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ΘΕΜΑ :  «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ» 

 
Παξαθαινύκε λα καο ζηείιεηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά  ζην παξαθάησ 

είδνο βάζεη  παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ. (Παξαθαινύκε ε απνζηνιή λα γίλεη 
ειεθηξνληθά  άκεζα έσο ηηο 06-12-2017 ζηελ δ/λζε : 

prom@mamatsio.gr) 
 

ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ  ΦΟΡΗΣΗ ΤΙΕΤΗ ΤΓΙΟΚΚΗΗ 
ΩΚΗΜΘΙΩΜ ΑΙΩΜ ΑΘΛΑΣΟ 

 
1. Μα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζηελ Τπεξεζία  Αηκνδνζίαο  
 
2. Μα δηαζέηεη κηθξό όγθν θαη εξγνλνκηθό ζρεδηαζκό, κε αλεμάξηεηε 

ρεηξνθίλεηε θεθαιή ώζηε λα θηάλεη ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο, ρσξίο λα 

κεηαθηλείηαη ε βαζηθή ζπζθεπή  
 
3. Μα ιεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία θαη λα έρεη ελδείμεηο 

ρακειήο κπαηαξίαο. Μα παξέρεηαη ν θνξηηζηήο θαη λα έρεη ελδείμεηο γηα 

ηε ιεηηνπξγία θαη ηε θόξηηζε.  
 
4. Μα δηαζέηεη θεθαιή ζπγθόιιεζεο, γηα ζπλερείο ζπγθνιιήζεηο πςειήο 
πνηόηεηαο ζε όινπο ηνπο ηύπνπο ζσιήλσλ δηακέηξνπ σο 6 mm  ,  
5. Η ζπγθόιιεζε λα επηηπγράλεηαη κε γελλήηξηα πςειώλ ζπρλνηήησλ (RF) 
θαη όρη κε ζεξκνθόιιεζε.  
 
6. Μα είλαη απηνζπληνληδόκελε κε απηόκαηε αλαγλώξηζε θαη 
πξνζαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε ηύπν ζσιήλα πξνο ζπγθόιιεζε.  
 
7. Μα πξαγκαηνπνηεί πιαηεηέο ζπγθνιιήζεηο κε εγθνπή ζην θέληξν γηα 
εύθνιν δηαρσξηζκό ρσξίο ρξήζε ςαιηδηνύ.  
 
8. Μα κελ απαηηείηαη ε πξνζέξκαλζε ηνπ ζπγθνιιεηή πξηλ ηελ ρξήζε 
θαη λα κελ ππεξζεξκαίλεηαη θαηά ηε ρξήζε.  
 
9. Μα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε κε όινπο ηνπο ηύπνπο αζθώλ ηνπ 
εκπνξίνπ αλεμαξηήηνπ ζθιεξόηεηαο θαη πάρνπο ησλ ζσιήλσλ.  
 
10. Ο ρξόλνο ζπγθόιιεζεο λα είλαη κηθξόο πεξίπνπ 1 sec  
 
11. Μα εθηειεί θαηά ηελ εθθίλεζε απηνέιεγρν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο θαη ε αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή  
 
12. Μα δηαζέηεη ελδεηθηηθή ιπρλία ζπγθόιιεζεο ε νπνία ζα παξακέλεη 
αλακκέλε όζν δηαξθεί ε ζπγθόιιεζε  
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13. Μα δηαζέηεη ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ νπηηθό θαη ερεηηθό γηα ηελ 
πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο.  
 
14. Μα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζσξάθηζεο θαη πξνζηαζίαο από 

ηηο πςειέο ζπρλόηεηεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ησλ ρεηξηζηώλ θαη ηνπ 

ππόινηπνπ εμνπιηζκνύ ηεο αηκνδνζίαο. 
 
15. Η θεθαιή ζπγθόιιεζεο λα  θαζαξίδεηαη εύθνια.  
 
16.Μα κελ απαηηνύληαη αλαιώζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.  
 
17.Μα παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο  
 
18. Λεηά ηελ πξνκήζεηα ζα γίλεη ε απαξαίηεηε εθπαίδεπζε ζην 
πξνζσπηθό ηεο αηκνδνζίαο  
 
19. Ιαηά ηελ παξάδνζε ζα ζπλνδεύεηαη από πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ 
ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ζηα ειιεληθά. 
20. Μα δηαζέηεη όιεο ηηο πηζηνπνηήζεηο πνηόηεηαο θαη πξνδηαγξαθώλ 
πνηόηεηαο θαη αζθαιείαο (CE,ISO,IEC)  
 
21. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001  

 


