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ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

1

Πιεσόμετρα υδραργυρικά
τροχήλατα

1

2

Πιεσόμετρα απλά χειρός

8

Τροχήλατο αναλογικό (ανεροειδή)
πιεσόμετρο, αυξομειούμενου ύψους
με πεντάκτινη βάση βαρέως τύπου.
Να
διαθέτει κλίμακα διαμέτρου
147mm
περίπου,
με
μεγάλους
λευκούς χαρακτήρες πάνω σε μαύρο
φόντο για εύκολη αναγνώριση. Να
φέρει
περιχειρίδα
ενηλίκων
με
αυτοκόλλητο κλείσιμο (velcro) καλάθι
για την περιχειρίδα, μακρύ σωλήνα
σπιράλ, πουάρ με βαλβίδα και
διαβάθμιση 0-300mmHg
Να είναι κλασικά, ελαφριά, αξιόπιστα,
με
πιστοποιημένο
αναλογικό
μανόμετρο το οποίο να φέρει
προστατευτικό κάλυμμα από ανθε
κτικό πλαστικό, ενσωματωμένο πουάρ
και βαλ βίδα απελευθέρωσης του
αέρα. Να παρέχονται με λαβή
κατάλληλη για χρήση με ένα χέρι και
βαθμονομημένη περιχειρίδα ενηλίκων,
με κλεί σιμο velcro και σωλήνα
σύνδεσης.
Να
διαθέ
τουν
ευανάγνωστη
κλίμακα
διαμέτρου
65mm περίπου. Να διατίθενται με
τσαντάκι αποθή κευσης τύπου
νεσεσέρ.

1.400,00

1.400,00

120,00

960,00

5.900,00

5.900,00

500,00

500,00

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3

Σετ διασωλήνωσης

1

4

Βαλίτσα
έκτακτων
αναγκών (πλήρης)

1

Σετ λαρυγγοσκοπίου το οποίο να
φέρει μια λαβή λαρυγγοσκοπίου με
οπτική πηγή και τρεις λάμες τύπου
McIntosh Νο 2, 3 & 4.
Η βαλίτσα εκτάκτων αναγκών να είναι
αδιάβροχη,
άθραυστη
με
αντανακλαστικές λωρίδες. Να φέρει
ένα μεγάλο κεντρικό διαμέ ρισμα, ένα
πρόσθιο και τρία πλάγια τμήματα
(τσέπες). Να φέρει ιμάντα ώμου και
δύο χειρο λαβές. Να περιέχει μια
ambu, μάσκες αερι σμού μεγέθους
3,4,5, μια μικρή φιάλη Ο2, στη
θοσκόπιο, πιεσόμετρο, στοματικούς
αεραγω γούς διαφόρων μεγεθών,
ψαλίδι κοπής, μια ως δύο λαβίδες

Magill, ένα φακό σε σχήμα στυλό
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5

Κρεβάτια
ψυχιατρικής

ασθενών

25

Να είναι σταθερά (όχι τροχήλατα)
καινούργια και σύγχρονης σχεδίασης.
Ο εξωτερικός σκελε τός να αποτελείται
από
τέσσερις
ορθογώνιους
ατσάλινους σωλήνες βαρέως τύπου
διαστά σεων 50x40mm περίπου, ενώ
η κατασκευή των επιμέρους τμημάτων
όπου στηρίζεται το κρεβάτι να
αποτελείται από οβάλ ατσάλινους
σωλήνες
διαστάσεων
40x20mm
περίπου. Όλοι οι σωλήνες να είναι
βαμμένοι με ηλεκτρο στατική βαφή
φούρνου και να διαθέτουν αντο χή στα
κτυπήματα στις εκδορές και στα
χημικά υγρά καθαρισμού. Το επίπεδο
κατάκλισης να εί ναι κατασκευασμένο
από μεταλλικό προσθα φαιρούμενο
πλέγμα έτσι ώστε να μπορεί να
πλένεται, να είναι επικαλυμμένο με
εποξική πούδρα και να εδράζει σε
πλαστικά ελάσματα από στερεό PVC.
Να διαιρείται σε δύο τμή ματα, ένα στο
τμήμα της κεφαλής και πλάτης και
ένα στο τμήμα της λεκάνης, μηρού και
της κνήμης. Τα τμήματα του επιπέδου
κατάκλισης κεφαλής και πλάτης να
είναι κινητά ενώ το τμήμα λεκάνης,
μηρού και της κνήμης να είναι
σταθερό. Οι κινήσεις του τμήματος
της κεφα λής και της πλάτης να
ρυθμίζονται από υποβο ηθούμενο
σύστημα το οποίο να βρίσκεται τοπο
θετημένο στο σκελετό του επιπέδου
κατά κλισης στο κάτω μέρος του
κρεβατιού ή στο πλάι. Το κρεβάτι να
πραγματοποιεί
τις
παρα
κάτω
κινήσεις:Ρύθμιση του τμήματος της
κεφα λής και της πλάτης σε διάφορες
θέσεις. Το κρεβάτι να διαθέτει δύο
ξύλινες
αποσπώμενες
μετώπες
κεφαλής και ποδιών. Οι ξύλινες μετώπες να είναι βαμμένες και
γυαλισμένες με διπλό στρώμα ειδικής
βαφής έτσι ώστε να προστατεύει το
ξύλο από υδρατμούς αλλά και από τα
απολυμαντικά και καθαριστικά υγρά.
Κατά μήκος να φέρει προστατευτικά
συρταρωτά πλαϊνά κάγκελα διαμέτρου
90mm, περίπου τα οποί α να είναι
κατασκευασμένα από πλαστικό στο
χρώμα του ξύλου. Να έχουν τη
δυνατότητα να ανεβαίνουν και να
κατεβαίνουν μέσω συρτα ρωτού

2.200,00

55.000,00

μηχανισμού ο οποίος να βρίσκεται
ενσωματωμένος στο εσωτερικό μέρος
του ξύλι νου σκελετού των μετώπων.
Τα κάγκελα να έχουν τη δυνατότητα
κλειδώματος όταν βρί σκονται σε
κάθετη θέση μέσω δύο κομβίων τα
οποία να είναι τοποθετημένα στο
εξωτερικό με ρους του ξύλινου
σκελετού των μετώπων. Το κρεβάτι
στις τέσσερις γωνίες του εξωτερικού σκε
λετού
να
φέρει
ελαστικούς
περιστρεφόμενους
προσκρουτήρες
90mm περίπου κατασκευασμέ νους από
συμπιεσμένα στρώματα πλαστικού 10

mm περίπου για να προστατεύεται
από
τυχόν
χτυπήματα
ή
γρατσουνίσματα.
Το κρεβάτι να συνοδεύεται από
στρώμα κατασκευασμένο από μη
5

6

25

Στρώματα

Κρεβάτι ασθενούς
απομόνωσης σταθερό

3

7

Τραπεζοτουαλέτες

25

8

Καρέκλα
δερματίνη

25

συνοδού

αναφλέξιμα
υλικά
διαστάσεων
195x85x12cm περίπου. Το συνολικό
μήκος και πλάτος του κρεβατιού να

300,00

είναι 220x100cm περίπου και το
εσωτερικό μήκος και πλάτος του
κρεβατιού 200x90cm περίπου.
Να είναι σταθερές (όχι τροχήλατες)
καινούργιες και σύγχρονης σχεδίασης.
Ο σκελετός του κο-μοδίνου να είναι
κατασκευασμένος στα χρώμα τα του
ξύλου έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα
κρε βάτια. Η πάνω επιφάνεια του
κομοδίνου να εί-ναι κατασκευασμένη
από μια πολύ στρωματική πλαστική
όψη. Να διαθέτει ένα συρόμενο συρτάρι το οποίο να ανοίγει από τη μια
όψη. Το συρτάρι να είναι εξοπλισμένο
με ατραυματικό χερούλι. Να διαθέτει
ερμάριο με μια πόρτα μονής όψεως η
οποία να είναι κατασκευ ασμένη από
μια πολυστρωματική πλαστική όψη με
κάθετες άκρες από στρογγυλεμένο
ξύλο. Η πόρτα να κλείνει με μια απλή
πίεση και εντός του ερμαρίου να
υπάρχει μετακινούμενο ράφι το οποίο
να μπορεί να αφαιρεθεί για να
καθαριστεί. Να διαθέτει τέσσερα
ρυθμιζόμενα πόδια στα χρώματα του
ξύλου. Οι διαστάσεις να είναι
45x45cm περίπου και το ύψος 74cm
περίπου.
Η καρέκλα να έχει μπράτσα, να είναι
κατάσκευ ασμένη από σωλήνα διαστ.
25x1,8mm, η βαφή της να είναι
ηλεκτροστατική, να έχει σταθερή βά ση

7.500,00

0,00

550,00

13.750,00

120,00

3.000,00

και να στηρίζεται σε τέσσερα πλαστικά
πέλματα από PP ώστε να μην
ολισθαίνει στο δάπεδο, στην έδρα και
την
πλάτη
να
είναι επενδεδυμένη με μαξιλάρια από
αφρολέξ και οι διαστάσεις της να είναι
περίπου 64x70x104cm.
9

Τραπέζια σαλονιού

10

Τραπεζαρία
ατόμων

τεσσάρων

11

Ντουλάπι φαρμάκων

16

8

2

Με επένδυση ξύλου διαστάσεων περίπου
100x60xύψος 50cm

Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη
από μοριοσανίδα τριών στρώσεων
τύπου Ε1 πάχους 25mm επενδεδυμένη
με φιλμ μελαμίνης. Οι διαστάσεις να είναι
περίπου 120x120xύψος 72cm
Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη
φύλαξη φαρμάκων. Ο εργονομικός
σχεδιασμός του να εξασφαλίζει:
οικονομία χώρου, σωστή ταξινό- μηση
των φαρμάκων, ασφαλή αποθήκευση.
Να είναι κατασκευασμένο στο σύνολό
του από υψηλής ποιότητας πολύ
στρωματικό φαινοπλα στικό ανθεκτικό
υλικό
στις
εκδορές
και
στα
απόλυμαντικά
καθαρισμού.
Να
διαθέτει εσω τερικά 4-5 ράφια
ρυθμιζόμενου ύψους και εσω τερικές
πόρτες διπλής όψεως. Οι πόρτες να
εί- ναι εφοδιασμένες με 50-60 περίπου
εσωτε- ρικές θήκες (ράφια) για
φάρμακα κατασκευα- σμένες από
ενισχυμένο
θερμοδιαμορφωμένο
πλαστικό
αναλλοίωτο
στα
απολυμαντικά καθα- ρισμού. Στο
εσωτερικό του να διαθέτει ντουλά- πι
με κλειδαριά ασφαλείας για τη φύλαξη
των ναρκωτικών φαρμάκων. Οι
εξωτερικές πόρτες να διαθέτουν
κλειδαριά ασφαλείας. Η βάση να φέρει
τέσσερα πόδια ρυθμιζόμενου ύψους.
Να είναι συνολικών διαστάσεων
περίπου: πλάτος 90xβάθος 60 xύψος
200cm.
Να παρέχεται εγγύηση
καλής
λειτουργίας για δύο (2) έτη και
επάρκεια
ανταλλακτικών
για
τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
Το προσφερόμενο είδος πρέπει να
είναι βιομηχανικής κατασκευής όχι

170,00

2.720,00

600,00

4.800,00

1.100,00

2.200,00

200,00

1.000,00

ιδιοκατασκευή, κα-

12

Ντουλάπα αποθήκευσης
υλικού με ράφια

5

τάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση. Το
σώμα της κατασκευής να είναι διπλής
όψης από μοριοσανίδα επικαλυμμένη
από πλενόμενο υλικό και να διαθέτει,
περιμετρικό ελαστικό για το κλείσιμο
των θυρών. Οι ενδεικτικές διαστάσεις
να είναι 45x50x200cm.

13

H ντουλάπα να είναι μονόφυλλη και
στο εσωτερικό της να φέρει τέσσερα
περίπου ράφια ρυθμιζόμενου ύψους.
Η στήριξη της ντουλάπας να γίνεται σε
ανθεκτική βάση. Να παρέχεται
εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2)
έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για
τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
-

Κιόσκι με τραπέζι και
παγκάκια για τον αύλειο
χώρο

0,00

14

Καναπές καθιστικού

10

15

Κρεβάτι εξεταστηρίου

3

16

Καρέκλα τραπεζαρίας

30

17

Κρεβάτια
εφημερίας

3

απλά

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διθέσιος με σκελετό ξύλινο από
μοριοσανίδα
πάχους
18mm,
επένδυση
δερματίνης
αντοχής,
χρώματος κατ΄ επιλογή, διαστάσεων
περίπου 155x85x ύψος 84cm
Να
έχει
σκελετό
μεταλλικής
κατασκευής
από
επιχρωμιωμένο
χαλύβδινο σωλήνα οβάλ διατομής. Να
φέρει τέσσερα πόδια σταθερής
στήριξης. Να φέρει τμηματικό στρώμα
από ανθεκτικό, βραδύκαυστο υλικό,
επικαλυμμένο
με
αδιάβροχο,
βραδύκαυστο
κάλυμμα
από
δερματίνη, υψηλής αντοχής στα
συνήθη από- λυμαντικά υγρά που
χρησιμοποιούνται στα Νο-σοκομεία. Η
επιφάνεια κατάκλισης να είναι δύο
τμημάτων με ρυθμιζόμενο το τμήμα
πλάτης. Η ανάκληση της πλάτης να
γίνεται με ημιαυτό-ματο σύστημα
σταθεροποίησης, ελεγχόμενο και από
τις δύο πλευρές. Το κρεβάτι να είναι
εξοπλισμένο με μηχανισμό στήριξης
χαρτοσέ-ντονου. Οι διαστάσεις του να
είναι περίπου 180x60xύψ 75cm. Να
παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας
για
δύο
έτη
και
επάρκεια
ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα
έτη.
Από μίγμα πολυπροπυλενίου στην
πλάτη & στην έδρα καθίσματος,
μεταλλικό σκελετό, να είναι άνετη και
ανθεκτική & με ενδεικτικές διαστάσεις:
βάθος έδρας 40cm, πλάτη 40cm,
ύψος έδρας από το έδαφος 45cm
Με επένδυση ξύλου διαστάσεων
περίπου 195x90xύψος 35cm, χρώμα
κατ΄ επιλογή και με ανατομικό στρώμα
μέτριας σκληρότητας διαστάσεων
περίπου 190x90cm

550,00

5.500,00

1.000,00

3.000,00

80,00

2.400,00

600,00

1.800,00
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Βιβλιοθήκη - ραφιέρα

10

Από μοριοσανίδα τύπου Ε1 πάχους
18mm,
επενδεδυμένη
με
φιλμ
μελαμίνης, να είναι λυόμενη, οι πόρτες
να αναρτώνται από ζεύγη μεντεσέδων
με κατάλληλο μηχανισμό ώστε να
κουμπώνουν και να αποσπώνται
εύκολα
από
τα
πλαϊνά,
με
περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά
ασφαλείας στο δεξί φύλλο & με
ερμάρια που το καθένα να φέρει 4

350,00

3.500,00

550,00

1.100,00

350,00

3.500,00

110,00

1.650,00

550,00

4.400,00

ρεγουλα τόρους. Να αποτελούνται από 4
περ.
στήλες
με
δια
στάσεις

19

Τραπέζια συνεδριάσεων

2

40πλάτοςx200ύψοςx41cm βάθος
Η επιφάνεια εργασίας να είναι
κατάσκευα- σμένη από μοριοσανίδα
τύπου Ε1 πάχους 25 mm περίπου
επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης με
ακμές στρογγυλεμένες με ακτίνα 3mm,
με
μεταλλικά
ηλεκτροστατικά.

20

Καρέκλες
περιστρεφόμενες
δερματίνη

10

21

Καρέκλα περιστρεφόμενη
ύφασμα γραφείου

15

22

Γραφείο
για Η/Υ

8

με

προέκταση

πόδια

βαμμένα

Διαστάσεις 240x110x72cm περίπου
Με βάση 5 ακτίνων, με κολώνα
στήριξης που να προσαρμόζεται με
σύσφιξη ή κολώνα στήρι- ξης που να
αποτελείται από μεταλλικό τμήμα/
οδηγό, το αυτοφερόμενο αμορτισέρ
και τα τρία πλαστικά καλύμματα, με
έδρα από επάλληλα φύλλα οξιάς, με
προσαρμοσμένο
αφρολέξ
επενδεδυμένο με δερματίνη, με πλάτη
που εσωτερικά να έχει ειδικό υλικό για
αντοχή σε κάμψη πάνω στο οποίο να
προσαρμόζεται
αφρώδες
υλικό
πυκνότητας 30Kg/m3 και πάχους
40mm επενδεδυμένο με δερματίνη. Το
πίσω μέρος της πλάτης να καλύπτεται
με
πλαστικό
κέλυφος
από
πολυστερίνη.
Επίσης
να
φέρει
μπράτσα.
Όλα
όσα
αναφέρονται
στο
προηγούμενο
είδος
(20)
αλλά
επενδεδυμένο
με
ύφασμα
αντί
δερματίνης.
Η επιφάνεια εργασίας να είναι
κατασκευα σμένη από μοριοσανίδα
τύπου Ε1 πάχους 25 mm περίπου
επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης με
πόδια μοριοσανίδας τριών στρώσεων
τύ-που
Ε1
πάχους
25mm
επενδεδυμένα με φιλμ μελαμίνης, με
ποδιά επίσης κατασκευασμένη από
μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου
Ε1
πάχους
18mm
περίπου
επενδεδυμένη με μελα μίνη με
καλύπτρες διέλευσης καλωδίων. Τα
πέλματα των γραφείων με δύο ζεύγη

23

Γραφείο απλό

15

24

Βιβλιοθήκες

10

25

Καναπές
δερματίνη

γραφείου

26

Πολυθρόνες
δερματίνη

γραφείου

3

8

ενδεικτικών
84cm

27

Αρχειοθήκη εγγράφων

2

28

Συρταριέρα

20

29

Καρέκλες επισκεπτών

ρεγουλα
τόρων.
Διαστάσεων
180x80x92x72cm περίπου και με
ανεξάρτητη προέκταση 100x60x72cm
περίπου
Όλα τα ως άνω χωρίς προέκταση
Διαστάσεων 160x80x72cm περίπου
Από μοριοσανίδα τύπου Ε1 πάχους
18mm περίπου, επενδεδυμένη με
φιλμ μελαμίνης, να είναι λυόμενη, οι
πόρτες να αναρτώνται από ζεύγη
μεντεσέδων με κατάλληλο μηχανισμό
ώστε να κουμπώνουν και να
αποσπώνται εύκο λα από τα πλαϊνά,
με περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά
ασφαλείας στο δεξί φύλλο και με
ερμάρια που το καθένα να φέρει 4
ρεγουλατό ρους. Να αποτελούνται
από
4
στήλες
με
διαστ.
40πλάτοςx200 ύψοςx 41cm βάθος
περίπου.
Διθέσιος με σκελετό ξύλινο από
μοριοσανίδα πάχους 18mm περίπου,
επένδυση
δερματίνης
αντοχής,
χρώματος κατ΄ επιλογή ενδεικτικών
διαστάσεων 155x85x ύψος 84cm
περίπου
Με σκελετό ξύλινο από μοριοσανίδα
πάχους 18mm, επένδυση δερματίνης
αντοχής, χρώμα- τος κατ΄ επιλογή,
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διαστάσεων

550,00

8.250,00

550,00

5.500,00

1.100,00

3.300,00

450,00

3.600,00

1.400,00

2.800,00

230,00

4.600,00

110,00

3.850,00

90x85xύψος

Με πέντε συρτάρια τα οποία θα
βγαίνουν
ολόκληρα
έξω
προσφέροντας
μεγαλύτερη
αρχειοθετική χωρητικότητα και 100%
πρόσβαση
στο
εσωτερικό
με
μονοκόμματο δομικό σκελετό για
μεγαλύτερη αντοχή, με κλειδαριές, με
συρόμενο μηχανισμό προο δευτικής
δράσης με ρουλεμάν, με επίστρωση
από ανθεκτική βαφή διαστάσεων
περίπου: ύψος 150xπλάτ. 47xβάθ.
62cm
Τα πλαϊνά-καπάκι-βάση-πλάτη να
είναι
κατά
σκευασμένα
από
μοριοσανίδα τριών στρώσε- ων
επενδυμένη με φιλμ μελαμίνης
πάχους 18 mm περίπου για τα πλαϊνά
και τη βάση, το καπάκι να είναι από
μελαμίνη πάχους 22mm περίπου, ενώ
η πλάτη να αποτελείται από μελαμίνη
πάχους 12mm περίπου Να έχει τρία
συρτάρια με ύψος προσώπου 19,2cm
περίπου και ανεξάρτητη μολυβοθήκη.
Με
τετράποδη
βάση
μεταλλική
σωλήνα
κατασκευασμένη
από

στρογγυλό διαμέτρου Φ25mm και
πάχους
1,5mm
βαμμένη
με
ηλεκτροστατική βαφή, με έδρα και
πλάτη από πολυπροπυλένιο.

Εσωτερικά
να
έχει
δρύινη
μοριοσανίδα πάχους 7,5mm περίπου
με κάλυψη από αφρολέξ πάχους
περίπου 40mm και επένδυση από
ύφασμα. Να φέρει σταθερά μπράτσα
από πολυπροπυλένιο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ***
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Κάμερα για το ήσυχο
δωμάτιο

3
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Τηλεόραση 28 ιντσών

2
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Ηχοσυστήματα

1

Να έχει τρεις κάμερες οροφής
έγχρωμες με δυνατότητα λήψης με 0
LUX, με υπέρυθρα LED
Να έχει φακό 3,6mm έως 6mm και
ανάλυση 420tvl
Να έχει καταγραφικό συνεχούς
καταγραφής για 24 ώρες και
αποθήκευση για 2 εβδομάδες με HDD
500GB τουλάχιστον
Δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης
από monitor η TV
Δυνατότητα backup μέσω USB σε PC
Εγκατεστημένο
και
σε
πλήρη
λειτουργία και να έχει εγγύηση
1
έτους τουλάχιστον
Να είναι τεχνολογίας
TFT-LCD από
32”εως 42”
Να έχει ανάλυση εικόνας 1366x768
HD Ready
Λόγος αντίθεσης από 5.000:1 έως
10.000:1
Να είναι φορμά 16:9
Να έχει ενσωματωμένο δέκτη DVB-T
και αποκωδικοποιητή MPEG4 και
MPEG 2
Nα έχει φωτεινότητα από 400 cd/m
και άνω
Να έχει ψηφιακή είσοδο εικόνος και
ήχου 2ΧHDMI. Να έχει εγγύηση 1 έτος
τουλάχιστον
Να είναι τύπου Micro
Nά έχει 2 ηχεία 2 δρόμων
Να έχει ισχύ 2x50W rms και άνω
Δυνατότητα αναπαραγωγής (δίσκων
CD) & mp3, cd-r,cd-rw
Να έχει ψηφιακό δέκτη (tuner)
Nα έχει δυνατότητα προτοποθετημένων

500,00

1.500,00

450,00

900,00

300,00

300,00

300,00

300,00

σταθμών
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Video

1

Να έχει εγγύηση ένα (1) έτος
τουλάχιστον
Video (DVDR):
Να έχει σκληρό δίσκο από 100GB και
άνω
Να έχει tuner PAL/SECAM

34

Video-camera

1
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Φωτογραφική μηχανή

2

36

Τηλεφωνικές συσκευές

70
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Η/Υ πλήρης

6

Να έχει λειτουργία εύκολης εγγραφής
Να έχει δυνατότητα εγγραφής σε
πολλαπλούς τύπους δίσκων
Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής
DivX,
MPEG4,JPEG,SVCD,DVDRAM,CDR
W,DVD-/ +R
Να έχει εισόδους Coaxial, HDMI,
SCART
Να έχει τηλεχειριστήριο
Να έχει εγγύηση τουλάχιστον ένα (1)
έτος
Να έχει αισθητήρα CCD 1megapixel
και άνω
Nα έχει σκληρό δίσκο 60GB και άνω
Οπτικό ζουμ 25Χκαι ψηφιακό ζουμ
200Χ
Να έχει σταθερότητα βίντεο σε χαμηλό
φωτισμό
Να έχει ελάχιστο φωτισμό σε
λειτουργία νυχτερινής λήψης
Οθόνη LCD αφής και 2,7”
Να έχει δυνατότητα συνεχούς λήψης 3
ωρών και άνω
Να κάνει εγγραφή φορμα 16:9
Να έχει τηλεχειριστήριο
Να
έχει
δυνατότητα
εύκολης
δημιουργίας αντίγραφων μέσω θύρας
USB
Να έχει φακό με φωτεινότητα F 1,83,2
Να έχει ανάλυση 10 megapixel και
άνω
Οπτικό ζουμ 10Χ και ψηφιακό ζουμ
20Χ
Οθόνη LCD 3”
Να
έχει
δυνατότητα
εξαιρετικά
σταθερής λήψης
Να έχει ενσωματωμένο φλας και
δυνατότητα λειτουργίας, αυτόματη,
υποχρεωτική, αργού συγχρονισμού
Να έχει εσωτερική μνήμη 30ΜΒ και
άνω
Να έχει εγγύηση
ένα (1) έτος
τουλάχιστον
Να είναι συμβατές με το τηλεφωνικό
κέντρο του νοσοκομείου της εταιρείας
SELTA.
Γενικά
χαρακτηριστικά:
Τα
προτεινόμενα συστήματα πρέπει να
είναι
καινούργια,
αμετα-χείριστα,
σύγχρονης τεχνολογίας, με ανακοίνωση και έκδοση τους τελευταίους 12
μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης
της προσφο-ράς και να μην υπάρχει

700,00

700,00

300,00

600,00

60,00

4.200,00

1.000,00

6.000,00

ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή
απόσυρσής τους, καθώς επίσης και
να κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά.
Όλα τα μέρη που συνθέτουν το
σύστημα
των
προσωπικών
υπολογιστών
(κεντρική
μονάδα,
οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι και ότι
άλλο υλι- κό είναι δυνατό) να
προέρχονται
από
την
ίδια
κατασκευάστρια εταιρεία που θα
αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά
και στα κιβώτια όπου θα είναι
συσκευασμένα. Η κατασκευάστρια
εταιρεία να έχει πιστοποιηθεί κατά ISΟ
9001.
Το σύνολο του συστήματος να είναι
συναρ μολογημένο από το εργοστάσιο
κατασκευής του, εγκεκριμένο και
πιστοποιημένο
από
την
κατασκευάστρια εταιρεία και να
υπάρχει ειδική ένδειξη που να το
βεβαιώνει. Να παρέχεται φιλικότητα
προς το περιβάλλον, εξοικονόμηση
ενέργειας και ασφάλεια (green pc),
καθώς επίσης να φέρει πιστοποιητικά
για εξοικονομη- ση ενέργειας (EPA
Energy Star) και προστα- σίας του
περιβάλλοντος. Να υπάρχει διαβεβαίωση
για
διαθεσιμότητα
ανταλλακτικών για τα επόμενα
τουλάχιστον
5
χρόνια
και
η
ανταπόκριση σε γραπτή κλήση του
φορέα (για βλάβη κλπ) να γίνεται
μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη
μέρα.
Κουτί : Midi Tower ATX ή BTX/μBTX,
Τροφοδοτικό: 400W με Ανεμιστήρα
Ψύξης, Επεξεργαστής: Intel, Τύπος:
Dual
Core
3,00GHz,
Μητρική
Κάρτα:Τύπου ATX ή BTX/μBTX, να
υποστηρίζει

τον

προμηθευόμενο

επεξεργαστή, μνήμη, σκληρό δίσκο,
τέσσερεις (4) USB 2.0 θύρες και να
έχει μια (1) σειριακή (Serial Ports) και
μία (1) παράλληλη θύρα (Parallel
Port), Επίσης: Κάρτα Ήχου:On Board,
Κάρτα
Γραφικών:
On
Board,
μνήμη>=128ΜΒ, Κάρτα Δικτύου: On
Board
Ethernet
LAN
10/100/1000Mbps,
RJ45/UTP
Connection, Μνήμη: 2GB DDR3 1333
MHz, Σκληρός Δίσκος: 500GB SATA
7200rpm, Οδηγός DVD: DVD +/- RW
Supermulti, Οδηγός Δισκέττας: 1,44
ΜΒ, Λειτουργικό Σύστημα: Windows
7 Pro Ελληνικά
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Συσκευή FaxΠολυμηχάνημα

Εκτυπωτής λέιζερ
ασπρόμαυρος

3

1

Πληκτρολόγιο:
USB/PS2,
104
πλήκτρων
με
ελληνολατινικούς
χαρακτήρες
Ποντίκι: USB/PS2 με scroll wheel και
οπτικό αισθητήρα,
Οθόνη:
TFT/LCD
(υγρών
κρυστάλλων) Διαγώνιος: 19’ Aspect
Ratio: 16:9
Ανάλυση:
1280x1024,
φωτεινότητα:300cd/τμ,
Αντίθεση:1000:1, Χρόνος Απόκρισης:
5ms, Πιστοποιητικά: EPA Energy Star
Compliant, TCO’03 ή TCO’06
Τεχνολογία: Ψεκασμού Μελάνης
(Inkjet),
Δυνατότητες:
εκτύπωσης,αποστολής
φαξ,,
αντιγραφής και σάρωσης, σελίδων Α4,
ασπρόμαυρη και έγχρωμη,
Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων:
τουλάχιστον 30 σελίδων,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
Ταχύτητα τουλάχιστον 30σελ/λεπτό
(black A4, πρόχειρη) τουλάχιστον
24σελ/λεπτό (έγχρωμη, Α4, πρόχειρη)
Ποιότητα εκτύπωσης: 4800x 1200dpi
(έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα)
Εκτύπωση διπλής όψης: ΝΑΙ
FAX: Ταχύτητα μετάδοσης: 33,6Kbps
(3sec/page)
Αριθμός σελίδων στη μνήμη: έως 100
σελίδες
Αριθμοί γρήγορης κλήσης: έως 100,
Αυτόματη επανάκληση: ΝΑΙ
Καθυστέρηση αποστολής: ΝΑΙ
ΣΑΡΩΣΗ: Τύπος σάρωσης Επίπεδης
επιφάνειας, ADF, Ανάλυση σάρωσης:
4800x4800dpi,
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
:
Ταχύτητα
αντιγραφής
έως
7
αντίγραφα/λεπτό (black A4, κανονική)
έως 4 αντίγραφα/λεπτό (έγχρωμη, Α4,
κανονική),
Ανάλυση αντιγραφής: 1200x1200 dpi
(black)
4800x1200dpi(έγχρωμη,βέλτιστη
ποιότητα)
Μνήμη: 64 ΜΒ,
Συνδεσιμότητα: μέσω usb και θύρας
δικτύου, Λογισμικό:Win2000 & XP &
Vista.
Μέγεθος Σελίδας:Α4
Χρώμα Εκτύπωσης : Ασπρόμαυρη,
Ανάλυση Εκτύπωσης:1200 x1200,
Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ/λεπτό
(A4 black),
Εκτύπωση διπλής όψης: ΝΑΙ
Μνήμη: 64MB
χαρτιού
(Standard):
Διαχείριση

200,00

600,00

500,00

500,00

40

Εκτυπωτής λέιζερ
έγχρωμος

1

Συρτάρι εξόδου χαρτιού 150-σελ.
Τροφοδότες χαρτιού 300-σελ,
Συνδεσιμότητα: usb (2.0) θύρα και
ethernet (δικτύου)
Λογισμικό: Win2000 & XP
Υποστηριζόμενη Γλώσσα: Ελληνικά
928 & DOS.
Μέγεθος Σελίδας : Α4
Χρώμα Εκτύπωσης : Έγχρωμη
Ανάλυση Εκτύπωσης : 1200 x 1200
dpi,
Ταχύτητα εκτύπωσης:22 σελ/λεπτό
(A4 black), 21 σελ/λεπτό (A4 color)
Μνήμη: 128MB
Διαχείριση χαρτιού (Standard):
Συρτάρι εξόδου χαρτιού 250-σελ.
Τροφοδότες χαρτιού 250-σελ,
Συνδεσιμότητα :usb (2.0) θύρα και
ethernet (δικτύου)
Λογισμικό : Win2000 & XP & Vista.

500,00

500,00

720,00

720,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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Ψυγείο οικιακής χρήσης
επαγγελματικό

42

Κουζίνα ηλεκτρική

43

Καφετιέρα

2

44

Μίξερ χειρός με καλώδιο

1
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Βραστήρας νερού

2

46
47

ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Ποτήρια-πιρούνια-κουτάλιαπιάτα-πιατέλες-σαλατιέρεςφλιντζάνια-κούπες-βάζατασάκια κλπ
Σκεύη μαγειρικής
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

1

Χωρητικότητα: 378lt
Διαστ. 185x70cm περίπου
No frost κατάψυξη 4 αστέρων
ενεργειακή κλάση Α
Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης
ψύξης στη συντήρηση και στην
κατάψυξη.
Να περιέχει ράφια γυάλινα ή
πλαστικά, ρυθμιζόμενα δύο (2)
φρουτολεκάνες, θήκες για αυγά,
βούτυρο, τυριά, πόρτες μαγνητικές
που ρυθμίζονται για να ανοίγουν
δεξιά-αριστερά,
Χωρητικότητα:
10-12
φλιτζάνια,
εύχρηστη
350W με δύο ζευγάρια αναμικτήρες
σκληρής και μαλακής ζύμης
Χωρητικότητα:
1,8lt
Κάδος
ανοξείδωτος εσωτερικός (καλυμμένη η
επιφάνεια με inox)

0,00
55,00

110,00

30,00

30,00

55,00

110,00

0,00
0,00

100

100

80

200
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Κουβέρτες μάλλινες και
πικέ-παπλώματασεντόνια-μαξιλαροθήκεςπετσέτες
μπάνιου
&
προσώπουμαξιλάριατραπεζομάνδηλαπετσέτες κουζίνας κλπ

75

100

75

100

250

20
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Κουρτίνες άκαυστες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

30

Κουβέρτες μάλλινες: Σύνθεση: 80%
μαλλί, 20% νάιλον Διαστ 160x220cm
Χρώμα:διάφορα προς επιλογή
Κουβέρτες πικέ: Σύνθεση: 100%
βαμβάκι
Διαστ. 160x250cm
Χρώμα: διάφορα προς επιλογή
σύμφωνα
με
προδιαγραφές
Γ.Γ.Εμπορίου
Μαξιλάρια Σύνθεση: Πολυεστερικά
πλενόμενα (θήκη πλενόμενη ή θήκη
από ύφασμα βαμβακερό)
Διαστ. 45x65cm
Χρώμα: λευκό
Μαξιλαροθήκες
Σύνθεση:
100%
βαμβάκι
Διαστ. 50x70cm
Χρώμα: λευκό
Παπλώματα Σύνθεση: πολυεστερικά
πλενόμενα, 100% βαμβακερό το
ύφασμα
Διαστ. 160x220cm
Χρώμα: διάφορα προς επιλογή
Πετσέτες κουζίνας Σύνθεση: 100%
βαμβάκι
Διαστ. 30x50cm
Χρώμα: διάφορα χρώματα προς
επιλογή
Πετσέτες μπάνιου
Σύνθεση: 100% βαμβάκι
Διαστ.70x140cm
Χρώμα: λευκό
Πετσέτες προσώπου Σύνθεση: 100%
βαμβάκι
Διαστ.50x100cm
Χρώμα: λευκό
Σεντόνια Σύνθεση: 100% βαμβάκι
Διαστ.160x270cm
Χρώμα:λευκό
σύμφωνα με προδιαγραφές Γ.Γ.
Εμπορίου
Τραπεζομάνδηλα Σύνθεση: Να μην
λεκιάζουν.
Διαστ.100x150cm
Χρώμα: διάφορα χρώματα προς
επιλογή
Σ Υ Ν Ο Λ Ο (17.650,00€)=
Το ύφασμα να είναι από βραδύκαυστη
ύλη

78,00

7.800,00

25,00

2.500,00

5,00

400,00

3,00

600,00

40,00

3.000,00

2,00

200,00

6,00

450,00

3,5

350,00

9,00

2.250,00

15,00

300,00

17.650,00
360,00

10.800,00
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Βιβλία επιστημονικά
Ψυχολογικά

–

0,00
Σετ 1 :
1. Tεστ νοητικής λειτουργίας WAIS
ενηλίκων
(Weshler
Adult Intelligence
Scale)

5.500,00

αγγλική έκδοση (τεμ. 2)

51
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Τεστ ψυχοτεχνικά

Επιτραπέζια
παιχνίδια
(εργοθεραπείας)

3
σετ

6

2.Τεστ νοητικής λειτουργίας ελληνικό
Wisc–III
(Wechlers
Intelligence
Scale for Clildreu–3rd Edition)
Σετ 2 :
1.Προβολική δοκιμασία Rorschach
(τεμ 2)
2.Προβολική δοκιμασία θεματικής
αντίληψης ΤΑΤ (τεμ. 2)
3.Τεστ συναισθηματικής κατάστασης
Rotter (τεμ 2)
Σετ 3 :
1.Ερωτηματολόγιο προσωπικότητας
Μ.Μ.Ρ.Ι. η πρώτη έκδοση (1) (τεμ. 2)
2.Διάγνωση δυσκολιών μάθησης,
Αθηνά τεστ (τεμ 2)
1) Ομαδικά παιχνίδια στρατηγικής:
MASTERMIND, MONOPOLY,
JENGA.
2) Ομαδικά παιχνίδια μνήμης:
α) Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα,
β) Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη,
γ) Ταξιδεύοντας στον κόσμο.
3) Ομαδικά παιχνίδια αντίληψης:
α) Λίγα λόγια & σοφία,
β) Ψηφιακό δίλημμα,
γ) Τριπλό σετ (κυβαριθμοί κυβόλεξο),
δ) 40 κλασικά παιχνίδια,
ε) Pictionary.
4) Ομαδικά παιχνίδια πολλαπλών

3.000,00
10.500,00

2.000,00

120,00

720,00

1.100,00

2.200,00

δεξιοτήτων:
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Υλικά εργοθεραπείας

2σε
τ

α) Bingo - Lotto - Tobola,
β) Visionary, γ) Scrabble.
5) Πρόγραμμα ήπιας σωματικής
άσκησης (ομαδικό ή ατομικό) ΤαινίαΒίντεο & Εξοπλισμός: α) Gentle Does it
Video and Starter Activity pack,
β) Mini Parachute.
6) Puzzles:
α) Τρισδιάστατα,
β) Απλά των 80, 120, 200, 500
(κομματιών)
1)Υλικό
ασκήσεων
ανάπτυξης
γνωστικών–
συναισθηματικώνψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων:
1Α)Λογική Σκέψη–Μνήμη:
α) Color cards (κουτιά με κάρτες)
Problem Solving, Activities and

Events, What’s Missing,
What’s
Different, What’s Wrong.
β) Βιβλίο ασκήσεων: Treating Memory
Impairment.

γ)

Ασκήσεις–παιχνίδια ακουστικής
διάκριση διάκρισης & μνήμης:
α) Listening skills–sequencing sounds
β) Musical Bingo
κοινωνικών
1BΑσκήσεις–εκμάθηση
δεξιοτήτων
&
συναισθηματικής
ανάπτυξης:
α) Life Skills Series (6 τεμάχια),
β) Workbooks of activities for
language and cognition (walk 1-3),
γ) Games for talking: top 5, let’s talk,
let’s mime,
δ) Group interaction games,
ε) Draw on your emotions.
2) Ψυχαγωγία – κατασκευές
2Α Ατομικά παιχνίδια άσκησης χώρουαντίληψης –σκέψης:
2Β α) Βιβλίο ασκήσεων ιδεών : Crafts
in therapy and rehabilitation.
β)Βιβλίο-colouring patterns
γ)Υλικά χειροτεχνιών* και εργαλεία
(μαρκαδόροιχαρτόνια-πένσεςπυρογράφος κ.α.)
χάντρες-ψηφίδες-άμμος-κόλλαPlexiglas- πινέλα κ. α.)
*Ως χειροτεχνίες θεωρούνται:
Πηλός,
Ανθοδετική,
Χάρτινες
κατασκευές, Δημιουργία κοσμημάτων,
Ξύλινες κατασκευές,
Μάσκες-Φιγούρες με πατρόν,
Ζωγραφική, Γύψινες κατασκευές με
καλούπια, Διακόσμηση γυαλιού-ξύλου
με στενσιλς,
Μοντελισμός, Ψηφιδωτά, Κολάζ.
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ΔΙΑΦΟΡΑ
Φυτά γλάστρες
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Κάδρα-Αφίσες

20
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Πινακίδες

10

0,00

1
13
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Κάδοι
απορριμμάτωνκαλάθια άπλυτων- θήκες
χαρτιού κλπ

8
13
4
1

Διάφορα μεγέθη με διαφορετικό θέμα,
τοπία, σε χρωματισμούς διάφορους
προς επιλογή
Πινακίδες κατεύθυνσης διαφορετικών
μεγεθών
Κάδος ακάθαρτου ιματισμού
τροχήλατος
Κάδοι απορριμμάτων μικροί πλαστικοί
για δωμάτια ασθενών
Κάδοι απορριμμάτων μεταλλικοί για τα
γραφεία
Κάδοι τουαλέτας πλαστικοί με καπάκι
και πεντάλ (σετ με πιγκάλ),
Κάδοι μεγάλοι πλαστικοί για διάδρομο
με καπάκι και πεντάλ
Θήκες χαρτιού περιστρεφόμενες.

50,00

1.000,00

40,00

400,00

1.500,00
20,00

1.500,00
260,00

20,00
30,00

160,00
390,00

40,00

160,00

50,00
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Πυροσβεστήρες
Ατομικά
στρώματα
χαλάρωσης
Στρώματα αίθουσας
ομαδικών θεραπειών
(80x180)
Πολύχρωμα μαξιλάρια
διαφόρων μεγεθών
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

20

5

α)Διοξειδίου του άνθρακα 6kg
πιστοποιημένος CE-EN3 :ΤΕΜ 8
β) Ξηράς κόνεως PA 6kg–ABC-21A
πιστοποιημένος CE-EN3: ΤΕΜ 12
Να
είναι
κατασκευασμένο
εξ
ολοκλήρου από το υλικό latex

100,00

2.000,00

120,00

600,00

9

0,00
Από ανθεκτικό ύφασμα διαφόρων
διαστάσεων

40,00

360,00
1.500,00
225.000,00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Χρόνος παράδοσης των ειδών :
• Έως είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες για τον εξοπλισμό του Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού, Ηλεκτρικών ειδών, Διαφόρων.
• Έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης για τα είδη Ιματισμού, ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
• Έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
για τα είδη του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Νοσοκομειακού Εξοπλισμού,
Ξενοδοχειακού
Εξοπλισμού,
Εξοπλισμού
Γραφείων,
Επιστημονικούεκπαιδευτικού υλικού
Δήλωση ότι τα είδη καθώς και τα μέρη αυτών είναι καινούργια και
αμεταχείριστα.
Απαραίτητη με την παράδοση του είδους η κατάθεση του εγχειριδίου χρήσης
στην ελληνική γλώσσα και εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης στην ελληνική ή
αγγλική γλώσσα, όπου απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού όπου αυτό απαιτείται θα παρέχεται
για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από το Νοσοκομείο.
Τα προσφερόμενα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι προσφέροντες
συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την
κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις
συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η
απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για
την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις
διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ή των κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες
εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία
Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
***Επωνυμία Προϊόντων. Για όλον τον εξοπλισμό και τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του
να αναφέρονται: κατασκευάστρια εταιρεία, τύπος, μοντέλο, σειριακός αριθμός, κ.λπ.
όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών Δημοσίου.

Πιστοποιήσεις. Για το σύνολο του εξοπλισμού, οι κατασκευάστριες εταιρείες θα
πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Όλος ο εξοπλισμός να φέρει το σήμα
CE και γενικότερα, πέρα από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που εμφανίζονται στα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, να αναφέρονται τυχόν επιπλέον των
ανωτέρω όπως ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών Δημοσίου.
Εγχειρίδια Χρήσης – Συνοδός Εξοπλισμός. Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να
παραδοθεί έτοιμο (πχ. προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα), παραμετροποιήμενο
(π.χ. εγκατάσταση DOS και ελληνικών 928 στους εκτυπωτές) και να λειτουργεί
πλήρως. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται με τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πχ.
τροφοδοσίες, άλλα καλώδια, κλπ), το λογισμικό εγκατάστασης (CDs, άδειες χρήσης,
οδηγοί εγκατάστασης, κλπ) σε ηλεκτρονική μορφή και την απαραίτητη τεκμηρίωση
(εγχειρίδια χρήσης, γραπτές εγγυήσεις, κλπ), όπως αυτά επισήμως παρέχονται από
τον κατασκευαστή. Διευκρινίζεται ότι, όλα τα ανωτέρω θα αφορούν σε κάθε συσκευή
και θα είναι πλήρως ενημερωμένα. Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί οφείλει να
εγκαταστήσει όλα τα ανωτέρω σε χώρο που θα του υποδείξει το Τμήμα
Πληροφορικής.
Λειτουργικότητα Εκτυπωτών. Όσον αφορά στους εκτυπωτές, οποιοδήποτε άλλο
χαρακτηριστικό το οποίο προσδίδει επιπλέον λειτουργικότητα είναι επιθυμητό (πχ.
φθηνά αναλώσιμα ή αναλώσιμα μεγάλης χωρητικότητας, δυνατότητα εκτύπωσης
μεγάλου εύρους σελίδων, 2ος δίσκος χαρτιού, κλπ).
Εγγυήσεις. Όλος ο προσφερόμενος
τουλάχιστον ενός (1) έτους.

εξοπλισμός

να

έχει

έγγραφη

εγγύηση

Για όλα τα παραπάνω, να εκτιμηθεί η ελάχιστη συνολική τιμή, έτσι ώστε η
προμήθεια να γίνει από μοναδικό προμηθευτή για λόγους συντήρησης του
εξοπλισμού.
** Για τα είδη: 1,2,3,4,5,7,11,15 η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να
διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Ο
κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2000 και ISO
13485:2003 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE όπως ορίζει
το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών Δημοσίου.

