
 

 

                            Αγξέλην,   22      Ινπλένπ   2020 
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.10209  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   

Πληποθοπίερ : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61221   

Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   

 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΥΗΛΑΣΩΝ ΠΔΣΑΜΑΣΩΝ 
ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ,ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΩΝ ΟΛΟΩΜΩΝ ΠΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΑΡΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΙΔΟΜΔΣΡΟΤ-ΟΞΤΜΔΣΡΟΤ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα δπν ηξνράιαησλ πεηαζκΪησλ αθηηλνπξνζηαζέαο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.200,00 € + 

Φ.Π.Α. 
 

2. Πξνκάζεηα ηεζζΪξσλ αθηηλνπξνζηαηεπηηθώλ νιόζσκσλ πνδηώλ θαη θνιΪξσλ, πποϋπολογιζμού 
δαπάνηρ 3.600,00 € + Φ.Π.Α 

 
3. Πξνκάζεηα ελόο θαηλνύξηνπ ειεθηξνληθνύ πηεζόκεηξνπ-νμπκΫηξνπ γηα ηελ Καξδηνινγηθά Κιηληθά, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.800,00 € + Φ.Π.Α 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  8.600,00 € + Φ.Π.Α. 

 

 
Έρνληαο ππόςηλ: 

 
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθώλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λόκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξόπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειόηεξε ηηκά ηεο εγρώξηαο αγνξΪο όπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 



9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθώλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηώλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη όηη: « Δηδηθόηεξα 

ζε ό,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ά ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνύ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ϋθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.8998/29-05-2020, 9333/03-06-2020 θαη 9612/10-06-2020 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο 

Τπεξεζέαο.   

14. Σελ  αξηζκ. 23ε)18-06-2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνύιηνπ γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο 

ππνβνιάο πξνζθνξώλ. 

15. Σελ αξ. 1057  κε  ΑΓΑ:ΧΣΛ046904Μ-ΔΦΒ απόθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηελ πξνκάζεηα ηξνράιαησλ πεηαζκΪησλ αθηηλνπξνζηαζέαο, αθηηλνπξνζηαηεπηηθώλ 

νιόζσκσλ πνδηώλ θαη θνιΪξσλ θαη ειεθηξνληθνύ πηεζόκεηξνπ-νμπκΫηξνπ κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα 

ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

 

Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έωρ ηιρ 02-07-2020, ημέπα Πέμπηη  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθά έγγπαθη 

κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο θέμα και 

ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       εκεηώλεηαη όηη : 

      Οη ελδηαθεξόκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθΪζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη όηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηάξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Ννζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554) 

           

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Ππομήθεια δςο ηποσήλαηων πεηαζμάηων ακηινοπποζηαζίαρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

3.200,00 € + Φ.Π.Α. 
 

Πξνκάζεηα δπν (2) ηξνράιαησλ πεηαζκΪησλ αθηηλνπξνζηαζέαο γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ Σερλνιόγσλ 

Αθηηλνιόγσλ ζηνπο ρώξνπο ρξάζεο ησλ θνξεηώλ αθηηλνινγηθώλ κεραλεκΪησλ ηνπ Ννζνθνκεένπ όπσο 
Υεηξνπξγεέα-ΜΔΘ-Π/Θ θιηληθά-ΣΔΠ. 

ΣερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ:  
1. Tξνράιαηα αθηηλνπξνζηαζέαο κε θξΫλν ζηηο ξόδεο θαηΪιιεια γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πξνζσπηθνύ θαηΪ ηελ  

ιάςε αθηηλνγξαθέαο. 

2. Να απνηεινύληαη από  πιαέζην από ζσιελνεηδά βακκΫλν ρΪιπβα θαη πΪλει κε πξνζηαζέα ηζνδύλακνπ 
κνιύβδνπ Υ 2 mm. Pb. θαη πιαζηηθά επηθΪιπςε. 



3. ΓηαζηΪζεηο ζε εθ. 80 x 190 (ύςνο). 

4. Να δηαζΫηεη  γπαιέ  δηαζηΪζεσλ 30 Υ 20 εθ. κε πξνζηαζέα 2 mm. Pb. 

5. ΒΪξνο: <80 Kg. 
Απαηηεέηαη από ηνλ αλΪδνρν λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά πξόηππα 

EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο. 

 
 

2. Ππομήθεια ηεζζάπων ακηινοπποζηαηεςηικών ολόζωμων ποδιών και κολάπων, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.600,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκάζεηα ηεζζΪξσλ (4) νιόζσκσλ κνιύβδηλσλ πνδηώλ αθηηλνπξνζηαζέαο ελειέθσλ, ηεζζΪξσλ (4) 

πεξηιαέκησλ αθηηλνπξνζηαζέαο ελειέθσλ, δύν (2)  νιόζσκσλ κνιύβδηλσλ πνδηώλ αθηηλνπξνζηαζέαο παέδσλ θαη 
δύν (2) πεξηιαέκησλ παέδσλ. 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ ολόζωμων ποδιών: 
- Να εέλαη νιόζσκεο, όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξνπ βΪξνπο. 

- Να θαιύπηνπλ πιάξσο θαη πεξηκεηξηθΪ εκπξόο θαη πέζσ ην ζώκα. Η πνδηΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη 
πεξηκεηξηθάο θΪιπςεο κε ηζνδύλακε ζσξΪθηζε κνιύβδνπ 0,5 mmPb ζηελ πξόζζηα επηθΪλεηα θαη 0,25 

mmPb ζηελ νπέζζηα. Μνιπβδνύρν  ά Ϊιινπ ηύπνπ. Να αλαθεξζεέ. 

- Να Ϋρνπλ επηθΪιπςε από αδηΪβξνρν, αλζεθηηθό, κε απνξξνθεηηθό πιηθό πνπ λα θαζαξέδεηαη εύθνια. 
- Να πξνζθεξζνύλ όιεο νη δηαζηΪζεηο πξνο επηινγά (small, medium, large θηι). 

- Να ζπλνδεύνληαη από θξεκΪζηξα. 
- Να θαηαηεζνύλ επη πνηλά απνθιεηζκνύ ηα πηζηνπνηεηηθΪ επηθαλεηαθάο ππθλόηεηαο θαη ηζνδύλακεο 

απνξξνθεηηθόηεηαο. 

- Να θΫξνπλ ζάκαλζε CE θαη λα πιεξνύλ ηα δηεζλά standards. 
- Να δηαζΫηνπλ εγγύεζε 1 ηνπιΪρηζηνλ Ϋηνπο. 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ πεπιλαίμιων: 
- Σν πιηθό ζσξΪθηζεο λα εμαζθαιέδεη ηελ κΫγηζηε ειαζηηθόηεηα  ελώ παξΪιιεια λα επηηπγρΪλεηαη ην 

κηθξόηεξν βΪξνο. Μνιπβδνύρν  ά Ϊιινπ ηύπνπ. Να αλαθεξζεέ. 

- Θα πξΫπεη λα παξαδνζνύλ εμαηνκηθεπκΫλα ζηε ζσκαηηθά δηΪπιαζε ησλ ρξεζηώλ. 
- Να θαιύπηνπλ επαξθώο ην Ϊλσ όξην ηνπ αθηηλνπξνζηαηεπηηθνύ γηιΫθνπ. Να αλαθεξζεέ ν ηξόπνο 

θιεηζέκαηνο. 
- Να Ϋρνπλ επηθΪιπςε από αδηΪβξνρν, αλζεθηηθό, κε απνξξνθεηηθό πιηθό πνπ λα θαζαξέδεηαη εύθνια. 

- Θα πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ ηζνδύλακεο ζσξΪθηζεο κνιύβδνπ 0,5 mmPb. 
- Να θαηαηεζνύλ επη πνηλά απνθιεηζκνύ ηα πηζηνπνηεηηθΪ επηθαλεηαθάο ππθλόηεηαο θαη ηζνδύλακεο 

απνξξνθεηηθόηεηαο. 

- Να θΫξνπλ ζάκαλζε CE θαη λα πιεξνύλ ηα δηεζλά standards. 
- Να δηαζΫηνπλ εγγύεζε 1 ηνπιΪρηζηνλ Ϋηνπο. 

Απαηηεέηαη από ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά 
πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη πηζηνπνέεζε (γλεζηόηεηα) από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νέθν GE ησλ 

αληαιιαθηηθώλ ηνπ. 
Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ. 

 
 

3. Ππομήθεια ενόρ καινούπιος ηλεκηπονικού πιεζόμεηπος-οξςμέηπος για ηην Καπδιολογική 
Κλινική, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.800,00 € + Φ.Π.Α 

 
 

Πξνκάζεηα ελόο (1) θαηλνύξηνπ ειεθηξνληθνύ πηεζόκεηξνπ-νμύκεηξνπ γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο 

Καξδηνινγηθάο Κιηληθάο.  

Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά: 
1. Σν κερΪλεκα λα εέλαη λΫαο ηερλνινγέαο κηθξνύ όγθνπ θαη βΪξνπο όρη κεγαιύηεξνπ ησλ 2,5 θηιώλ 

(πεξηιακβαλόκελεο ηεο κπαηαξέαο), θαηΪιιειν γηα ελάιηθεο θαη παηδηΪ. 
2. Να ιεηηνπξγεέ κε ηΪζε δηθηύνπ 230V 50Hz, θαζώο επέζεο θαη κε ελζσκαησκΫλε επαλαθνξηηδόκελε 

κπαηαξέα. Να Ϋρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγέαο θαη κε 12V DC από αζζελνθόξν όρεκα. 

3. Να δηαζΫηεη απηνλνκέα ιεηηνπξγέαο Ϊλσ ησλ 10 σξώλ. 
4. Να δηαζΫηεη θσηεηλΫο ελδεέμεηο ησλ κεηξάζεσλ κε ζηνηρεέα ηύπνπ LED ά αληέζηνηρν, όρη κε νζόλε LCD 

γηα λα αληΫρεη ζηηο θζνξΫο ηεο θαζεκεξηλάο ρξάζεο. 
5. Να κεηξΪ ηε ζπζηνιηθά, δηαζηνιηθά θαη κΫζε πέεζε θαζώο θαη ηνλ θαξδηαθό ξπζκό θαη ε αθξέβεηα ησλ 

κεηξάζεσλ λα εέλαη πηζηνπνηεκΫλε από δηεζλεέο νξγαληζκνύο.   

6. Να κπνξεέ λα κεηξΪ ηελ πέεζε ζε εμαηξεηηθΪ ππνηαζηθνύο θαη ππεξηαζηθνύο αζζελεέο, κε εύξνο 



κεηξάζεσλ από 30 Ϋσο 290 mmHg γηα ηελ ζπζηνιηθά θαη 10 Ϋσο 220 mmHg γηα ηελ δηαζηνιηθά πέεζε. 

Να δηαζΫηεη εηδηθό αιγόξηζκν απόξξηςεο παξαζέησλ. 

7. Να δηαζΫηεη ζύζηεκα κΫηξεζεο ηεο πέεζεο κε πεξηρεηξέδεο δηπινύ απινύ ώζηε λα κεηξΪ ηελ πέεζε ζε 
αζζελεέο κε εμαηξεηηθΪ ρακειά πεξηθεξεηαθά θπθινθνξέα. 

8. Η απόθιηζε ηεο κΫηξεζεο λα εέλαη κηθξόηεξε ησλ 5 mmHg. 
9. Η κΫηξεζε ηεο αξηεξηαθάο πέεζεο λα γέλεηαη απηόκαηα θαη ρεηξνθέλεηα (manual) νπνηαδάπνηε ρξνληθά 

ζηηγκά θαηΪ επηζπκέα ηνπ ρξάζηε θαη ζπλερώο γηα 5 min (STAT). 

10. Η απηόκαηε κΫηξεζε ηεο αξηεξηαθά πέεζεο λα γέλεηαη ζε πξνεπηιεγκΫλνπο από ηνλ ρξάζηε θύθινπο κε 
ρξνληθΪ δηαζηάκαηα από 1 – 120 min. 

11. Η κΫγηζηε πέεζε ηεο πεξηρεηξέδαο λα κπνξεέ λα ξπζκέδεηαη από ην ρξάζηε αλΪινγα κε ηελ πέεζε ηνπ 
αζζελά ώζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε Ϊλεζε θαη ε εξεκέα ηνπ αζζελά. 

12. Να δηαζΫηεη νπηηθναθνπζηηθό ζάκα ζπλαγεξκνύ γηα θΪζε παξΪκεηξν μερσξηζηΪ κε δπλαηόηεηα 
απηόκαηεο ηνπνζΫηεζεο ησλ θαλνληθώλ νξέσλ θαζώο θαη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ησλ νξέσλ από ηνλ 

ρξάζηε. 

13. Να δηαζΫηεη κλάκε γηα ηελ θαηαρώξεζε – απνζάθεπζε θαη αλΪθιεζε ησλ δεδνκΫλσλ ηνπ αζζελνύο θαη 
ηζηνξηθνύ ζπλαγεξκώλ. 

14. Να δηαζΫηεη κΫηξεζε νμπκεηξέαο κε αηζζεηάξεο κηαο θαη πνιιαπιώλ ρξάζεσλ. 
15. Να απεηθνλέδεη ηαπηόρξνλα κε ςεθηαθΫο θσηεηλΫο ελδεέμεηο LED ηε ζπζηνιηθά, ηε δηαζηνιηθά θαη ηε 

κΫζε πέεζε θαζώο επέζεο θαη ηνλ θαξδηνξπζκό (ζθέμεηο), Ϋλδεημε κπαηαξέαο, νμπκεηξέα θαη κπΪξα κε 

Ϋλδεημε ζάκαηνο νμπκεηξέαο. 
16. Να Ϋρεη δπλαηόηεηα Ϊκεζεο ιάςεο ζεξκνθξαζέαο, ζε ρξόλν κηθξόηεξν ησλ 5 sec κε δηεζλώο 

αλαγλσξηζκΫλε κΫζνδν. (Να πξνζθεξζεέ πξνο επηινγά). 
17. Να δηαζΫηεη ζεξκηθό θαηαγξαθηθό γηα ηελ εθηύπσζε όισλ ησλ κεηξάζεσλ. (Να πξνζθεξζεέ πξνο 

επηινγά). 
18. Να ζπλνδεύεηαη κε ηξνράιαηε βΪζε κε θαιΪζη γηα απνζάθεπζε αλαισζέκσλ ηνπ έδηνπ Οέθνπ. (Να 

πξνζθεξζεέ πξνο επηινγά). 

19. Να δηαζΫηεη CE θαη λα πιεξνέ ηα δηεζλά standards αζθαιεέαο. 
20. Nα ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο 2 εηώλ θαη πξνκάζεηαο αληαιιαθηηθώλ γηα 10 Ϋηε. 

21. Να πξνζθεξζεέ κε πεξηρεηξέδεο δηπινύ απινύ πνιιαπιώλ ρξάζεσλ κηθξνύ, κεζαένπ θαη κεγΪινπ 
κεγΫζνπο (θαη ζσιάλα κΫηξεζεο αλαέκαθηεο πέεζεο δηπινύ απινύ) θαζώο θαη ελδηΪκεζν θαιώδην 

νμπκεηξέαο δηαζύλδεζεο/πξνΫθηαζεο κΫζσ ηνπ νπνένπ λα ζπλνδεύεηαη κε ηνπο αηζζεηάξεο δαθηύινπ 

πνιιαπιώλ ρξάζεο ελειέθσλ-παέδσλ. 
Να πποζθέπεηαι ζςνοδεςόμενο από όλα ηα παπακάηω (επί ποινή αποκλειζμού): 

 Να θΫξεη ζάκαλζε C.E. Mark. 

 Να θαηαηεζεέ θύιιν ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπΫο ζηα επέζεκα εκπνξηθΪ θπιιΪδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

νέθνπ. 
 Ο αλΪδνρνο λα εέλαη πηζηνπνηεκΫλνο θαηΪ ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 θαη ΓΤ8/1348/04, γηα 

ΔηζαγσγΫο- ΔμαγσγΫο, Δκπνξέα Σερληθά Τπνζηάξημε Ιαηξηθώλ - Δπηζηεκνληθώλ ΜεραλεκΪησλ & 

Ννζνθνκεηαθνύ Δμνπιηζκνύ.  
 ΚαηΪ ηελ παξΪδνζε ηνπ κεραλάκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ παξνπζέαζε ιεηηνπξγέαο ηνπ ζην πξνζσπηθό ηεο 

Καξδηνινγηθάο Κιηληθάο. 

 Σν κερΪλεκα ζα πξΫπεη λα παξαδνζεέ εληόο 20 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελέα παξαγγειέαο ηνπ. 
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