
              

                            Αγξίλην,    13      Φεβξνπαξίνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.2264  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 
Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   

Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   
Πληροθορίες : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61233   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 

ΗΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΔΟΜΔΣΡΩΝ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ γηα ηα Σ.Δ.Π, προϋπολογιζμού δαπάνης 2.700,00 € 

+ Φ.Π.Α. 

2. Πξνκήζεηα δχν θαηλνχξησλ ειεθηξνληθψλ πηεζνκέηξσλ γηα ηα Σ.Δ.Π, προϋπολογιζμού δαπάνης  

4.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  6.700,00 € + 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 29-6-

2000 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 (ελ-

ζσκάησζε 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. Σα αξηζκ.πξση.359/10-01-2020 θαη 377/10-01-2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ  αξηζκ. πξση.2159/11.02.2020 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 πξνκήζεηα θαηλνχξηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ θαη θαηλνχξγησλ ειεθηξνληθψλ 

πηεζφκεηξσλ, άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 24-02-2020, 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. Προμήθεια ενός καινούριοσ ηλεκηροκαρδιογράθοσ για ηα Σ.Δ.Π, προϋπολογιζμού δαπάνης 

2.700,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ελφο (1) θαηλνχξηνπ θνξεηνχ δσδεθαθάλαινπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ (ΗΚΓ) γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ ΣΔΠ.  
Σετνικά Υαρακηηριζηικά Φορηηού Γωδεκακάναλοσ Ηλεκηροκαρδιογράθοσ: 

 Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεγρφκελνο εμ’ νινθιήξνπ απφ κηθξνυπνινγηζηέο. 

 Να δηαζέηεη απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. 

 Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220 V / 50 Hz θαη κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο. 

 Αληίζηαζε εηζφδνπ 50MΩ. Δχξνο ζπρλνηήησλ 0,05 - 150 Hz θαη ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ είζνδν 

κεγαιχηεξνο ησλ 6000 δεηγκάησλ αλά δεπηεξφιεπην. 
 Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζεξκηθψλ θεθαιψλ 12 θαλαιηψλ θαη λα θαηαγξάθεη ζε ραξηί πιάηνπο 200 mm 

ηνπιάρηζηνλ. Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ζε 6 θαη 12θαλάιηα. 

 Σαρχηεηεο θαηαγξαθήο  5-10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec θαη επαηζζεζία 5 - 10 - 20 mm/mV. 

 Να δηαζέηεη θχθισκα αλίρλεπζεο βεκαηνδφηε. 

 Να δηαζέηεη θίιηξα γηα ην κπτθφ ηξφκν 25/35 Hz. Δπίζεο λα δηαζέηεη AC Filter 50/60Hz. 

 Να δηαζέηεη ζηνλ standard εμνπιηζκφ πξφγξακκα δηάγλσζεο ελειίθσλ θαη παίδσλ θαζψο θαη πξφγξακκα 

κεηξήζεσλ θαξδηνινγηθψλ παξακέηξσλ. 



 Να δηαζέηεη έγρξσκε LCD νζφλε 7’’ ηνπιάρηζηνλ θαη λα απεηθνλίδνληαη θαη νη δψδεθα απαγσγέο 

ηαπηφρξνλα. 

 Να δηαζέηεη πιήξεο αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην. 

 Να έρεη δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο κε Η/Τ(wireless LAN). 

 Να απνζεθεχνληαη  ζε εζσηεξηθή κλήκε ηνπιάρηζηνλ 300 ΗΚΓθήκαηα  θαη πεξηζζφηεξα ζε SD θάξηα (Να 

αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ ΗΚΓξαθεκάησλ). 

 Να δηαζέηεη πξφγξακκα αλίρλεπζεο αξξπζκηψλ κε απηφκαηε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ θαηαγξαθήο θαηά ηελ 

ιήςε ΗΚΓξαθήκαηνο εξεκίαο. 
 Βάξνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 5 Kg. 

 Να πξνζθεξζεί ηξνρήιαην ηξαπεδίδην κε δχν ξάθηα θαη πνιχζπαζηνο βξαρίνλαο 

ζηήξημεο θαισδίνπ αζζελνχο εξγνζηαζηαθφο.   

 Να θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ  IEC 60601-2-51 ην νπνίν εγγπάηαη πςειήο πνηφηεηαο ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα. 

 Να θέξεη ζήκαλζε C.E. Mark. 

 Η επηρείξεζή καο είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 θαη ΓΤ8/1348/04, γηα 

Δηζαγσγέο- Δμαγσγέο, Δκπνξία Σερληθή Τπνζηήξημε Ιαηξηθψλ - Δπηζηεκνληθψλ Μεραλεκάησλ & 

Ννζνθνκεηαθνχ Δμνπιηζκνχ.   

 Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ θαη λα θέξεη εγγχεζε 2 εηψλ. 

 Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ ΗΚΓ ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζην 

πξνζσπηθφ ησλ ΣΔΠ. 
2. Προμήθεια δύο καινούριων ηλεκηρονικών πιεζομέηρων για ηα Σ.Δ.Π, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  4.000,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα δχν (2) θαηλνχξησλ ειεθηξνληθψλ πηεζφκεηξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ΣΔΠ.  
Σετνικά Υαρακηηριζηικά ηλεκηρονικού πιεζόμεηροσ (2ημτ): 

Σν κεράλεκα λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο αζζελείο.  
Να ηξνθνδνηείηαη απφ ξεχκα δηθηχνπ πφιεσο θαζψο θαη απφ ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. πνπ 

λα παξέρεη απηνλνκία πέληε (5) σξψλ ηνπιάρηζηνλ, αλαιφγσο ηεο ρξήζεο. 

Να κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ςεθηαθά ηηο παξακέηξνπο:  
α) αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε (ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή θαη κέζε) 

β) παικηθή νμπκεηξία θαη θαξδηαθφ ξπζκφ 
γ) κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο   

Η κέηξεζε ηεο αλαίκαθηεο αξηεξηαθήο πίεζεο λα βαζίδεηαη ζε εηδηθφ αιγφξηζκν πνπ λα  εμαζθαιίδεη ιήςε 
κέηξεζεο ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο (πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά ππεξηαζηθψλ θαη ππνηαζηθψλ ελήιηθσλ αζζελψλ), 

κε κέηξεζε ζην εχξνο 10-290mmHg θαη κε ρξήζε πεξηρεηξίδσλ δηπινχ απινχ.  

Η κέηξεζε ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο λα βαζίδεηαη: 
α) ζε εηδηθφ αιγφξηζκν πνπ λα εμαζθαιίδεη ιήςε κέηξεζεο ππφ θιηληθέο ζπλζήθεο πησρήο πεξηθεξηθήο 

αηκάησζεο θαη θίλεζεο. 
β) ζην εχξνο κέηξεζεο 70-100% επηηπγράλεηαη αθξίβεηα ±3 ςεθίσλ, ππφ ζπλζήθεο θίλεζεο 

γ) ζην εχξνο κέηξεζεο 70-100% επηηπγράλεηαη κε αθξίβεηα ±2 ςεθίσλ, ππφ ζπλζήθεο πησρήο πεξηθεξηθήο 

αηκάησζεο 
Η κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα βαζίδεηαη ζε εηδηθφ αιγφξηζκν θαη λα κεηξά κε αθξίβεηα ζε επηά (7) δεχηεξα. 

Να προζθέρεηαι ζσνοδεσόμενο από όλα ηα παρακάηω: 
- Σξνρήιαηε βάζε ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

- Δλζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. πνπ λα παξέρεη απηνλνκία πέληε (5) σξψλ πιήξεο 

έθδνζε, κε κέηξεζε παικηθήο νμπκεηξίαο 
- Δλδηάκεζν θαιψδην νμπκεηξίαο δηαζχλδεζεο/πξνέθηαζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλνδεχεηαη κε αηζζεηήξα 

δαθηχινπ πνιιαπιψλ ρξήζεο ελειίθσλ. 
- σιήλα κέηξεζεο αλαίκαθηεο πίεζεο δηπινχ απινχ, πνπ δέρεηαη πεξηρεηξίδεο κίαο θαη πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ (λα  ζπλνδεχεηαη κε δχν πεξηρεηξίδεο ελειίθσλ 23-33cm θαη 31-40cm πνιιαπιψλ ρξήζεο). 
 Να θέξεη ζήκαλζε C.E. Mark. 

 Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ θαη λα θέξεη εγγχεζε 2 εηψλ. 

 Ο αλάδνρνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 θαη ΓΤ8/1348/04, γηα 

Δηζαγσγέο- Δμαγσγέο, Δκπνξία Σερληθή Τπνζηήξημε Ιαηξηθψλ - Δπηζηεκνληθψλ Μεραλεκάησλ & 

Ννζνθνκεηαθνχ Δμνπιηζκνχ.  

 Καηά ηελ παξάδνζε ησλ πηεζνκέηξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην πξνζσπηθφ 

ησλ ΣΔΠ. 

                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζψιεο                                                            
                                                                                              


