑ 

 ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 500€ 

Ο µαγνητικός αναδευτήρας µε εστία να είναι πλήρης, καινούργιος, 

αµεταχείριστος, τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαµβάνει όλα τα 

εξαρτήµατα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Να είναι συµπαγής σταθερής κατάστασης και ο έλεγχος της ταχύτητάς του να 

είναι συνεχώς µεταβλητή έως 1.300[rpm/min]. 

Να φέρει µαγνητικό µηχανισµό. 

Να διαθέτει έλεγχο ρυθµιζόµενης θερµοκρασίας έως και 350°C. 

Οι διαστάσεις του πλατό της να είναι περίπου 150 Χ 150[mm]. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 

& ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 ή ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί 

την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγµένος 

σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 

117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση – αναλώσιµα και 

ανταλλακτικά.  

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

της, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η 

ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο 

βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα τεχνικής 

υποστήριξης µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - 

αποκατάστασης βλαβών του προσφερόµενου είδους και να είναι επίσηµα 

εξουσιοδοτηµένος για την διανοµή και τεχνική υποστήριξη του.  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, κάθε 

επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη και η 

αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, από εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος 

υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα (το πολύ εντός 12ώρου εντός 

Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του, από τους υπευθύνους 

της Μονάδας Υγείας. 



Σελίδα 1 από 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ  ∆ΥΟ (2)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 50€ 

Το χρονόµετρο να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, ανθεκτικής 

κατασκευής, τελευταίας σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και να 

λειτουργεί άριστα. 

Το ψηφιακό χρονόµετρο να είναι κατάλληλο για τα εργαστήρια της 

Μονάδας Υγείας. 

Να έχει τη δυνατότητα κανονικής και αντίστροφης µέτρησης. 

Να διαθέτει κλίµακα εύρους των (23 ωρών, 59 λεπτών & 59 

δευτερολέπτων). 

Το χρονόµετρο να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 

ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 ή ISO 

13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 

16/01/2004), να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή 

λειτουργία του, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης της 

εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του.  



Σελίδα 1 από 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΚΑΜΠΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ  ΟΚΤΩ  (8)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.600€ 

Το σκαµπό να είναι πλήρες, καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής 

κατασκευής από 100% ανοξείδωτο χάλυβα και να λειτουργεί άριστα. 

Ο σκελετός του να είναι µεταλλικός ανοξείδωτος και να έχει φουσκωτό χαµηλό 

κάθισµα από δερµατίνη και φουσκωτή πλάτη. 

Να είναι περιστρεφόµενο κατά 360°.  

Η ρύθµιση του ύψους του καθίσµατος να είναι περίπου από 55 έως 85[cm] και 

να πραγµατοποιείται µε αµορτισέρ. 

Η διάµετρος του να είναι περίπου 40[cm]. 

Να φέρεται πάνω σε τροχήλατη 5άκτινη βάση µε περιστρεφόµενους τροχούς 

υψηλής ποιότητας. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 

ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 ή ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  



Σελίδα 1 από 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΓΛΥΚΟΖΗΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΟ   ΕΝΑ  (1)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 70€ 

Ο φορητός µετρητής γλυκόζης να είναι πλήρης, καινούργιος, αµεταχείριστος, 

τελευταίας γενιάς, ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθεί µε όλα τα 

εξαρτήµατα του για τις πρώτες τριάντα (30) εξετάσεις του. 

Να λειτουργεί µε ελάχιστο όγκο αίµατος που δεν θα υπερβαίνει τα 3[µl].  

Να δίδει άµεσα αποτελέσµατα µέτρησης της γλυκόζης στο αίµα σε χρόνο το 

πολύ εντός πέντε (5) δευτερολέπτων. 

Να διαθέτει δυνατότητα µνήµης τουλάχιστον διακοσίων (200) µετρήσεων και 

δυνατότητα να συνδέεται µε υπολογιστή. 

Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 ή ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 

εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το Ν.2939/2001, το Π.∆. 117/2004 και το 

Π.∆. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προµηθευτή 10ετούς κάλυψης σε αναλώσιµα-ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του προσφερόµενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης 

της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή.  


