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Δημόζια Διαβούλεσζη
επί ηςκ Σεπκζηώκ Πνμδζαβναθώκ βζα ηδκ πνμιήεεζα ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΠΤΡΓΟΤ, (CPV: 33162000-3) βζα ημ
Υεζνμονβείμ ημο Γ. Ν. Άιθζζζαξ ηαζ εηηζιώιεκδξ αλίαξ Οβδόκηα πζθζάδςκ εονώ (80.000,00€).
1.

Η δζάνηεζα ηδξ δζααμύθεοζδξ μνίγεηαζ ζε δεηάλζ (15) διένεξ από ηδκ επμιέκδ ηδξ διενμιδκίαξ ακάνηδζδξ
ζημκ ζζηόημπμ ηδξ 5δξ ΤΠΓ Θεζζαθίαξ ηαζ ηενεάξ Γθθάδαξ (www.dypethessaly.gr) ηαζ ημο Νμζμημιείμο:
(www.gnamfissas.gr), ήημζ ζηζξ 08/05/2019 διένα Σεηάνηδ.

2.

Οζ εκδζαθενόιεκμζ ιπμνμύκ κα απμζηείθμοκ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ, ηαεώξ ηαζ κα γδηήζμοκ δζεοηνζκήζεζξ
ζηδκ δθεηηνμκζηή δζεύεοκζδ diax4@gnamfissas.gr

Μεηά ημ πέναξ ηδξ πνμεεζιίαξ βζα ηδ δζεκένβεζα ηδξ Δδιόζζαξ Δζααμύθεοζδξ Σεπκζηώκ Πνμδζαβναθώκ, εα
ακανηδεμύκ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Νμζμημιείμο: (www.gnamfissas.gr), μζ παναηδνήζεζξ πμο οπμαθήεδηακ από ημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ ζηδ δζαδζηαζία.
αξ εοπανζζημύιε εη ηςκ πνμηένςκ βζα ηδ ζοιιεημπή ζαξ ζηδ δζαδζηαζία.
–Η–
ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

__________
ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΗ
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A. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΠΤΡΓΟΤ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
I. Προδιαγραθές κάμερας.

1. Να είκαζ ηεθεοηαίαξ βεκζάξ, ορδθήξ εοηνίκεζαξ (FULL HD) ηαζ κα πναβιαημπμζεί ρδθζαηή
επελενβαζία εζηόκαξ, ιε ηεθαθή ηάιεναξ full HD πανέπμκηαξ ιεβάθμ ιέβεεμξ ημοθάπζζημκ
εζηόκαξ 16:9 ηαζ ορδθήξ πζζηόηδηαξ εζηόκα ιε θοζζηά πνώιαηα.
2. Να πανέπεζ απαναίηδηα ακάθοζδ, ημοθάπζζημκ, 1920Υ1080 pixels πνμμδεοηζηήξ ζάνςζδξ full HD
ημοθάπζζημκ.
3. Να δζαεέηεζ ζύζηδια ρδθζαηήξ επελενβαζίαξ ηδξ εζηόκαξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εκδμζημπζηήξ
εζηόκαξ ιε ηαθύηενδ θεπημιένεζα, βζα ηαθύηενδ δζαβκςζηζηή αλζμθόβδζδ :
ύζηδια πανμπήξ μιμβεκμπμζδιέκμο θςηζζιμύ ζε ηάεε ιένμξ ηδξ εκδμζημπζηήξ εζηόκαξ βζα
ιζα ηαεανή απεζηόκζζδ ηςκ θεπημιενεζώκ ηόζμ ζηζξ θςηεζκέξ όζμ ηαζ ζηζξ ζημηεζκέξ
πενζμπέξ.
ύζηδια δζαθμνμπμίδζδξ ζζηώκ ζηδκ εκδμζημπζηή εζηόκα ιέζς ηδξ πνςιαηζηήξ ακηίεεζδξ
ηδξ εζηόκαξ.
ύζηδια ακαβκώνζζδξ ηαζ δζάηνζζδξ ηςκ πζμ θεπηώκ δμιώκ ζζημύ.
4. Να έπεζ δοκαηόηδηα εύημθδξ εκαθθαβήξ ιεηαλύ ηςκ θζθηνανζζιέκςκ εζηόκςκ ηαζ ηδξ θοζζηήξ
εζηόκαξ από ηδκ ηεθαθή ηδξ ηάιεναξ .
5. Να δζαεέηεζ ημοθάπζζημκ ιία UBS εύνα βζα ηδκ απμεήηεοζδ θςημβναθζώκ ηαζ αίκηεμ ζα
ακάθοζδ ημοθάπζζημκ 1080 p
6. Να δζαεέηεζ ιία ρδθζαηή έλμδμ high Definition DVI-D ή HDMI, ηαζ ιία 3G-SDI. Γπίζδξ κα δζαεέηεζ
έλμδμ DMI 4K ή ακηίζημζπδ βζα ιεηαθμνά εζηόκαξ 4Κ.
7. Η ηεθαθή ηάιεναξ (βζα θαπανμζηόπδζδ) κα δζαεέηεζ πθήηηνα εθέβπμο βζα ημκ έθεβπμ ηςκ
δζαθόνςκ ιμνθώκ πανμοζίαζδξ ηδξ εζηόκαξ, ηςκ παναιέηνςκ θεζημονβίαξ ηδξ (Zoom,
witebalance ηθπ) ηαεώξ ηαζ ηδκ ηαηαβναθή θςημβναθζώκ ηαζ αίκηεμ, όπςξ επίζδξ ημκ έθεβπμ
πενζθενζηώκ ζοζηεοώκ (prinder, video ηθπ). Να δζαεέηεζ θαηό μπηζημύ ZOOM.
8. Η ηεθαθή κα είκαζ αδζάανμπδ ηαζ κα είκαζ ζοιααηή ιε ηζξ παναηάης ιεεόδμοξ
απμθύιακζδξ/απμζηείνςζδξ: α) απμθύιακζδ ή “high level” απμθύιακζδ, α) απμζηείνςζδ ζε
ηθίαακμ πθάζιαημξ, ηθίαακμ αηιμύ ζημοξ 134º, β) Αένζα απμζηείνςζδ (ΓΣΟ) δ) Αένζα
απμζηείνςζδ (θμνιαθδεΰδδ), ε) STERAD 100 S.
9. Να ζοκδέεηαζ ζεζνζαηά ιε ηζξ οπόθμζπεξ ζοζηεοέξ όπςξ ζοζηεοή δζόβηςζδξ πκεοιμπενζημκαίμο,
πδβή ροπνμύ θςηζζιμύ ηθπ., ώζηε μζ πανάιεηνμζ θεζημονβίαξ ημοξ κα απεζημκίγμκηαζ ζημ
ιόκζημν βζα αζθάθεζα.
10. Ο επελενβαζηήξ κα θεζημονβεί ιε ηεθαθέξ HD ηαζ 4K.
11. Να δζαεέηεζ εθάπζζηδ θςηεζκόηδηα θεζημονβίαξ ηάης από 1 lux.
12. Να δζαεέηεζ ζύζηδια Picture in Picture ώζηε κα είκαζ εθζηηόξ μ ζοκδοαζιόξ ηδξ εκδμζημπζηήξ
εζηόκαξ ιε μπμζαδήπμηε άθθδ εζηόκα ζαηνζηήξ ελέηαζδξ (οπενήπςκ ηθπ) ιέζς οπμεζημκζδίμο ζημ
monitor.
II. ύζηημα καηαγραθής VIDEO ζε DVD

1. Να έπεζ ηδ δοκαηόηδηα δζαιόνθςζδξ ηαηαβναθήξ ζε MPEG-2 ηαζ δοκαηόηδηα παναημθμύεδζδξ
ηδξ ηαηαβναθήξ από ημ DVD ζε ηάεε οπμθμβζζηή ιε (Windows)
2. Να έπεζ πςνδηζηόηδηα ημοθάπζζημκ 256 GB ζημκ μπμίμ κα απμεδηεύεηαζ πνμζςνζκά δ ελέηαζδ
ιέπνζ ηδκ εηηίκδζδ ηδξ εββναθήξ ή ζε πενίπηςζδ πνμαθήιαημξ ημο ιέζμο εββναθήξ.
3. Να έπεζ δζάνηεζα εββναθήξ ημοθάπζζημκ 90 θεπηώκ.
4. Να έπεζ δοκαηόηδηα ζηαιαηήιαημξ ηαηαβναθήξ ηαζ επακεηηίκδζδξ από απόζηαζδ (ηε-θαθή
εζηόκαξ, πμδμδζαηόπηδ).
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5. Να δζαεέηεζ ρδθζαηή εύνα (i-Link) δ μπμία κα επζηνέπεζ ιζα ηαεανά ρδθζαηή νμή δεδμιέκςκ βζα
ιεβαθύηενδ ηαπύηδηα εββναθήξ ηαζ ηαθύηενδ απεζηόκζζδ.
6. Να είκαζ ιζηνμύ αάνμοξ ηαζ δζαζηάζεςκ.
III. Προδιαγραθές Monitor.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Έβπνςιμ monitor 24 ζκηζώκ ημοθάπζζημκ, ηεπκμθμβίαξ 16:9 TFL/LCD, ιε πζζηή ακαπαναβςβή
εζηόκαξ, εζδζηό βζα εκδμζημπζηέξ απεζημκίζεζξ. Να ζοκμδεύεηαζ από αάζδ βζα ημπμεέηδζδ ημο ιε
δοκαηόηδηα νύειζζδξ ηδξ ηθίζδξ ηόζμ μνζγόκηζα όζμ ηαζ ηάεεηα.
Να θεζημονβεί ιε ηεπκμθμβία full HD ιε ακάθοζδ 1920Υ1080 pixels ημοθάπζζημκ.
Να δζαεέηεζ εζζόδμοξ : DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite ηαζ ελόδμοξ DVI, 3G-SDI, Composite.
Να πανέπεζ ηδ δοκαηόηδηα εζηόκαξ Picture in Picture ζε δζάθμνα επίπεδα ιεβεεώκ ηαζ εκαθθαβήξ
ηονίαξ ηαζ δεοηενεύμοζαξ εζηόκαξ, ώζηε κα είκαζ δοκαηή δ ηαοηόπνμκδ απεζηόκζζδ ηαζ άθθδξ
πδβήξ ζήιαημξ.
Να έπεζ ορδθή θςηεζκόηδηα ηαζ ακηίεεζδ, ηαεώξ επίζδξ ηαζ ορδθή ηαπύηδηα απόηνζζδξ.
Πεδίμ όναζδξ ημοθάπζζημκ 170° μνζγόκηζα ηαζ170° ηάεεηα.
Να έπεζ δοκαηόηδηα ζύκδεζδξ ιε δεύηενμ πανόιμζμ monitor.

IV. Προδιαγραθές Πηγής Φστρού θωηιζμού.

1. Να είκαζ ορδθήξ πμζόηδηαξ, ηεπκμθμβίαξ LED ιε έκηαζδ θςηόξ ακηίζημζπμο ηδξ Xenon 300 W.
2. Να δζαεέηεζ εββοδιέκδ δζάνηεζα γςήξ ηδξ θοπκίαξ πενίπμο 30.000 ώνεξ βζα θόβμοξ μζημκμιίαξ,
όπςξ επίζδξ κα δζαεέηεζ απαναίηδηα εθεδνζηή θοπκία, ζδίμο ή δζαθμνεηζημύ ηύπμο, δ μπμία εα
ηίεεηαζ ζε θεζημονβία ζε πενίπηςζδ αθάαδξ ηδξ ηεκηνζηήξ θοπκίαξ ηαζ εα επζηοβπάκεηαζ ημ ίδζμ
απμηέθεζια.
3. Η εενιμηναζία πνώιαημξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 6000 Κ βζα πζζηή απόδμζδ ηςκ πνςιάηςκ.
4. Να δέπεηαζ ακηάπημνα απαναίηδηα ώζηε κα ιπμνμύκ κα ζοκδεεμύκ ηαζ ηαθώδζα θςηόξ
δζαθόνςκ ηαηαζηεοαζηζηώκ μίηςκ.
5. Να πενζθαιαάκεζ ηαθώδζμ ροπνμύ θςηζζιμύ ορδθήξ εενιζηήξ ακηίζηαζδξ, ιε ιδπακζζιό
αζθαθμύξ ηθεζδώιαημξ ιε ημ εκδμζηόπζμ, δζαιέηνμο 4,5-5,0 πζθ. πενίπμο ηαζ ιήημοξ
ημοθάπζζημκ 200 εηαη., ιε δοκαηόηδηα απμζηείνςζδξ ηόζμ ζε ηθίαακμ όζμ ηαζ ζε δζάθμνα οβνά
απμζηείνςζδξ. Η ιεηάδμζδ ημο θςηζζιμύ κα βίκεηαζ ιέζς μπηζηώκ ζκώκ.
6. Να ζοκδέεηαζ ζεζνζαηά ιε ηδκ ηάιενα ώζηε μζ πανάιεηνμζ θεζημονβίαξ κα απεζημκίγμκηαζ ζημ
ιόκζημν. Γπζπθέμκ κα δζαεέηεζ δοκαηόηδηα αολμιείςζδξ ηδξ έκηαζδξ ηδξ θςηεζκόηδηαξ,
αοηόιαηδ ή πεζνμηίκδηδ, όηακ είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ηάιενα βζα αέθηζζηδ εζηόκα ζε όθεξ ηζξ
εκδμζημπζηέξ επειαάζεζξ.
V. Προδιαγραθές ζσζκεσής διόγκωζης πνεσμοπεριηοναίοσ.

1. Να είκαζ ηαηάθθδθδ βζα πνήζδ ζε θαπανμζημπζηέξ εκδμζημπήζεζξ ακώηενμο ηαζ ηαηώηενμο
πεπηζημύ.
2. Να δζαεέηεζ εκζςιαηςιέκμ ζύζηδια εένιακζδξ ημο CO2 ζημοξ 37μ C βζα ηδκ ηαθύηενδ
εκδμζημπζηή εζηόκα ηαζ ηδ ιείςζδ εμθώιαημξ ημο εκδμζημπίμο.
3. Να είκαζ ζύβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ, ιε δοκαηόηδηα πνμαμθήξ ζηδκ μεόκδ, ηδξ πζέζεςξ (επζθεβιέκδξ
ηαζ πναβιαηζηήξ), ηδξ νμήξ (επζθεβιέκδξ ηαζ πναβιαηζηήξ), ηδκ ηαηακάθςζδ αενίμο ηαζ ηδκ πίεζδ
ημο αενίμο ζηδκ θζάθδ,
4. Να έπεζ δοκαηόηδηα νύειζζδξ ηδξ νμήξ ημοθάπζζημκ 30 lit./min ζε αήια ημο 1 lit./min.
5. Να έπεζ δοκαηόηδηα νύειζζδξ ηδξ πίεζδξ έςξ 25 mmHg.
6. Να δζαεέηεζ αοηόιαημ έθεβπμ πίεζδξ βζα ηδκ απμθοβή ηαηάννεοζδξ ημο πκεοιμπενζημκαίμο
ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ.
7. Να έπεζ ζύζηδια αζθαθείαξ ιε μπηζηέξ ηαζ δπδηζηέξ εκδείλεζξ (alarm).
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8. Να έπεζ δοκαηόηδηα πανμοζίαζδξ όθςκ ηςκ ζπεηζηώκ πθδνμθμνζώκ θεζημονβίαξ ζημ ιόκζημν
ηδξ εκδμζημπζηήξ εζηόκαξ ιε ζύκδεζδ ιέζς ηδξ ηάιεναξ.
9. Να ζοκμδεύεηαζ ιε ζςθήκα ζύκδεζδξ αενίμο ηαζ ιδπακήιαημξ, ζςθήκα ζύκδεζδξ αενίμο ιε ημκ
αζεεκή, απαναίηδηα πμθθαπθώκ πνήζεςκ βζα μζημκμιία, θίθηνα αενίμο ηαζ όθα ηα απαναίηδηα
βζα ηδκ πθήνδ θεζημονβία ηδξ ζοζηεοήξ.
VI. Προδιαγραθή ανηλίας πλύζης αναρρόθηζης.

1. Η ζοζηεοή κα θεζημονβεί βζα πθύζδ ηαζ ακαννόθδζδ ιε ηαοηόπνμκδ πνήζδ ηαζ ηςκ δύμ.
2. Η ζοζηεοή κα είκαζ ηαηάθθδθδ βζα πνήζδ ηδξ ζηδκ θαπανμζηόπδζδ.
3. Να είκαζ ζύβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ (roller pump) ηαζ κα έπεζ ηδκ δοκαηόηδηα πανμοζίαζδξ όθςκ
ηςκ ζπεηζηώκ πθδνμθμνζώκ θεζημονβίαξ ηαζ ιδκοιάηςκ αζθαθείαξ ζημ ιόκζημν ηδξ
εκδμζημπζηήξ εζηόκαξ ιε ζύκδεζή ημο ιέζς ηδξ ηάιεναξ.
4. Να έπεζ ζηακόηδηα ακαννόθδζδξ ιε νμή έςξ 2000 ml/min.
5. Να ζοκμδεύεηαζ από ημοξ απαναίηδημοξ ζςθήκεξ πθύζδξ ηαζ ακαννόθδζδξ απαναίηδηα
πμθθαπθώκ πνήζεςκ βζα μζημκμιία, θίθηνμ βζα ηδκ ακαννόθδζδ ηαζ θζάθδ ακαννόθδζδξ ιε
αάζδ ζηήνζλδξ ηδξ ζημ ηνμπήθαημ.
VII. Προδιαγραθή μόνιηορ ζσμπαραηήρηζης HD ιε επίπεδδ εονεία μεόκδ.

1. Έβπνςιμ monitor 24 ζκηζώκ ημοθάπζζημκ, ηεπκμθμβίαξ 16:9 TFL/LCD, ιε πζζηή ακαπαναβςβή
εζηόκαξ, εζδζηό βζα εκδμζημπζηέξ απεζημκίζεζξ.
2. Να θεζημονβεί ιε ηεπκμθμβία full HD ιε ακάθοζδ 1920Υ1080 pixels ημοθάπζζημκ.
3. Να δζαεέηεζ εζζόδμοξ : DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite ηαζ ελόδμοξ DVI, 3G-SDI, Composite.
4. Να πανέπεζ ηδ δοκαηόηδηα εζηόκαξ Picture in Picture ζε δζάθμνα επίπεδα ιεβεεώκ ηαζ εκαθθαβήξ
ηονίαξ ηαζ δεοηενεύμοζαξ εζηόκαξ, ώζηε κα είκαζ δοκαηή δ ηαοηόπνμκδ απεζηόκζζδ ηαζ άθθδξ
πδβήξ ζήιαημξ.
5. Να έπεζ ορδθή θςηεζκόηδηα ηαζ ακηίεεζδ, ηαεώξ επίζδξ ηαζ ορδθή ηαπύηδηα απόηνζζδξ.
6. Πεδίμ όναζδξ ημοθάπζζημκ 170° μνζγόκηζα ηαζ170° ηάεεηα.
7. Να ζοκμδεύεηαζ από εζδζηή αάζδ ημπμεέηδζδξ, ιε δοκαηόηδηα πενζζηνμθήξ δελζά-ανζζηενά ηαζ
άκς-ηάης, ηαεώξ ηαζ δοκαηόηδηα ζηήνζλδξ ζημκ ημίπμ ή ζημκ αναπίμκα ημο ηεκηνζημύ
θςηζζιμύ ηδξ πεζνμονβζηήξ ηναπέγδξ, ιέζς εζδζημύ αναπίμκα
8. Να έπεζ δοκαηόηδηα ζύκδεζδξ ιε ημ ααζζηό ιόκζημν ηόζμ εκζύνιαηα όζμ ηαζ αζύνιαηα.
9. Να ζοκμδεύεηαζ από ηα απαναίηδηα ηαθώδζα ζηακά κα ιεηαθένμοκ ακαθθμίςηδ ηδκ εζηόκα από
ημ ηεκηνζηό ιόκζημν ηαζ ζε απόζηαζδ 5 ιέηνςκ πενίπμο.
VIII. Λαπαροζκοπικές οπηικές.

1. Δύμ θαπανμζημπζηέξ μπηζηέξ HD, εοεείαξ μνάζεςξ 0μ ηαζ πθαβίαξ μνάζεςξ 30μ, δζαιέηνμο 10
εηαη. πενίπμο ηαζ ιήημοξ 30εηαη. πενίπμο.
2. Να είκαζ ηαζκμύνβζεξ ηαζ αιεηαπείνζζηεξ.
3. Να πανέπμοκ ηαθό αάεμξ πεδίμο, επανηή θςηζζιό, ορδθή ακηίεεζδ ηαζ ακάθοζδ.
4. Να δζαεέημοκ ακηζπαναηηζηό βοαθί.
5. Να δζαεέημοκ ακηζακαηθαζηζηέξ επζζηνώζεζξ.
6. Να έπμοκ εύνμξ μνάζεςξ ημοθάπζζημκ 75μ .
7. Η ιεηάδμζδ θςηζζιμύ κα βίκεηαζ ιέζς μπηζηώκ ζκώκ.
8. Να δζαεέημοκ εκζςιαηςιέκμοξ ακηάπημνεξ βζα ζύκδεζδ ιε ηαθώδζα ροπνμύ θςηζζιμύ
δζαθόνςκ ηαηαζηεοαζηζηώκ μίηςκ.
9. Να είκαζ ζοιααηέξ ιε ηζξ παναηάης ιεεόδμοξ απμθύιακζδξ / απμζηείνςζδξ: α) απμθύιακζδ ή
“high level” απμθύιακζδ, α) απμζηείνςζδ ζε ηθίαακμ πθάζιαημξ, ηθίαακμ αηιμύ ζημοξ 134º, β)
Αένζα απμζηείνςζδ (ΓΣΟ) δ) Αένζα απμζηείνςζδ (θμνιαθδεΰδδ), ε) STERAD 100 S.
10. Να δζαεέημοκ ιεηαθθζηό ηοηίμ απμζηείνςζδξ ηαζ απμεήηεοζδξ.
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IX. ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ

1. Σνμπήθαημξ πύνβμξ, ηαηάθθδθμξ βζα πνήζδ ζε πεζνμονβζηέξ αίεμοζεξ, κα δζαεέηεζ ηέζζενεζξ
ηνμπμύξ εη ηςκ μπμίςκ μζ δύμ ημοθάπζζημκ ιε θνέκμ ηαζ ελςηενζηέξ πεζνμθααέξ βζα ιεηαθμνά
ημο πύνβμο.
2. Να δζαεέηεζ εκζςιαηςιέκδ εέζδ πανμπήξ νεύιαημξ ημοθάπζζημκ 9 εέζεςκ ηαζ ηεκηνζηό
δζαηόπηδ ON/OF πμο κα εκενβμπμζεί ηαζ απεκενβμπμζεί όθεξ ηζξ ζοκδεδειέκεξ ζοζηεοέξ.
3. Να δζαεέηεζ εζδζηά ηακάθζα βζα ημπμεέηδζδ ηαθςδίςκ ηνμθμδμζίαξ ηαζ ζύκδεζδξ.
4. Να δζαεέηεζ εζδζηή, αζθαθή, εέζδ ημπμεέηδζδξ ηδξ ηεθαθήξ ηδξ ηάιεναξ.
5. Να δζαεέηεζ εζδζηή αάζδ ημπμεέηδζδξ ημο ηεκηνζημύ ιόκζημν δ μπμία εα είκαζ ζηενεςιέκδ ζημ
ηνμπήθαημ, βζα θόβμοξ αζθαθείαξ ηαηά ηδκ ιεηαηίκδζδ, ηαζ εα πανέπεζ ηδκ δοκαηόηδηα
πενζζηνμθήξ ημο πάκς-ηάης ηαζ δελζά-ανζζηενά.
6. Να δζαεέηεζ εέζδ ημπμεέηδζδξ θζάθδξ CO2 .
7. Να δζαεέηεζ έκα ημοθάπζζημκ ζονηάνζ ηαζ δζάθμνα νάθζα νοειζγόιεκμο ύρμοξ βζα ηδκ
ηαηημπμίδζδ όθμο ημο ελμπθζζιμύ.
X. ΑΛΛΑ

1. Υεζνζζηήξ Μήηναξ πμθθαπθώκ πνήζεςκ βζα ηάεε θαπανμζημπζηή βοκαζημθμβζηή επέιααζδ (ηαζ
βζα οζηενεηημιή) ιε αοθό βζα ηδκ εζζαβςβή οβνμύ εκδμιδηνζηά. Να ζοκμδεύεηαζ από:
α. πώιαηα βζα ημκ ηόθπμ, δζαθμνεηζημύ ιήημοξ ηαζ δζαιέηνμο, ιε θςηεζκή ακάδεζλδ ηςκ μνίςκ
ημο ηόθπμο ηαζ ηςκ εόθςκ, εενιμακεεηηζηά ηαζ κα ιδκ είκαζ αβςβμί ημο δθεηηνζημύ νεύιαημξ.
α. ςθήκα εζζαβςβήξ οβνμύ εκδμιδηνζηά.
2. Σειαπζζηήξ Ιζηώκ (morcelator).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να θεζημονβεί ιε ηάζδ δζηηύμο πόθδξ 220 VOLT / 50 HZ.
2. Να ζοκμδεύεηαζ από μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ζηα Γθθδκζηά.
3. Οζ πνμζθένμκηεξ εα ακαθάαμοκ ηδκ οπμπνέςζδ κα εηπαζδεύζμοκ ημ ζαηνζηό ηαζ θμζπό
πνμζςπζηό ζημκ πώνμ εβηαηάζηαζδξ ημο ιδπακήιαημξ ιε έλμδα πμο εα επζαανύκμοκ ημοξ
πνμζθένμκηεξ.
4. Να θένεζ όθμοξ ημοξ απαναίηδημοξ αοημιαηζζιμύξ ηαζ ζοζηήιαηα αζθαθείαξ, βζα πνμζηαζία
ημο πνήζηδ ηαζ ημο αζεεκή, είηε από πενίπηςζδ αθάαδξ είηε από θάεμξ πεζνζζιό. Να δζαεέηεζ
alarms.
5. Η ύπανλδ αοημδζαβκςζηζημύ πνμβνάιιαημξ, αθααώκ ηαζ θαεώκ , εα θδθεεί οπ΄ όρζκ ηαηά ηδκ
αλζμθόβδζδ.
6. Οζ εκδείλεζξ ηςκ παναιέηνςκ θεζημονβίαξ, κα πανέπμκηαζ ζε ρδθζαηή ιμνθή, (Ακ μζ εκδείλεζξ
είκαζ ζηδκ Γθθδκζηή εα εεςνδεεί πνμζόκ.
B. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
1.
2.

Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμύηαζ κα εββοδεεί ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο ιδπακήιαημξ βζα δύμ ημοθάπζζημκ (2) πνόκζα από ηδκ
μνζζηζηή παναθααή ημο, ηαηά ημοξ όνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ ηζξ ζζπύμοζεξ δζαηάλεζξ.
Καηά ηδκ πενίμδμ ζζπύμξ ηδξ εββύδζδξ ηαθήξ θεζημονβίαξ μ πνμιδεεοηήξ οπμπνεμύηαζ κα απμηαηαζηήζεζ ηάεε αθάαδ πμο
εα μθείθεηαζ ζε δοζθεζημονβία ημο ιδπακήιαημξ πνμενπόιεκδ από ηδκ ζοκήεδ ηαζ μνεή πνήζδ ημο ηαζ όπζ ζε ηαηό
πεζνζζιό, πςνίξ ηαιία μζημκμιζηή επζαάνοκζδ ημο θμνέα ζε ακηαθθαηηζηά, ηόζημοξ ενβαζίαξ ηαζ θμζπώκ ελόδςκ
απμηαηάζηαζδξ ηδξ αθάαδξ. Η δζάβκςζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηάεε αθάαδξ εα πναβιαημπμζείηαζ εκηόξ 24 ςνώκ ζε
πενίπηςζδ πμο δεκ απαζημύκηαζ ακηαθθαηηζηά ή εκηόξ ηνζώκ (3) ενβάζζιςκ διενώκ ζε πενίπηςζδ πμο απαζημύκηαζ
ακηαθθαηηζηά. ηδκ πανεπόιεκδ εββύδζδ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ οπμπνέςζδ ηδξ εηαζνείαξ βζα πνμθδπηζηό έθεβπμ
ζοκηήνδζδξ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ιε ακηαθθαηηζηά ηαζ ακαθώζζια οθζηά ζύιθςκα ιε ημ πνόβναιια ζοκηήνδζδξ
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3.
4.

5.

6.

7.

ημο ηαηαζηεοαζηή, ώζηε ημ ιδπάκδια κα δζαηδνείηαζ ζε ηαηάζηαζδ εημζιόηδηαξ. Όθμζ μζ πνμθδπηζημί έθεβπμζ εα βίκμκηαζ
ζε ζοκεκκόδζδ ιε ημ ηιήια ΒΙΣ ημο κμζμημιείμο ηαζ ημοξ πεζνζζηέξ ημο ιζηνμζημπίμο.
Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμύηαζ κα δδθώζεζ εββνάθςξ όηζ ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα δζαεέηεζ ζημ Νμζμημιείμ
ακηαθθαηηζηά ημο πνμζθενόιεκμο ιδπακήιαημξ βζα δέηα (10) ημοθάπζζημκ έηδ από ηδκ πανάδμζδ αοημύ.
Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμύηαζ κα οπμαάθθεζ ιε ηδκ πνμζθμνά ημο ηζιμηαηάθμβμ πμο εα ακαθένεζ ημ ηόζημξ ηςκ
ηονζόηενςκ ακηαθθαηηζηώκ ημο ιδπακήιαημξ ηαζ κα δεζιεύεηαζ οπμπνεςηζηά, όηζ μζ ηζιέξ εα ακαπνμζανιόγμκηαζ βζα ηα
επόιεκα δέηα (10) ημοθάπζζημκ έηδ ιε αάζδ ημκ επίζδιμ δείηηδ ηζιώκ ηαηακαθςηή ημο πνμδβμύιεκμο έημοξ.
Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμύηαζ κα οπμαάθεζ ημ πνόβναιια ηδξ εηήζζαξ πνμθδπηζηήξ ζοκηήνδζδξ ημο ιδπακήιαημξ ιέπνζ ηαζ
ημ 10μ έημξ από ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημο, ακαθένμκηαξ ακαθοηζηά ηζξ ενβαζίεξ ηαζ ηα ακηαθθαηηζηά πμο απαζημύκηαζ, ιε
ημ ακηίζημζπμ ηόζημξ ημοξ, ζύιθςκα ιε ημ πνόβναιια ζοκηήνδζδξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ κα δεζιεύεηαζ οπμπνεςηζηά όηζ
μζ ηζιέξ εα ακαπνμζανιόγμκηαζ βζα ηα επόιεκα έηδ ιε αάζδ ημκ επίζδιμ δείηηδ ηζιώκ ηαηακαθςηή ημο πνμδβμύιεκμο
έημοξ.
Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμύηαζ κα οπμαάθεζ δέζιεοζδ ηζιήξ βζα ηόζημξ πθήνμοξ οπμζηήνζλδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ημο
ιδπακήιαημξ ακά έημξ, ιεηά ημ πέναξ ηδξ εββύδζδξ ηαθήξ θεζημονβίαξ ηαζ ιέπνζ ηδκ ζοιπθήνςζδ ημοθάπζζημκ δέηα (10)
εηώκ από ηδκ μνζζηζηή πανάδμζδ αοημύ. ηδκ πνμζθενόιεκδ ηζιή πνέπεζ κα πενζθαιαάκεηαζ ημ ηόζημξ ηςκ ακηαθθαηηζηώκ
ηαζ ηςκ ακαθώζζιςκ οθζηώκ ζύιθςκα ιε ημ πνόβναιια ζοκηήνδζδξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ όθα ηα θμζπά έλμδα (π.π.
ιεηαθμνζηά, ενβαηζηά ηηθ). Γπίζδξ, ημ ζοιαόθαζμ ζοκηήνδζδξ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ πανμπή έβηαζνδξ ηαζ
απμηεθεζιαηζηήξ Σεπκζηήξ Τπμζηήνζλδξ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ. Η δζάβκςζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηάεε αθάαδξ εα πνέπεζ κα
πναβιαημπμζείηαζ εκηόξ 24 ςνώκ ζε πενίπηςζδ πμο δεκ απαζημύκηαζ ακηαθθαηηζηά ή εκηόξ ηνζώκ (3) ενβάζζιςκ διενώκ ζε
πενίπηςζδ πμο απαζημύκηαζ ακηαθθαηηζηά. Η οπμπνέςζδ αοηή ημο πνμιδεεοηή δεκ δεζιεύεζ ημ Νμζμημιείμ ζημ κα
ζοκάρεζ ζοιαόθαζμ ζοκηήνδζδξ ιε ηδκ πνμιδεεύηνζα εηαζνεία ιεηά ηδ θήλδ ημο
Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμύηαζ κα οπμαάθεζ εβπεζνίδζμ πνήζδξ ζηα Γθθδκζηά ηαεώξ ηαζ service manual.

Γ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ο ελμπθζζιόξ εα εβηαηαζηαεεί ιε εοεύκδ ημο πνμιδεεοηή ζημκ πώνμ πμο εα ημο οπμδεζπεεί. Ο ηάεε πνμιδεεοηήξ
οπμπνεμύηαζ κα επζζηεθεεί ηαζ κα θάαεζ επζηόπζα βκώζδ ηςκ ζοκεδηώκ ημο πώνμο εβηαηάζηαζδξ ζοκμδεία οπαθθήθςκ ηδξ
Σεπκζηήξ Τπδνεζίαξ ημο Νμζμημιείμο ηαζ κα ημ αεααζώζεζ εββνάθςξ (κα ηαηαηεεεί οπεύεοκδ δήθςζδ), ώζηε κα
πνμαθεθεμύκ όθεξ μζ ακαβηαίεξ εκένβεζεξ (ενβαζίεξ, ηνμπμπμζήζεζξ, ηαηαζηεοέξ ηθπ.) πμο εα δζαζθαθίγμοκ όθεξ ηζξ
απαζηήζεζξ ηςκ ζζποόκηςκ ηακμκζζιώκ ημο Γθθδκζημύ ηνάημοξ ηαζ ηδ κόιζιδ ηαζ απνμαθδιάηζζηδ θεζημονβία ημο κέμο
ιδπακήιαημξ.
Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμύηαζ κα απμζοκδέζεζ ημκ οπάνπμκ ελμπθζζιό από ηα δζάθμνα δίηηοα ηαζ κα ημκ ιεηαθένεζ ζε
πώνμ πμο εα ημο οπμδεζπεεί. Γκ ζοκεπεία κα θνμκηίζεζ βζα ηδ ιεηαθμνά, εβηαηάζηαζδ ηαζ ζύκδεζδ ιε ηα απαζημύιεκα
δίηηοα (πανέπμκηαξ μπμζμδήπμηε οθζηό απαζηδεεί) ημο κέμο ελμπθζζιμύ ζημκ πνμαθεπόιεκμ πώνμ ηαζ κα ημκ παναδώζεζ ζε
πθήνδ θεζημονβία.
Οζ ενβαζίεξ εβηαηάζηαζδξ ημο κέμο ελμπθζζιμύ πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμύκ έηζζ ώζηε κα ιδ δζαηαναπεεί δ θεζημονβία
ηςκ άθθςκ ηιδιάηςκ ημο Νμζμημιείμο. Η απμηαηάζηαζδ όθςκ ηςκ μζημδμιζηώκ ηαζ Η/Μ θεμνώκ πμο ηοπόκ εα
πνμηύρμοκ από ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ζοβηνμηήιαημξ απμηεθεί εοεύκδ ημο πνμιδεεοηή ηαζ εα βίκεζ ιε δζηό ημο ηόζημξ.
Ο πνμιδεεοηήξ μθείθεζ κα εηηεθέζεζ πθήνςξ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο κέμο ιδπακήιαημξ ηαζ κα ημ παναδώζεζ ζε πθήνδ
θεζημονβία ιε δζηό ημο εζδζηεοιέκμ ηαζ αζθαθζζιέκμ πνμζςπζηό ηαζ δζηή ημο μθμηθδνςηζηά εοεύκδ, ζύιθςκα ιε ημοξ
ηακμκζζιμύξ ημο Γθθδκζημύ Κνάημοξ, ηζξ μδδβίεξ ηαζ ηα ζπέδζα ημο ηαηαζηεοαζηζημύ μίημο ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηςκ ανιμδίςκ
οπδνεζζώκ ημο Νμζμημιείμο. Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμύηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ απμδεδεζβιέκα ημ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηό
ημ μπμίμ πενζθαιαάκεηαζ ζηα δζηαζμθμβδηζηά ηδξ πνμζθμνάξ ημο. Σμ Νμζμημιείμ έπεζ ηάεε δζηαίςια κα εθέβπεζ ηδκ
ζοιιόνθςζδ ημο πνμιδεεοηή πνμξ ηα ακςηένς. Μεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο κέμο ελμπθζζιμύ, μ πνμιδεεοηήξ
οπμπνεμύηαζ ιε δζηέξ ημο δαπάκεξ κα πνμαεί ζημκ έθεβπμ αζθαθμύξ θεζημονβίαξ.
Όθα ηα είδδ ηαζ οθζηά πμο εα πνμζημιίζεζ μ πνμιδεεοηήξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ θεζημονβία ημο οπό πνμιήεεζα
ιδπακήιαημξ, πνέπεζ κα είκαζ ηαζκμύνβζα, αιεηαπείνζζηα, πςνίξ εθαηηώιαηα ηαζ κα ζηακμπμζμύκ όθμοξ ημοξ όνμοξ ηδξ
ζύιααζδξ, πμο ηαεμνίγμοκ ημκ ηύπμ, ηδκ ηαηδβμνία ηαζ ηα οπόθμζπα παναηηδνζζηζηά ημο.
Ο πνμιδεεοηήξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα δώζεζ μπμζαδήπμηε ζημζπεία πνμέθεοζδξ ηςκ οθζηώκ πμο εα ημο γδηδεεί βζα
δζαπίζηςζδ ηδξ πμζόηδηαξ ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηώκ ημοξ.
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