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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
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Γραθείο
Σατ. Γ/νζη
Σατ. Κώδικας
Πληροθορίες
Σηλ.
Fax
E-maill

: Προμηθειών
: 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ
: 30100, Αγρίνιο
: Γ. Γούλα
: 26413-61230
: 26410-25955
:gnaprom@gmail.com

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ».
1. Δπηζθεπή κηαο θπγνθέληξνπ ηνπ Αηκαηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης 800,00 € +
Φ.Π.Α.
2. Πξνκήζεηα πεξηρεηξίδσλ γηα DINAMAP V100 GE ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο, προϋπολογιζμού δαπάνης
260,00 € + Φ.Π.Α.
3. Πξνκήζεηα αηζζεηήξσλ νμπκεηξίαο γηα ηελ Παηδηαηξηθή Κιηληθή, προϋπολογιζμού δαπάνης
Φ.Π.Α.

330,00 € +

4. Πξνκήζεηα δχν ηξηπνιηθψλ θαισδίσλ θαξδηνγξαθήκαηνο γηα απηληδσηή ηεο Κ/Γ Κιηληθήο, προϋπολογιζμού
δαπάνης 400,00 € + Φ.Π.Α.
5. Πξνκήζεηα πεξηρεηξίδσλ γηα κφληηνξ DASH 5000 GE ηεο ΜΔΘ, προϋπολογιζμού δαπάνης
Φ.Π.Α.

300,00 € +

6. Πξνκήζεηα δχν θνξεηψλ νμπκέηξσλ ελειίθσλ-εθήβσλ γηα ηε Μ.Δ.Θ., προϋπολογιζμού δαπάνης
580,00 € + Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 2.670,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππφςηλ:
1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Ν3846/2010»
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5
ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο
νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο
Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο.
12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα
ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο
αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο.
13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018 ζέκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Β’
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο.
14. Σα αξηζκ.πξση. 5750/22-04-2019,6297/10-05-2019,6421/14-05-2019,5827/23-04-2019,5598/18-04-2019
θαη 2495/18-02-2019 αηηήκαηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
15 . Σελ αξ. 891 κε ΑΓΑ:ΩΦΒ46904Μ-ΜΗ απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο.
16. Σελ αξηζκ. πξση.7398/03.06.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξέο επηζθεπέο θαη πξνκήζεηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, άθξσο απαξαίηεηεο
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηε Γηαχγεηα ,
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά.
Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 17-06-2019, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγραθη
κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και
ο αριθμός πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).
εκεηψλεηαη φηη :
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ:
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία
πξέπεη:
Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.
Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη:
αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο
θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν
επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην.
Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα επηπιένλ
πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. Δπηζθεπή κηαο (1) θπγνθέληξνπ PICO 17 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ THERMOFISHER/HERAEUS. Απαηηείηαη
ε αληηθαηάζηαζε ελφο (1) rubber bands PK/5.
H δηαπίζησζε ηεο βιάβεο έγηλε απφ ηνλ ηερληθφ ηεο εηαηξίαο «Αλαιπηηθέο πζθεπέο» πνπ επηζθέθζεθε ην
Ννζνθνκείν καο γηα άιινπ είδνπο επηζθεπή θαηφπηλ δηαγσληζκνχ.

Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα
EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α.
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαζψο
θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ηερληθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν THERMO-THERMOFISHER/HERAEUS.
2. Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο:
- Πέληε (5) πεξηρεηξίδεο ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (23-33εθ.), GE CRITICON, βηδσηφο ζχλδεζκνο
(screw) γηα DINAMAP V100 ηεο GE.
- Γχν (2) κεγάιεο πεξηρεηξίδεο ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (31-40εθ.), GE CRITICON, βηδσηφο
ζχλδεζκνο (screw) γηα DINAMAP V100 ηεο GE.
- Μία (1) πνιχ κεγάιε πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (38-50εθ.), GE CRITICON, βηδσηφο
ζχλδεζκνο (screw) γηα DINAMAP V100 ηεο GE.
Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα. Απαηηείηαη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO
13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04
ηνπ Τπ.Τγείαο θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. Όια ηα
παξαπάλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί αθαηάιιειν ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ.
3. Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ην νμχκεηξν H100B EDAN ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο:
-

Δθεβηθφο – ελειίθσλ αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
Παηδηαηξηθφο – βξεθηθφο αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
Νενγληθφο – βξεθηθφο αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
Καιψδην - πξνέθηαζε γηα ζχλδεζε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα ζχλδεζε κε ηνπο παξαπάλσ αηζζεηήξεο.

Σα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά λα δηαηίζεληαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν ηεο εηαηξίαο EDAN πνπ έρεη EN
ISO 9001/08 θαη ISO 13485/2012 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ
πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ.
βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004.
Να θέξνπλ επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ πξνκήζεηα.
Σα αληαιιαθηηθά λα πιεξνχλ ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα έρνπλ πάλσ ηνπο ην ζήκα CE mark,
λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (CE
Mark, medical grade θιπ) θαζψο θαη Τγηεηλήο ζε ζέκαηα απνιχκαλζεο.
4. Πξνκήζεηα δχν (2) θαηλνχξησλ θαισδίσλ θαξδηνγξαθήκαηνο ΗΚΓ ηξηπνιηθψλ κνλνθφκκαησλ κε δαγθάλεο
γηα απηληδσηή GE Responder 2000 ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο.
Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην αλσηέξσ κεράλεκα. Απαηηείηαη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO
13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04
ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά-πηζηνπνηεηηθά. Δπηπιένλ λα
θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ θαισδίσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή GE θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ
CE ηνπ θαηαζθεπαζηή.
5. Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο:
Σέζζεξηο (4) πεξηρεηξίδεο ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ δηπινχ απινχ δηαζηάζεσλ (23-33εθ.) γηα
κφληηνξ DASH 5000 ηεο GE.
- Σέζζεξηο (4) κεγάιεο πεξηρεηξίδεο ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ δηπινχ απινχ δηαζηάζεσλ (31-40εθ.)
γηα κφληηνξ DASH 5000 ηεο GE.
Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα. Απαηηείηαη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO
13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04
ηνπ Τπ.Τγείαο θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ.
Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί αθαηάιιειν ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ.
-

6. Πξνκήζεηα δχν (2) θνξεηψλ νμπκέηξσλ κε αηζζεηήξα πνιιαπιψλ ελειίθσλ-εθήβσλ γηα ηε Μ.Δ.Θ.
Σα πξνζθεξφκελα λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα εμαξηήκαηα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο πξάμεο. Αλαιπηηθφηεξα γηα θάζε νμχκεηξν:

1. Σν νμχκεηξν λα είλαη θνξεηφ, compact γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγείν, ΜΔΘ, κνλάδα αλάλεςεο, ηκήκα
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, κνλάδα εκθξαγκάησλ, παηδηαηξηθέο κνλάδεο, αιιά γηα πεξηπηψζεηο
κεηαθνξάο αζζελνχο. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε λενγλά κε ηνλ θαηάιιειν αηζζεηήξα.
2. Να δηαζέηεη αηζζεηήξα ελειίθσλ – εθήβσλ. Να δέρεηαη αηζζεηήξα γηα φιν ην θάζκα ειηθηψλ απφ
λενγλά κέρξη ελήιηθεο.
3. Να είλαη ηδηαίηεξα ζηεξεφ θαη αλζεθηηθφ ζε ζθιεξή ρξήζε ελψ λα είλαη ρακεινχ βάξνπο κηθξφηεξν
απφ 170 γξακ.
4. Να ιεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο κε απηνλνκία ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 35
σξψλ.
5. Να πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο SpO2 θαη ΡR ηαρχηαηα θαη κε κεγάιε αθξίβεηα ελψ λα απεηθνλίδεη
επδηάθξηηεο αξηζκεηηθέο ελδείμεηο ηνπ βαζκνχ θνξεζκνχ ηνπ Ο2, (SpΟ2), ηνπ αξηζκνχ ησλ
ζθίμεσλ / ιεπηφ (ΒΡΜ) θαη έλδεημε ρακειήο ελεξγεηαθήο ζηάζκεο ησλ κπαηαξηψλ.
6. Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θνξεζκφ νμπγφλνπ λα είλαη απφ 0% έσο 100% .
7. Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ λα είλαη απφ 25-300 bpm.
8. Να δηαζέηεη αθξίβεηα κεηξήζεσλ:
 νμπκεηξία (SpO2): + 2% ζηελ πεξηνρή 70-100%.
 θαξδηαθφο παικφο: (ΒΡΜ) ±2%.
9. Να δηαζέηεη θσηηδφκελε νζφλε LCD κε νπίζζην έιεγρν θσηηζκνχ κε δχν ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο
monitoring θαη spot check.
10. Να εκθαλίδεη ηε θπκαηνκνξθή ηεο νμπκεηξίαο, ησλ trends, ηεο ψξαο θαη εκεξνκελίαο θαη φισλ
ησλ ππνινίπσλ κεηξήζεσλ.
11. Ο ρεηξηζκφο ηνπ λα είλαη ηδηαίηεξα απιφο θαη λα γίλεηαη, κε θνκβία άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο.
12. Να δηαζέηεη πίλαθα απνζήθεπζεο κεηξήζεσλ φισλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ γηα έσο
θαη 300 ψξεο.
13. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθή κνλάδα παξαθνινχζεζεο θαη δηαζέηεη ινγηζκηθφ γηα
παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε Η/Τ.
14. Να δηαζέηεη ζχζηεκα νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ ζπλαγεξκψλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ
κε ξχζκηζε ησλ νξίσλ.
15. Να ζπλεξγάδεηαη κε επηηξαπέδην θνξηηζηή γηα ηελ θφξηηζε ηνπ νμπκέηξνπ. Να πξνζθεξζεί πξνο
επηινγή ν θνξηηζηήο θαη ην θηη επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ.
16. Σν νμχκεηξν λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιχπηεη ηα δηεζλή standards αζθαιείαο θαη απφδνζεο
ελψ λα δηαζέηεη, φπσο απαηηείηαη CE Marking.
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ.
2. Σα πξνζθεξφκελα λα δηαζέηνπλ CE Mark θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο
γηα Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Μedical grade). Να θαηαηεζνχλ ηα
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.
3. Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08, ISO
13485/12 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), ISO 14001, ISO
18001, ISO 27001 θαη λα πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 πνπ είλαη εληαγκέλνο ζε
πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.
4. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη
απαξαηηήησο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο.
5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
δηαζέηεη ζηελ ππεξεζία αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο (κεραλήκαηνο, θ.ι.π.) γηα10
έηε ηνπιάρηζηνλ.
6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο γηα
ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ρξφληα απφ ηελ παξαιαβή ηνπ.
7. Οη πξνκεζεπηέο ζα εθπαηδεχζνπλ ηνπο ρεηξηζηέο - ηαηξνχο ζηελ ζσζηή ρξήζε θαη δπλαηφηεηεο
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, θαζψο θαη εθπαίδεπζε ηερληθνχ Ηιεθηξνληθνχ ζηελ ζπληήξεζε ρσξίο
ακνηβή.
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
Αλδξέαο η. Σζψιεο

