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Τπνπξγείν Τγείαο
5εΤ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Ειιάδαο
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ

Πξνο:

Κάζε ελδηαθεξόκελν

Δηεύζπλζε Δηνηθεηηθνύ
Οηθνλνκηθό Σκήκα

Σαρ. δ/λζε: 33100 Άκθηζζα
Πιεξνθ.:

Μήηαιαο Θνδσξήο

Σει.:

(22653) 50131

Fax:

(22650) 22086

Ε-mail:

diax4@gnamfissas.gr

Δημόσια Διαβούλευση
επί ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο Αμνληθνύ Σνκνγξάθνπ, (CPV: 33115200-1) γηα ην
Αθηηλνινγηθό Σκήκα ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο θαη εθηηκώκελεο αμίαο Δηαθνζίσλ Πελήληα ρηιηάδσλ επξώ (250.000,00€).
1.

Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζεο
ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 5εο ΤΠΕ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Ειιάδαο (www.dypethessaly.gr) θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ:
(www.gnamfissas.gr)

2.

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο απόςεηο, ζρόιηα, εηζεγήζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπο, θαζώο
θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε diax4@gnamfissas.gr

Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, ζα
αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: (www.gnamfissas.gr), νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία.
αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία.
–Η–
ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

__________
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 16 ΣΟΜΩΝ

I. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 16 ΣΟΜΩΝ
Τν ζύζηεκα Αμνληθήο Τνκνγξαθίαο λα είλαη ην πιένλ ζύγρξνλν κνληέιν ηνπ θαηαζθεπαζηή. Να
αλαθεξζεί ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο.
ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1. Αληρλεπηήο
Δμεηαζηηθό πεδίν (βαζηθό), cm

50

Σπλνιηθό πιάηνο αληρλεπηή, άμνλαο z, mm

≥ 16

Δύξνο πάρνπο ηνκήο, mm

0,75-5

Διάρηζην πάρνο ηνκήο, mm

≤ 0,5

Φξόλνο πεξηζηξνθήο sec, 360°

≥ 3 ρξόλνπο

Διάρηζηνο ρξόλνο πεξηζηξνθήο, sec

0,8

Αξηζκόο αλεμάξηεησλ ζεηξώλ αληρλεπηώλ

≥16

2. Απόδνζε
Δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα πςειήο αληίζεζεο
Ιζνηξνπηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα, mm

≤ 0,5

Μέγηζηή ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα (MTF) ζην 0%, lp/cm

≥ 15

Μέγηζηή ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα (MTF) ζην 10%, lp/cm

≥ 10

Μέγηζηή ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα (MTF) ζην 50%, lp/cm

≥5

Profile εηαηζζεζίαο δέζκεο
FWHM γηα ην ειάρηζην πιάηνο ηνκήο
Γηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ρακειήο αληίζεζεο, mm ζε % γηα δόζε
Θόξπβνο, %

Aιγόξηζκνη αλαζύλζεζεο

Να δνζνύλ ηηκέο
≤ 4mm ζηα 0.3 % (3ΗU)
Nα αλαθεξζνύλ νη ζπλζήθεο
κέηξεζεο θαη ε ρνξεγνύκελε
δόζε
Να δνζνύλ νη αιγόξηζκνη κείσζεο
ζνξύβνπ

3. Gantry
Κιίζε, deg

Τνπιάρηζηνλ ±30ν. Να δνζνύλ
ζηνηρεία

Γηαζηάζεηο, cm

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Βάξνο, kg

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Γηάκεηξνο, cm

≥ 70

Σύζηεκα επηθέληξσζεο

Laser

Φεηξηζκόο θηλήζεσλ

Να δηαζέηεη ακθίπιεπξα
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ρεηξηζηήξηα
4. Αθηηλνινγηθή Λπρλία
Θεξκνρσξεηηθόηεηα αλόδνπ, MHU, πξαγκαηηθή ρσξίο ηελ
ππνζηήξημε ινγηζκηθνύ ή άιιεο ηερλνινγίαο.

≥ 3.5

Θεξκναπαγσγή αλόδνπ, kHU/min, πξαγκαηηθή ρσξίο ηελ
ππνζηήξημε ινγηζκηθνύ ή άιιεο ηερλνινγίαο.

≥ 800

Δζηηαθό κέγεζνο, mm
Μέγηζην mA γηα ην κηθξόηεξν εζηηαθό κέγεζνο
Mέγηζηνο ρξόλνο ζπλερνύο έθζεζεο ζηα 120 ΚV & 200 mA, sec

Να αλαθεξζεί
≥ 200
≥ 80

5. Γελλήηξηα Αθηίλσλ Υ
Απόδνζε γελλήηξηαο, kW, πξαγκαηηθή ρσξίο ηελ ππνζηήξημε
ινγηζκηθνύ ή άιιεο ηερλνινγίαο.

≥ 40

Δύξνο ηηκώλ πςειήο ηάζεο, kV

90-130

Δύξνο ηηκώλ mA

≥ 300

6. Εμεηαζηηθή Σξάπεδα
Κίλεζε θαζ' ύςνο, cm

58 - 80

Κίλεζε θαηά κήθνο cm

≥ 150

Γηάζηεκα ζάξσζεο
Μέγηζην επηηξεπηό θνξηίν ρσξίο πεξηνξηζκνύο θίλεζεο, kg
(αθξίβεηα θίλεζεο, mm)
Φεηξηζκόο θηλήζεσλ

Να αλαθεξζεί ην κέγηζην κήθνο
ζάξσζεο θαη νη ζπλζήθεο κε ηηο
νπνίεο επηηπγράλεηαη.
≥ 200
Gantry & operator console.

Δμαξηήκαηα ηνπνζέηεζεο, αθηλεηνπνηήζεο, ζηήξημεο αζζελή
*Σηεξίγκαηα θεθαιήο γηα ζάξσζε ζε ύπηηα & πξελή ζέζε

Nα πξνζθεξζνύλ ζηε βαζηθή
ζύλζεζε.

*Αθηηλνπεξαηό εμάξηεκα πξνέθηαζεο ηεο εμ. ηξάπεδαο, θ.ά
7. Δόζε Αθηηλνβόιεζεο
Τερληθή δηακόξθσζεο δόζεο

Nα δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε.

Δπαλαιεπηηθό Αιγόξηζκν αλαζύλζεζεο γηα κείσζεο ηεο δόζεο ζε
επίπεδν raw data. Να αλαθεξζεί ην πνζνζηό κείσζεο ηεο δόζεο.

Nα δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε.

Έιεγρνο δόζεο γηα παηδηαηξηθέο εθαξκνγέο

Nα δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε.

Γείθηεο δνζηκεηξίαο CTDI γηα ην ζώκα θαη ην θεθάιη

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Ναη, λα αλαθεξζνύλ.

8. Σερληθέο Λήςεο Εηθόλσλ
Σηαηηθή ςεθηαθή αθηηλνγξαθία topogram -scout

Nα δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε.

Helical/ spiral ειηθνεηδή

Nα δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε.

Φξόλνο ζπλερνύο ειηθνεηδνύο ζάξσζεο, sec

≥ 80
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Αξηζκόο ηαπηόρξνλσλ ηνκώλ ζε ειηθνεηδή ζάξσζε
Αxial -απιή ζπκβαηηθή ιήςε
Αξηζκόο ηαπηόρξνλσλ ηνκώλ ζε axial ζάξσζε

≥ 16
Nα δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε.
≥16

9. Αλαζύλζεζε Εηθόλαο – ηαζκόο Φεθηαθήο Επεμεξγαζίαο Εηθόλαο & Δηάγλσζεο
Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο

Να δνζνύλ ζηνηρεία θαη λα
ζπλνδεύεηαη από UPS.

Δμεηαζηηθό πεδίν, cm

20-50

Αξηζκόο ηαπηόρξνλσλ ηνκώλ

≥ 16

Μήηξεο αλαζύλζεζεο εηθόλαο

512 x 512

Μέγηζηνο ξπζκόο αλαζύλζεζεο εηθόλαο (512Φ512), εηθόλεο /sec

≥8

Μεξηθή αλαζύλζεζε εηθόλαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο ςεθηαθήο εηθόλαο

Να δνζνύλ ζηνηρεία

On line ρσξεηηθόηεηα θνλζόιαο
Μέζν απνζήθεπζεο

200.000 εηθόλεο
CD / DVD

10. Κιηληθά Παθέηα - Επεμεξγαζία Εηθόλσλ
Η θεληξηθή κνλάδα λα δηαζέηεη κηα θνλζόια γηα ηνλ ρεηξηζκό –
ζάξσζε θαζώο θαη επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ησλ εμεηάζεσλ.

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Σύζηεκα αλίρλεπζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ ζθηαγξαθηθνύ από
ηνλ εγρπηή ζηελ θεληξηθή θνλζόια.

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Λήςεο

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Γηόξζσζεο ςεπδελδείμεσλ (artifacts). Δηδηθό πξόγξακκα κείσζεο
artifacts κεηαιιηθώλ πξνζεκάησλ.

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Μείσζεο ζνξύβνπ εηθόλσλ

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Real time πνιπεπίπεδεο αλαζύλζεζεο εηθόλσλ (MPR)

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Τξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Αγγεηνγξαθίαο MIP θαη mIP κε απηόκαηε αθαίξεζε νζηηθώλ
δνκώλ

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Μεηξήζεσλ όγθνπ δηαθόξσλ νξγάλσλ

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Δηθνληθήο ελδνζθόπεζεο

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Δηθνληθήο θνινλνζθόπεζεο κε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Οδνληηαηξηθό (Dental)

Να δνζνύλ ζηνηρεία

Αλάιπζεο αηκάησζεο εγθεθάινπ (Cerebral perfusion)

Να δνζνύλ ζηνηρεία

11. Οκνίσκα ειέγρνπ
Να ζπλνδεύεηαη από νκνίσκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ γηα όιεο ηηο
παξακέηξνπο πνπ απαηηνύληαη από ηε λνκνζεζία θαη εγθπθιίνπο
(MTF, πάρνο ηνκήο, δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα (high θαη low contrast),
ζόξπβνο εηθόλαο, ρσξηθή νκνηνγέλεηα, CT numbers)

Ναη. Να δνζνύλ ζηνηρεία.
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12. Δηαζπλδεζηκόηεηα ζπζηήκαηνο
Σύζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM, ππεξεζίεο

Πιήξεο DICOM 3.0 ρσξίο θόζηνο
ελεξγνπνίεζεο γηα εμαγσγή
δεδνκέλσλ.

ΙΙ. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1. Εγρπηήο
Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηξνρήιαηνο, θαηάιιεινο γηα ηελ έγρπζε
ζθηαγξαθηθνύ ζε όιεο ηηο εμεηάζεηο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο ζε αμνληθό
ηνκνγξάθν 16 ηνκώλ.

Να δνζνύλ ζηνηρεία.

Να είλαη κνλνύ απινύ.

Να δνζνύλ ζηνηρεία.

Να δηαζέηεη νζόλε αθήο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ
εγρύζεσλ από ηελ αίζνπζα ειέγρνπ.

Να δνζνύλ ζηνηρεία.

Να δέρεηαη αλαιώζηκα δηαθόξσλ πξνκεζεπηώλ εγθεθξηκέλα από ηνλ
θαηαζθεπαζηή.

Να δνζνύλ ζηνηρεία.

2. ύζηεκα θαηαγξαθήο εμεηάζεσλ
Να πεξηιακβάλεηαη έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα εγγξαθήο CD/DVD
ηαηξηθώλαπεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ.

Να δνζνύλ ζηνηρεία.

Δλζσκάησζε καδί κε ην CD/DVD θαη θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ πξνβνιήο
(viewer) ησλ εμεηάζεσλ DICOM.

Ναη.

Γπλαηόηεηα εγγξαθήο πνιιαπιώλ εμεηάζεσλ γηα ηνλ αζζελή.

Ναη.

3. Αλεμάξηεηνο ζηαζκόο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη δηάγλσζεο
Να πεξηιακβάλεηαη έλαο ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηνο ζηαζκόο ςεθηαθήο
επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη δηάγλσζεο κε ηα αλάινγα ινγηζκηθά ηνπο,
ζύκθσλα κε απηά πνπ δηαζέηεη ε θεληξηθή κνλάδα.

Να δνζνύλ ζηνηρεία

ΙΙΙ. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε κε θάιπςε αληαιιαθηηθώλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ιπρλίαο) όισλ ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ
γηα κηα πεληαεηία από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.

ΝΑΙ

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε
λα
δηαζέηεη
ζην
Ννζνθνκείν
αληαιιαθηηθά
ηνπ
πξνζθεξόκελνπ κεραλήκαηνο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε από ηελ
παξάδνζε απηνύ.
Γέζκεπζε ηηκήο γηα θόζηνο ζπληήξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
ιπρλίαο) γηα επηπιένλ κηα πεληαεηία (κεηά ην ηέινο ηεο πξώηεο).
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ηνπ
αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνύ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ρξήζηεο) επί ηεο

ΝΑΙ.

ΝΑΙ. Να πξνζδηνξηζηεί
Να δνζνύλ ζηνηρεία
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ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη επί ηεο πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ, ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο
πνπ έρεη θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ
κεραλήκαηνο (ηαηξνύο – αθηηλνθπζηθνύο – ηερλνιόγνπο) ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο. Η ελ ιόγσ εθπαίδεπζε ζα έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ
δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, κε έλαξμε κεηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο από ηνλ αλάδνρν θαη άλεπ πξόζζεηεο
ακνηβήο απηνύ, θαη ζα έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο.
Πέξαλ ηνύηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη, άλεπ πξόζζεηεο ακνηβήο, λα
επαλαιάβεη ηηο σο άλσ εθπαηδεύζεηο γηα ην ίδην δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ,
όηαλ θαη εάλ απηό δεηεζεί από ην ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ, κέζα ζηελ δηάξθεηα ηεο
πεληαεηνύο κίζζσζεο.

ΙV. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

Η εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη κε επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή, ζε ρώξν ηνπ
Ννζνθνκείνπ πνπ ππάξρεη Αμνληθόο Τνκνγξάθνο κίαο (1) ηνκήο. Ο θάζε
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα επηζθεθζεί θαη λα ιάβεη επηηόπηα γλώζε ησλ ζπλζεθώλ
ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη λα ην βεβαηώζεη εγγξάθσο, ώζηε λα πξνβιεθζνύλ όιεο νη
αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο θιπ.) πνπ ζα
δηαζθαιίδνπλ όιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπόλησλ θαλνληζκώλ ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο
θαη ηε λόκηκε θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ κεραλήκαηνο. Σηελ ηερληθή
πξνζθνξά λα θαηαηεζεί ζρέδην εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα
πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε
δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή.

ΝΑΙ

Η παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηνύ ζε πιήξε
ιεηηνπξγία. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα
πξνεγεζνύλ όινη νη απαηηνύκελνη έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη
γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθώλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ. Γηα ηνλ
ιόγσ απηό, κεηά ηελ πιήξε ζύλδεζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζα αθνινπζήζεη
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία γηα δηάζηεκα ελόο (1) κελόο.

ΝΑΙ

Η απνμήισζε ηνπ παιαηνύ Τνκνγξάθνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζε ρώξν πνπ ζα
ππνδεηρζεί από ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλήθεη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
πξνκεζεπηή.

ΝΑΙ

Η αλακόξθσζε ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο λέεο απαηηήζεηο
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ζηαηηθόηεηα θαη αθηηλνπξνζηαζία, ζα γίλεη κε κέξηκλα
θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή.

ΝΑΙ

Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
(ηζρύνο θαη απηνκαηηζκώλ) θαη ην θαιώδην παξνρήο ηζρύνο αλ απαηηεζεί, αλήθεη ζηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή.

ΝΑΙ

Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ έηζη
ώζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η
απνθαηάζηαζε όισλ ησλ νηθνδνκηθώλ θαη Η/Μ θζνξώλ πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ
από ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ απνηειεί επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη κε δηθό ηνπ
θόζηνο.

ΝΑΙ
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