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ΠΡΟΣ :    Τμ. Πληροφορικής 

ΤΜΗΜΑ  : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 53 

  20131 Κόρινθος 

   

Πληροφορίες:  Χριστίνα Παναγοπούλου 

Τηλέφωνο : 2741-3- 61818  

FAX : 2741-0-20529   

     

ΘΕΜΑ       «Ανάρτηση Τεχνικών Προδιαγραφών για 

Εργαστηριακό Μικροσκόπιο (CPV 38510000-3 

Μικροσκόπια)  και Σύστημα ταυτοποίησης 

μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές) 

  

     

ΣΧΕΤ. : 

 

α) Αρ.πρωτ.6507/11-12-2013 έγγραφο Ε.Π.Υ. 

β) Οι υπ.αρ.65/17.7.2015/21.7.2015 

συνεδρίασή  (θέμα 1ο) και την υπ΄ αριθμ. 

67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση  (θέμα 

1ο) της Ε.Π.Υ 

γ) Η υπ.αρ.4972/15-12-2015 και 11/05-01-

2016 εγκύκλιος  Ε.Π.Υ 

δ) Η αρ.πρ.9828/20-03-2018 απόφαση 

Διοικήτριας για συγκρότησης επιτροπής 

 

 

                               

ΚΟΙΝ: 

 

1. Διοικήτρια  

2. Δ/ντή Δ/κού 

3. Υποδ/ντρια Δ/κής Υπηρεσίας  

4. Αν/τρια Πρ/νη Τμ. Οικ/κού             

5. Γρ. Προμηθειών 

 

 

     

 

Κατ΄ εφαρμογήν της εγκύκλιου της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία 

έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας 

Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και την υπ΄ 

αριθμ.67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο) και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

και προκειμένου να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για: Σύστημα ταυτοποίησης 

μικροβίων (CPV 38510000-3 Μικροσκόπια) και Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων (CPV 38434000-6 Αναλυτές) 

 

το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών να 

υποβάλουν, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, στο Γραφείο Προμηθειών προδιαγραφές και πρότυπα 

του ως άνω είδους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επόμενη 

της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 

2018, ήτοι μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2018.  
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Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και οι ενώσεις αυτών δύνανται να προσκομίζουν τεχνικές 

προδιαγραφές και πρότυπα με βάση αυτό τον κωδικό CPV καθώς και με βάση οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς 

CPV αντιστοιχούν  στο είδος που αυτοί εμπορεύονται και εντάσσονται κατά την κρίση τους στην κατηγορία του 

πιο πάνω. 

H υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική 

μορφή (cd, dvd, usb memory stick).  

To σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Γραφείο του Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης 

Προδιαγραφών. 

Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 

 

Announcement 

 

Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of 

the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek 

Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 

67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the 

procurement of «Microscopy» CPV 38510000-3 & «analysts» CPV38434000-6, the GENARAL HOSPITAL OF 

KORINTHOS invites all the interested suppliers and their associations to submit, according to the above 

regulation, technical specifications and standardsfor the aforementioned products to  the Hospital Supplies Office 

within a strict deadline of twenty (20) days. This strict deadline starts from the following day after this specific 

notice has been posted on the Greek Health Procurement Commission’s website, which is Friday 07 September 

2018, That is until 27 September 2018   

Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on 

the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the 

products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware» category 

products except phakic and multifocal.  

It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the 

Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of 

the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.  

It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the 

products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.  

Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick). 

All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee. 

The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation 

 

Παρακαλούμε το Τμήμα Πληροφορικής να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας τις συνημμένες 

τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Στις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναρτηθούν να αναφέρεται προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων μέχρι         

27-09-2018 και να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παρατηρήσεων: 

prom@hospkorinthos.gr. 

 

   Για την ακρίβεια                                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

   Η Γραμματέας                                      

    

 

 

 

                               ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 

mailto:prom@hospkorinthos.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ, 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

Εργαστηριακό μικροσκόπιο, με νέο οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο (στα χρώματα και στην αντίθεση) 

(παράλληλη δέσμη ακτινών), που επιτρέπει την προσθήκη πρόσθετων εξαρτημάτων χωρίς αλλοίωση στην 

τελική εικόνα του παρατηρητή και παρέχει οπτική υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής ικανότητας. 

Να είναι κατάλληλο για παρατηρήσεις σε φωτεινό πεδίο, αντίθεση φάσης σκοτεινό πεδίο και να έχει δυνατότητα 

επέκτασης και σε άλλες τεχνικές μικροσκόπησης όπως: πόλωση, φθορισμό, συστήματα μικρομετρήσεων, 

σύστημα συμπαρατήρησης με φωτεινό δείκτη, διάφορες κάμερες σύνδεση με Η/Υ για προβολή της εικόνας για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς και με προγράμματα ανάλυσης της εικόνας κ.α. 

Να είναι βαριάς κατασκευής και εργονομικού σχεδιασμού με όλες τις λειτουργίες του τοποθετημένες σε μικρή 

απόσταση μεταξύ τους μεγάλης αντοχής απλού χειρισμού με οπτική υψηλής ευκρίνειας 

Το μικροσκόπιο να συνοδεύεται από ψηφιακό σύστημα φωτογράφησης προβολής και συμπαρατήρησης της 

εικόνας του μικροσκοπίου με ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας κατάλληλο για μικροφωτογράφηση, αποθήκευση 

και διαχείριση εικόνων μικροσκοπίου καθώς και προβολή ζωντανής εικόνας μικροσκοπίου για συμπαρατήρηση 

με άλλους παρατηρητές με εικόνα υψηλής ποιότητας (αντίστοιχη του μικροσκοπίου). 

Να αποτελείται από: 

> Κορμό βαρέως τύπου, εργονομικής σχεδίασης που να διαθέτει: 

- Κεφαλή με περιστρεπτό τύμπανο προσκοχλίωσης πέντε(5) αντικειμενικών φακών. 

- Ενσωματωμένη τροφοδοσία 12V-50W 100...240V AC/ 50...60ΗΖ / 110VA. 

- Ενσωματωμένη φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου 12V-35W long-life. Η υποδοχή της λάμπας να 

βρίσκεται στο πίσω μέρος του μικροσκοπίου με δυνατότητα εύκολης εναλλαγής από τον χρήστη χωρίς την χρήση 

εργαλείων. 

- Να υπάρχει άμεση δυνατότητα άμεσης μετατροπής του υπάρχοντος φωτιστικού με απλή 

εναλλαγή της λυχνίας με LED (και επιλογή μεταξύ warmlight / whitelight). 

- Ρεοστάτη για την αυξομείωση της έντασης φωτισμού και διακόπτη ON-OFF. 

-Αμφίπλευρα του κορμού να φέρει δύο κοχλίες για την αδρή και μικρομετρική εστίαση, με εύρος κίνησης 30mm 

και μεγάλη ακρίβεια στον μικρομετρικό (ο μικρομετρικός αντιδρά σε όλο το μήκος διαδρομής της τράπεζας). 

- Οπτική έξοδο του φωτός με ιριδοδιάφραγμα για την κατά KOHLER επικέντρωση, με υποδοχέα 

φίλτρου. 

- Φορέα πυκνωτή κινητό σε ύψος, επικεντρούμενο, και φορέα σταυροτράπεζας. 

- Σταυροτράπεζα μικροσκοπίου με κίνηση Χ-Υ του παρασκευάσματος διαδρομής 75x30mm και 

διαστάσεων 230x145mm, βερνιέρο με κλίμακα, προστατευτική επίστρωση ανοδίωσης με εργονομικούς κοχλίες 

χειρισμού που έχουν δυνατότητα αυξομείωσης κατά 15mm (για να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του κάθε 

χειριστή), με δυνατότητα ρύθμισης της σκληρότητας της κίνησης. 

- Σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων με ελατήριο. 

- Να φέρει ενσωματωμένο στο πίσω μέρος του κορμού υποδοχή καλωδίου και εργαλείου 

μικρορυθμίσεων, και χειρολαβή για την εύκολη και ασφαλή μετακίνηση του μικροσκοπίου. 

> Τριοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης 20° /23, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της 

ανισομετρωπίας της οράσεως περιστρεφόμενος κατά 360° σε δύο επίπεδα (siedentopf) με δυνατότητα 

τοποθέτησης σε υψηλή και χαμηλή θέση. Να διαθέτει οπτική έξοδο για προσαρμογή ψηφιακής φωτογραφικής ή 

κάμερας μικροσκοπίας και κινητό πρίσμα για κατανομή της εικόνας 100%vis-100%camera. 

> Δύο(2) προσοφθάλμιους φακούς υπέρ ευρέος πεδίου 10χ/22 foe., επίπεδους, απόλυτα 

διορθωτικούς ρυθμιζόμενους ανεξάρτητα, επιδεχόμενους μικρομετρικές κλίμακες κατάλληλους και για 
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διοπτροφόρους με προσοφθάλμιες καλυπτρίδες. 

> Επίπεδους αχρωματικούς αντικειμενικούς φακούς PLAN άριστης ποιότητας με χρωματική διόρθωση, 

υψηλής διακριτικής ικανότητας μεγάλης φωτεινότητας και έντονης αντίθεσης που να καλύπτουν όλες τις 

μεθόδους μικροσκόπησης να εστιάζουν στο άπειρο. Οι αντικειμενικοί φακοί που έρχονται σε επαφή με το 

παρασκεύασμα να φέρουν προστατευτικό ελατήρια για την αποφυγή πρόσκρουσης με το παρασκεύασμα: 

10χ/0,25 - 20χ/0,45 - 40χ/0,65 Ph2 - 100χ/1,25 oil. 

 

> Πυκνωτή σύνθετο 0,9/1,25 με ιριδοδιάφραγμα, κατάλληλος για όλους τους αντικειμενικούς φακούς 

με δυνατότητα κατακόρυφης κίνησης και ρυθμιστικά επικέντρωσης. Διαθέτει περιστρεφόμενο δίσκο με 

εξαρτήματα φασικής αντίθεσης και σκοτεινού πεδίου κατάλληλο για να καλύψει όλες τις προαναφερόμενες 

μεθόδους μικροσκόπησης. 

> Να επιδέχεται πληθώρα διαφορετικών εργονομικών κεφαλών παρατήρησης 15° - 20° - 30° και 

τριοφθάλμιες κεφαλές με συνεχόμενα ρυθμιζόμενη κλίση παρατήρησης και εκτεινόμενου μήκους του 

προσοφθάλμιου συστήματος : 5°-30° 8°-33° (για να προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε χειριστή και την 

ελαχιστοποίηση των αυχενικών προβλημάτων που προκαλούνται από την πολύωρη χρήση) 

> Όλα τα οπτικά μέρη του μικροσκοπίου να φέρουν προστασία από τους μύκητες (anti-fungus 

components). 

> Να συνοδεύεται από μπλε φίλτρο ενίσχυσης του contrast, φίλτρο εξισορρόπησης του λευκού white-

balance, προστατευτικό κάλυμμα μικροσκοπίου, φιαλίδιο κεδρελαίου και ανταλλακτική λυχνία LED 3W για 

εναλλαγή σε φωτισμό LED. 

> Το μικροσκόπιο θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO 9001, ISO 

13485 και ένδειξη CE καθώς και από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας : IvD, CSA (UL), ICC, DIN ΕΝ 

61010-1 (IEC 61010-1). 

> Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 13485:2003 και να διαθέτει 

τεχνικό τμήμα γεγονός που θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική κατάσταση προσωπικού από ασφαλιστικό 

φορέα. 

> Το μικροσκόπιο να είναι δοκιμασμένο ως προς την ποιότητα και την αντοχή του και να προέρχεται 

από αξιόπιστο εργοστάσιο που θα είναι σε θέση να παρέχει ανταλλακτικά και εξαρτήματα για την διασφάλιση 

της λειτουργίας του και την μελλοντική του αναβάθμιση. 

Το σύστημα ψηφιακής προβολής και φωτογράφησης της εικόνας του μικροσκοπίου, θα πρέπει 

να περιλαμβάνει: 

> Ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας κατάλληλη για μικροφωτογράφηση, αποθήκευση και διαχείριση 

εικόνων μικροσκοπίου καθώς και προβολή ζωντανής εικόνας μικροσκοπίου για συμπαρατήρηση με άλλους 

παρατηρητές με εικόνα υψηλής ποιότητας (αντίστοιχη του μικροσκοπίου). Η κάμερα να έχει δυνατότητα άμεσης 

σύνδεσης με projector, Η/Υ και οποιοδήποτε monitor. 

■ Να διαθέτει οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0,5χ c-mount, για προσαρμογή της κάμερας σε ύπαρχον 

μικροσκόπιο. 

■ Δυνατότητα λειτουργίας σε σύνδεση με Η/Υ ή χωρίς την χρήση Η/Υ. 

■ Να είναι κατάλληλο για προβολή της ζωντανής εικόνας του μικροσκοπίου (για συμπαρατήρηση - σχολιασμό 

με άλλους παρατηρητές) όσο και για φωτογράφηση 

εικόνων (capture) μέσω του προγράμματος, αρχειοθέτηση, για μετρήσεις και ψηφιακή επεξεργασία εικόνων 

μέσω λογισμικού, παρέχει μεγάλη ευκρίνεια στην απεικόνιση της εικόνας του μικροσκοπίου. 

■ Να λειτουργεί και σαν ανεξάρτητο σύστημα για φωτογράφηση και αποθήκευση εικόνων σε ενσωματωμένη 

κάρτα μνήμης SD χωρίς την παρεμβολή Η/Υ και να έχει δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε monitor για 

προβολή των φωτογραφιών αλλά και λήψη live- image (PAL/NTSC). Η κάμερα να διαθέτει κουμπί για λήψη 

φωτογραφιών και κουμπί white- balance. 
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■ Να είναι έγχρωμη ψηφιακή (ειδική για εφαρμογές μικροσκοπίας), υψηλής ευκρίνειας που παρέχει εικόνες 

πραγματικού χρόνου, με ανάλυση 5 Megapixel με δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης σε οθόνη με μέγιστη 

ανάλυση 2560x1920 pixel (και δυνατότητα μεγάλη συχνότητα ανανέωσης της εικόνας. 

■ Να διαθέτει αισθητήρα 1/2.5" CMOS, με μέγεθος pixel 2,2pm χ 2,2pm. 

■  Ψηφιοποίηση: 3x8 bit/pixel 

■  Χρόνος ολοκλήρωσης: 10 ps up to 2 s 

■  Spectral range: Approx. 400 nm-700 nm, IR-Filter 

■  Να έχει μικρό μέγεθος (50mm χ 50mm περίπου) και ελαφριά κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα 

αλουμινίου (περίπου 150 g). 

■  Θύρες: SD card slot, USB 2.0, AV (S-Video for PAL or NTSC signal), HDMI (for DVI signal). 

■  Να διαθέτει τροφοδοτικό για την ανεξάρτητη λειτουργία της. 

■  Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορους τύπους αρχείων (image formats) μεταξύ αυτών και BMP, 

GIF, JPG, JPG2000, TIFF, ZVI κ.α. 

■ Να συνοδεύεται από λογισμικό, απόλυτα συμβατό με την λειτουργία της κάμερας όλα εξιδανικευμένα για 

λειτουργία και σε απόλυτη συνεργασία με το μικροσκόπιο. Η ταχύτητα λήψης της κάμερας σε πραγματικό χρόνο 

να επιτρέπει στον χειριστή να εστιάσει και να προσαρμόσει το δείγμα του παρακολουθώντας απευθείας την 

οθόνη του υπολογιστή του, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης του διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης. 

 

■ Το λογισμικό να ενσωματώνει τις λειτουργίες της ψηφιακής κάμερας και του λογισμικού σε ένα περιβάλλον 

εργασίας απλοποιώντας έτσι την διαδικασία ψηφιακής απεικόνισης. Να είναι κατάλληλο για την επιλογή 

παραμέτρων κατά την αποτύπωση της εικόνας και για την επεξεργασία της εικόνας (επιλογή ανάλυσης τύπος 

αρχείου, αντίθεση/φωτεινότητα, ισορροπία χρώματος κορεσμός/ χρώμα κ.α), εισαγωγή κειμένου και σχολίων, 

μετρήσεις περιοχής περιμέτρου, μήκος γωνία. 

■ Έχει δυνατότητα προβολής ρύθμισης και αποθήκευσης των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη 

αρχειοθέτησης την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις κ.α.  

■ Να διαθέτει δυνατότητα προβολής βαθμονομημένης κλίμακας η οποία μπορεί να προβληθεί σε οποιαδήποτε 

φωτογραφία, μετρήσεις, προβολή σχολίων και δυνατότητα επεξεργασίας χρωμάτων στις αποθηκευμένες 

εικόνας καθώς και προβολή ζωντανής εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων φωτογράφησης. 

■  Να συνοδεύεται από Η/Υ με τα παρακάτω τουλάχιστον χαρακτηριστικά: 

Intel Pentium 3.33 GHz, 4GB RAM, 250GB Hard Disk, Μνήμη κάρτας οθόνης 128 MB, οθόνη 22” TFT, DVD-RW, 

FDD 3,5,πληκτρολόγιο 102 πλήκτρων, ποντίκι 
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Προδιαγραφές για: 

Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων και ανάγνωσης MIC 

1. Σύστημα 

  Πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες εμβολιασμού, επώασης ανάγνωσης και απόρριψης των 

πάνελ εξέτασης. 

 Εργονομικά σχεδιασμένο, συμπαγής σχεδίαση -με αναφορά στοιχείων του συστήματος.  

 Ελαχιστοποίηση χρόνου απασχόλησης προσωπικού και ταχείας έκδοσης αποτελεσμάτων- με αναφορά 

στοιχείων. 

 Με δυνατότητα ανίχνευσης και επισήμανσης μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά-με αναφορά 

στοιχείων. 

 

2. Αντιδραστήρια (πάνελ/κάρτες) 

2.1 Γενικές προδιαγραφές 

 Έτοιμα προς χρήση, με τυπωμένα bar code για κάθε τεστ. 

 Χωρίς την προσθήκη πρόσθετων αντιδραστηρίων για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος. 

 Χωρίς την προσθήκη αντιδραστηρίων κατά την προετοιμασία των εξετάσεων  

 Ασφαλή στην χρήση και στις επιμολύνσεις 

 Με μικρό βάρος / όγκο αποβλήτων 

2.2 Ταυτοποιήσεις 

 Να ταυτοποιούνται Gram (-), Gram (+), Ζυμο-μύκητες αναερόβια και απαιτητικό (μεταξύ των οποίων 

και Neisseria, Haemophilus, Campylobacter, Corynobaceria) 

 Οι πλάκες ταυτοποίησης να περιέχουν πάνω από 40 υποστρώματα δοκιμασιών. 

 Αντιβιόγραμμα 

 Με μεθοδολογία βασιζόμενη στην αραίωση σε ζωμό και προσδιορισμό MIC για Gram -, Gram + 

(στρεπτόκοκκο, σταφυλόκοκκο, πνευμονιόκοκκο) και Ζυμο-μύκητες. 

 Οι αραιώσεις των αντιβιοτικών να είναι οι προτεινόμενες από διεθνείς οργανισμούς (CLSI, EUCAST) ή 

και περισσότερες. 

 Να ελέγχεται μεγάλη γκάμα αντιβιοτικών, συμπεριλαμβανομένων και των νεοτέρων, σε όσο το 

δυνατόν περισσότερες αραιώσεις. 

 

3. Λογισμικό 

 Υπολογιστής πολλαπλών εφαρμογών σε παραθυρικό περιβάλλον λειτουργίας 

 Με άδικό πρόγραμμα ελέγχου φαινοτύπων και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής. 

 Να αναφερθούν αναλυτικά οι απαντήσεις για κάθε προδιαγραφή και να τεκμηριώνονται οι απαντήσεις 

με παραπομπές, σε επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστή. 

 

Ζητούμενα είδη: 

 Κάρτες ταυτοποίησης: 1000 Κάρτες αντιβιογράμματος: 1000 

 Να προσφέρονται όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και παρελκόμενα υλικά 


