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Във връзка с направеното запитване относно нова дигитализираща CR система, бихме
искали да Ви предложим следната оферта за дигитайзер Regius Sigma 2 и работна станция
за лаборанта Коника Минолта Regius Console CS-7, производство на Коника Минолта.

Konica Minolta CR дигитализираща система (цялостна конфигурация)

1. Дигитайзер КМ Regius модел Sigma II:
 възможност  за  работа  с  касети  със  следните  размери  -  14”x17”(35х43см)/

14”x14”(35х35см) / 11”x14” (28х35см) / 18x24см / 24x30см / 15x30см;
 производителност  (скорост  на  изчитане  на  касети)  –  25  касети/час  (за  размер

14”х17”);  Възможност  за  upgrade  до  60  (45)  касети/час;  максимална  разделителна
способност – 11.3 пиксела/мм;
 размер  на  точката  –  87.5  микрона  (high  режим),  175  микрона  (normal  режим);
дълбочина на сивата гама при извличане на образа – 12 bits/pixel (4096 нива); размери –
510мм х 610мм х 355мм; тегло – около 28 кг;
 компактен дизайн,  удобно разполагане и максимално ефективно използване на

съществуващото място.

2. Работна станция PC Konica Minolta модел:
 Dell OptiPlex 3050SFF (процесор Intel Core i3-6100 3.7 GHz , памет 4GB DDR4, твърд

диск 500GB SATA, DVDRW, мрежов интерфейс Ethernet 100/1000 Base-T, Windows 10) или
по-добър

 USB клавиатура и USB оптична мишка
 UPS устройство - APC Smart-UPS 750VA LCD 230V

3. Монитор към работната станция:
 EIZO 23" Multi Touch LCD монитор, Touch Panel, 1920 x 1080, VGA/DVI/HDMI/USB

4. Софтуер към работната станция: Regius console CS-7
 софтуер  за  въвеждане  данни  на  пациента  софтуер  за  автоматични  или  ръчни
корекции на образа
 софтуер за автоматична или ръчна колимация на образа (блендиране)
 софтуер за въвеждане на анотации (свободен текст) и маркери за оригиналното
положение на пациента софтуер за завъртане или обръщане на образа
 софтуер за автоматично и ръчно изпращане на образите в DICOM 3.0 формат до

определени работни станции, принтери, PACS сървъри
 софтуер за отпечатване (1х1, 2х1, 1х2) образи върху един филм софтуер за запис на
CD/DVD (вкл. и DICOM viewer)



 софтуер  за  запис  на  образите  в  DICOM  или  JPEG  формат  и  много  други
възможности

5. Regius дигитализиращи касети с фосфорни плаки.
 касета с фосфорна плака RC300 / RP-1S 24x30cm - 1 брой
 касета с фосфорна плака RC300 / RP-1S 35x43 cm (14x17") - 1 брой

Общи условия, гаранция, начин на плащане:
1. Цена на цялостната конфигурация: 28 395 лв без ДДС  (двадесет и осем хиляди

триста деветдесет  и  пет  лева  без  ДДС)  или  33 890  лв  с  ДДС (тридесет  и  три  хиляди
осемстотин и деветдесет лева с ДДС).

2. Цената  включва  доставка,  инсталация,  настройка,  обучение  за  работа,
гаранционно  обслужване.  Гаранция:  Оферираната  техника  е  с  12  (дванадесет)
месеца пълна гаранция (труд и резервни части), поддръжка, отдалечен достъп (при
наличие на интернет на мястото на инсталация) за настройка или разрешаване на
евентуален проблем в реално време.

3. Срок на доставка : до 25 работни дни.
4. Валидност на офертата  - 60 дни от датата на предоставяне.
5. Начин  на  плащане 80%  авансово  (след  подписване  на  договор  за  доставка)  и

останалите  20%  до  30  дни  след инсталация  или  уведомление  за  готовност  за
инсталация (което настъпи първо).
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