
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

MONITOR ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

(3 monitor / συν.δαπάνης 13.000,00 συμπ.Φ.Π.Α.) 

α/α ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ MONITOR 

1 Επίπεδη οθόνη LCD/TFT ≥ 24’’ ιντσών. 

2 Εικόνα υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας με 

πραγματική αναπαραγωγή χρωμάτων. 

Ναι, 1920 x 1080 pixels ή 

αντιστοίχου αποτελέσματος 

3 Υψηλή φωτεινότητα και αντίθεση Ναι, να δοθούν στοιχεία  

 4 Ταχύτητα απόκρισης Ναι, πολύ καλή. Nα δοθούν στοιχεία  

5 Πεδίο όρασης 178
ο
 περίπου 

6 
Είσοδοι και έξοδοι 

Composite (BNC), Y/C,  RGB, 

REMOTE, DVI-D. 

7 

Εγκατάσταση (προσάρτηση  στο Unit ΩΡΛ ή στο ράφι 

του τροχήλατου) 

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με 

την οποία θα δηλώνεται ότι οι 

εργασίες ασφαλούς  τοποθέτησης των 

μόνιτορ θα ολοκληρωθεί από τον 

προμηθευτή 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. 
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια 

ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

 

2. 

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές 

με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου 

(prospectus, product data,manual κλπ). 

 

3. 

Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος των απαιτούμενων για 

τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και 

ανταλλακτικών σταθερή τιμή για πέντε (5) έτη. 

4. 
Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις 60 ημέρες. 

 

 

5. 

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 

9001:15 ή EN ISO 13485:16, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων και EN ISO 13485:16, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

6. 
Ο  κατασκευαστικός  οίκος να είναι  πιστοποιημένος με  ISO  9001:15 

και ISO 13485:16 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE με 

πιστοποίηση 93/42. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

7. 

H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το 

Ν.2939/2001 και το Π.Δ.117/2004. 

 

 

8. 

Να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού 

κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους κλπ, όπως αυτούς 

προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν 

πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται οι 

συντηρήσεις του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται (επί ποινή 

αποκλεισμού). 

9. 
Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης 



 

 

            ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                   ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 


