
              

                          Αγξίλην, 15   Οθησβξίνπ  2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.15853  

        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 ΔΝΟ ΓΙΑΚΛΤΣΗ ΑΔΡΟ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΓΩΓΔΚΑΚΑΝΑΛΟΤ ΗΚΓ ΚΑΙ ΔΝΟ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΠΙΔΟΜΔΣΡΟΤ-ΟΞΤΜΔΣΡΟΤ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα ελφο δηαθιπζηή αέξνο γηα ην ΩΡΛ Ιαηξείν, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.700,00 € + Φ.Π.Α. 
 

2. Πξνκήζεηα ελφο δσδεθαθαλαινπ ΗΚΓ θαη ελφο ηξνρήιαηνπ ειεθηξνληθνχ πηεζφκεηξνπ-νμχκεηξνπ γηα ην 

Παηδηαηξηθφ Σκήκα Covid-19, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 4.800,00 € + Φ.Π.Α 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  8.500,00 € + 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.12026/24-07-2020 θαη 13430/31-08-2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο   

 14. Σελ αξ. 1469/2020 κε  ΑΓΑ:ΩΩΓΩ46904Μ-ΔΙΝ  απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.15851/15.10.2020 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 ελφο δηαθιπζηή αέξνο γηα ην ΩΡΛ Ιαηξείν θαη πξνκήζεηα ελφο 

δσδεθαθαλαινπ ΗΚΓ θαη ελφο ηξνρήιαηνπ ειεθηξνληθνχ πηεζφκεηξνπ-νμχκεηξνπ γηα ην Παηδηαηξηθφ Σκήκα 

Covid-19 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 έωρ ηιρ 02-11-2020, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγπαθη 

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

ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       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. Ππομήθεια ενόρ διακλςζηή αέπορ για ηο ΩΡΛ Ιαηπείο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.700,00 € + 

Φ.Π.Α. 
 

Πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξηνπ δηαθιπζηή αέξνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ βηληενλπζηακνγξάθνπ eVNG-usb ηνπ 
νίθνπ BIOMED ηνπ ΩΡΛ ηαηξείνπ.  

 

Ο θαηλνχξηνο δηαθιπζηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
 Ο δηαθιπζηήο αέξνο λα είλαη ξπζκηδφκελεο ζεξκνθξαζίαο  

 Η ζπζθεπή λα δηαζέηεη εηδηθφ ζχζηεκα ςχμεο ηνπ αέξα γηα επθνιφηεξε πξνζαξκνγή ζηηο ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο αθφκα θαη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο  

 Να δχλαηαη λα ξπζκίδεηαη ε  ζεξκνθξαζία απφ 20 ºC έσο 47ºC  

 Η ζπζθεπή λα δηαζέηεη ςεθηαθφ ρξνλφκεηξν ξπζκηδφκελεο δηάξθεηαο θαζψο θαη ςεθηαθή νζφλε 

 Η ζπζθεπή λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή ηχπνπ πηζηφιη, κε ελζσκαησκέλν tip, γηα θαιχηεξε εθαξκνγή ζηνλ 

έμσ αθνπζηηθφ πφξν θαζψο θαη επηινγή START πάλσ ζηελ ρεηξνιαβή 
 Να είλαη πιήξσο ζπκβαηή, ηδαληθά ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο, κε ηνλ βηληενλπζηαγκνγξάθν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε ιεηηνπξγηθή νκνηνγέλεηα θαζψο θαη ην βέιηηζην 

πνηνηηθφ απνηέιεζκα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ  

 
Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Σν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark, λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα Ιαηξνηερλνινγηθφ 
Δμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical Grade, λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ λα έρεη 

EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 θαη λα πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04. 



Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

 
 

2. Ππομήθεια ενόρ δωδεκακαναλος ΗΚΓ και ενόρ ηποσήλαηος ηλεκηπονικού πιεζόμεηπος-
οξύμεηπος για ηο Παιδιαηπικό Σμήμα Covid-19, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 4.800,00 € + Φ.Π.Α 

 

Πξνκήζεηα ελφο 12θάλαινπ ΗΚΓ θαη ελφο ηξνρήιαηνπ ειεθηξνληθνχ πηεζφκεηξνπ-νμχκεηξνπ γηα ην Παηδηαηξηθφ 
Σκήκα Covid-19 (ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο θαη μερσξηζηά γηα θάζε είδνο). 

 
Αναλςηικόηεπα: 

 
Α. 12 ΚΑΝΑΛΟ ΗΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΟ ΜΔ ΜΔΣΡΗΔΙ, ΓΙΑΓΝΩΗ KAI ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 

(ΠΔΡΙΠΟΤ 3.000€+ΦΠΑ) 

Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά: 
1.  Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιεινο γηα λνζνθνµεηαθή ρξήζε. Να δηαζέηεη ζήκαλζε CE θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο θαη εηδηθφηεξα κε ην ΔΝ 60601-2-25:2011 (Έθδνζε 2) γηα 
Ηιεθηξνθαξδηνγξάθνπο.  

2. Να ιεηηνπξγεί µε ξεχµα ηεο 220V/50Ηz µέζσ ελζσµαησµέλνπ ηξνθνδνηηθνχ θαη µε επαλαθνξηηδφµελε 

µπαηαξία Ληζίνπ, µε έλδεημε θφξηηζεο, γηα ηελ εθηχπσζε 60 ΗΓΚ ηνπιάρηζηνλ. 
3. Σαπηφρξνλε απεηθφληζε 12 θαλαιηψλ  επί ηεο νζφλεο. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία κφληκεο δηακφξθσζεο ηεο 

ζεηξάο θαη ηνπ ρξψκαηνο ησλ απεηθνληδφκελσλ απαγσγψλ ζηελ νζφλε αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ 
ρξήζηε.  

4. Απφθξηζε ζπρλφηεηαο 0,05-150 Hz ηνπιάρηζηνλ, κε CMRR > 130db 
5. Ρπζµφο δεηγµαηνιεςίαο ιήςεο ζήµαηνο > 15.000 samples/sec/θαλάιη. 

6. Να έρεη αλίρλεπζε εµθπηεπµέλνπ βεµαηνδφηε κε ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο > 50.000 samples/sec/θαλάιη. 

7. Απνζήθεπζε ηνπιάρηζηνλ 60 ΗΚΓθεκαησλ κε δπλαηφηεηα επαλεθηχπσζεο ηνπ ηειεπηαίνπ αληηγξάθνπ 
(απφ ηε κλήκε) κε ην πάηεκα ελφο κφλν πιήθηξνπ. 

8. Άκεζε έλαξμε εθηχπσζεο κέζσ απνθιεηζηηθνχ πιήθηξνπ απηφµαηεο θαη πιήθηξνπ ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. 
Να πεξηιακβάλεηαη ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο αξξπζκηψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπιάρηζηνλ 

10 ιεπηψλ κε εθηχπσζε ηνπ πιήζνπο, ησλ ηχπσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ΗΚΓθήκαηνο. 

9. Τδαηνζηεγέο αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην ηχπνπ QWERTY, κε δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ. Να δηαζέηεη 
πιήθηξα άκεζεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εθηχπσζε ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο, αιιαγήο ηεο ηαρχηεηαο, ηεο 

επαηζζεζίαο, αιιαγή ησλ πξνβαιιφκελσλ απαγσγψλ θαη ησλ θίιηξσλ.  
10. Να ππάξρεη δηάηαμε πξνζηαζίαο ηνπ αζζελή θαη ηεο ζπζθεπήο απφ ηπραία δηαξξνή ξεχκαηνο ή απφ ρξήζε 

απηληδσηή. 

11. Καιψδην αζζελνχο 10 απαγσγψλ. Να αλαθεξζεί ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο. 
12. Οζφλε έγρξσκε TFT, κεγέζνπο 6,5΄΄ ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ (φρη αθήο), πςειήο αλάιπζεο. Να απεηθνλίδεη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αζζελνχο, ην επίπεδν ηνπ θνξηίνπ ηεο κπαηαξίαο, ηελ ηαρχηεηα θαηαγξαθήο, ηα 
θίιηξα θαη πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε.   

13. Γψδεθα (12) Καλάιηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο κε δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο εθηχπσζεο.  
14. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ζπλερνχο αλίρλεπζεο πνηφηεηαο ζήκαηνο θαη επηζήκαλζεο ηεο απνθφιιεζεο 

ειεθηξνδίνπ κε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ ειεθηξνδίνπ πνπ έρεη απνθνιιεζεί. 

15. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλν αιγφξηζκν γηα απηφκαηε δηάγλσζε ηνπ ΗΚΓθεκαηνο, θαη εμαγσγή κεηξήζεσλ 
HR, PR, QT, QTc, P, QRS, T. Ο αιγφξηζκνο λα ρξεζηκνπνηεί σο θξηηήξηα ην θχιιν θαη ηελ ειηθία ηνπ 

αζζελνχο (λενγλφ, βξέθνο, παηδί, ελήιηθαο) γηα εμαγσγή πςειήο αθξίβεηαο απνηειέζκαηνο. Να θαηαηεζνχλ 
ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αθξίβεηαο ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ 

δηαζηεκάησλ QT θαη ST.   

16. Μέγεζνο ζεξκνγξαθηθνχ ραξηηνχ Α4. 
17. Σαρχηεηα θαηαγξαθήο 25-50 mm/sec ηνπιάρηζηνλ 

18. Να δηαζέηεη θίιηξα απφξξηςεο παξαζίησλ κπτθνχ ηξφκνπ ηα νπνία θαη λα αλαθεξζνχλ θαη θίιηξα 
απφξξηςεο πςειψλ ζπρλνηήησλ 100 & 150 Hz. 

19. Να δηαζέηεη εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή αξρείνπ PDF. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ε 
απνζήθεπζε ηνπο ζε δηθηπαθφ ρψξν κε ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε domain ηερλνινγίαο 

Microsoft. Σα αξρεία απηά λα είλαη δηαζέζηκα γηα αλάγλσζε θαη εθηχπσζε απφ νπνηνδήπνηε Ηιεθηξνληθφ 

Τπνινγηζηή, κέζσ ελζχξκαηεο δηθηπαθήο ζχλδεζεο θαη θάξηαο κλήκεο SD. 
20.  Να έρεη επαηζζεζία 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mv. ε πεξίπησζε απνθφιιεζεο ειεθηξνδίνπ λα εκθαλίδεηαη 

ζρεηηθφ κήλπκα κε επηζήκαλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνδίνπ.  
21. Να δηαζέηεη ηξνρήιαην ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κε βξαρίνλα ζηήξημεο θαισδίσλ θαη εξκάξην γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ. 

22.  Να δχλαηαη λα αλαβαζκηζηεί κε αλάιπζε R-R δηαζηήκαηνο. 
23.  Να δχλαηαη λα αλαβαζκηζηεί γηα ζχλδεζε, ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα, κε πιήξεο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 



απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ΗΚΓθεκάησλ, γηα ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαη επηθνηλσλίαο κε ηα 

ππφινηπα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο θαη απηφκαηεο ζχγθξηζεο 

κε παιαηφηεξεο εμεηάζεηο.    
24. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επίδεημεο θαη δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζην Ννζνθνκείν ζε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί.  
25. Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή.  

26. Να πεξηιακβάλνληαη ζηε βαζηθή ζχλζεζε ηνπ Ηιεθηξνθαξδηνγξάθνπ ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ 

άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ: 
 10 πνιηθφ θαιψδην αζζελνχο  

 4 Ηιεθηξφδηα άθξσλ (καληαιάθηα),  

 6 Πξνθάξδηα Ηιεθηξφδηα (θνχζθεο) 

 10 αληάπηνξεο γηα απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα  

 Καιψδην ηξνθνδνζίαο 

 Θεξκνγξαθηθφ Υαξηί  

 Δπαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία 

27. Μεηά ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δέθα εηψλ απφ ηελ παξάδνζε ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ε παξνρή αληαιιαθηηθψλ. 
28. Η εγθαηάζηαζε θαη ε παξάδνζε λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία ζηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο. Η εηαηξία 

νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη εθπαίδεπζε γηα ηε ρξήζε ηνπ ΗΚΓθνπ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο. (επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ) 

29. Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν αλάδνρνο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ISO γηα ηελ πξνκήζεηα, δηαθίλεζε θαη 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηαηξηθψλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ηερληθφ πξνζσπηθφ. Να δηαζέηεη CE θαη λα πιεξνί ηα δηεζλή standards αζθαιείαο. (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) 

30. Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε αλαιπηηθέο απαληήζεηο θαη παξαπνκπέο ζην επίζεκα εγρεηξίδηα 
ρξήζεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) 

31. Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ηνπ. 
(επί πνηλή απνθιεηζκνχ) 

 

Β. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΔΟΜΔΣΡΟ-ΟΞΤΜΔΣΡΟ KAI ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ (ΠΔΡΙΠΟΤ 1.800€+ΦΠΑ) 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά: 

1. Σν κεράλεκα λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο φρη κεγαιχηεξνπ ησλ 2,5 θηιψλ 
(πεξηιακβαλφκελεο ηεο κπαηαξίαο), θαηάιιειν γηα ελήιηθεο θαη παηδηά. 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηχνπ 230V 50Hz, θαζψο επίζεο θαη κε ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε 

κπαηαξία. Να έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη κε 12V DC απφ αζζελνθφξν φρεκα. 
3. Να δηαζέηεη απηνλνκία ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 10 σξψλ. 

4. Να δηαζέηεη θσηεηλέο ελδείμεηο ησλ κεηξήζεσλ κε ζηνηρεία ηχπνπ LED ή αληίζηνηρν, φρη κε νζφλε LCD 
γηα λα αληέρεη ζηηο θζνξέο ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο. 

5. Να κεηξά ηε ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή θαη κέζε πίεζε θαζψο θαη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ θαη ε αθξίβεηα ησλ 

κεηξήζεσλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλε απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο.   
6. Να κπνξεί λα κεηξά ηελ πίεζε ζε εμαηξεηηθά ππνηαζηθνχο θαη ππεξηαζηθνχο αζζελείο, κε εχξνο 

κεηξήζεσλ απφ 30 έσο 290 mmHg γηα ηελ ζπζηνιηθή θαη 10 έσο 220 mmHg γηα ηελ δηαζηνιηθή πίεζε. Να 
δηαζέηεη εηδηθφ αιγφξηζκν απφξξηςεο παξαζίησλ. 

7. Να δηαζέηεη ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο πίεζεο κε πεξηρεηξίδεο δηπινχ απινχ ψζηε λα κεηξά ηελ πίεζε ζε 
αζζελείο κε εμαηξεηηθά ρακειή πεξηθεξεηαθή θπθινθνξία. 

8. Η απφθιηζε ηεο κέηξεζεο λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 5 mmHg. 

9. Η κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο λα γίλεηαη απηφκαηα θαη ρεηξνθίλεηα (manual) νπνηαδήπνηε ρξνληθή 
ζηηγκή θαηά επηζπκία ηνπ ρξήζηε θαη ζπλερψο γηα 5 min (STAT). 

10. Η απηφκαηε κέηξεζε ηεο αξηεξηαθή πίεζεο λα γίλεηαη ζε πξνεπηιεγκέλνπο απφ ηνλ ρξήζηε θχθινπο κε 
ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 1 – 120 min. 

11. Η κέγηζηε πίεζε ηεο πεξηρεηξίδαο λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη απφ ην ρξήζηε αλάινγα κε ηελ πίεζε ηνπ 

αζζελή ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άλεζε θαη ε εξεκία ηνπ αζζελή. 
12. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ γηα θάζε παξάκεηξν μερσξηζηά κε δπλαηφηεηα 

απηφκαηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θαλνληθψλ νξίσλ θαζψο θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ νξίσλ απφ ηνλ 
ρξήζηε. 

13. Να δηαζέηεη κλήκε γηα ηελ θαηαρψξεζε – απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνχο θαη 
ηζηνξηθνχ ζπλαγεξκψλ. 

14. Να δηαζέηεη κέηξεζε νμπκεηξίαο κε αηζζεηήξεο κηαο θαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα παηδηαηξηθή ρξήζε. 

15. Να απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα κε ςεθηαθέο θσηεηλέο ελδείμεηο LED ηε ζπζηνιηθή, ηε δηαζηνιηθή θαη ηε 
κέζε πίεζε θαζψο επίζεο θαη ηνλ θαξδηνξπζκφ (ζθίμεηο), έλδεημε κπαηαξίαο, νμπκεηξία θαη κπάξα κε 

έλδεημε ζήκαηνο νμπκεηξίαο. 
16. Να έρεη δπλαηφηεηα άκεζεο ιήςεο ζεξκνθξαζίαο, ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ 5 sec κε δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλε κέζνδν. (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή). 



17. Να δηαζέηεη ζεξκηθφ θαηαγξαθηθφ γηα ηελ εθηχπσζε φισλ ησλ κεηξήζεσλ. (Να πξνζθεξζεί πξνο 

επηινγή). 

18. Να ζπλνδεχεηαη κε ηξνρήιαηε βάζε κε θαιάζη γηα απνζήθεπζε αλαισζίκσλ ηνπ ίδηνπ Οίθνπ. (Να 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή). 

19. Να δηαζέηεη CE θαη λα πιεξνί ηα δηεζλή standards αζθαιείαο. 
20. Nα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ γηα 10 έηε. 

21. Να πξνζθεξζεί κε πεξηρεηξίδεο δηπινχ απινχ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κηθξνχ 12-19cm, κεζαίνπ 17-25cm θαη 

κεγάινπ κεγέζνπο 23-33cm (θαη ζσιήλα κέηξεζεο αλαίκαθηεο πίεζεο δηπινχ απινχ) θαζψο θαη ελδηάκεζν 
θαιψδην νμπκεηξίαο δηαζχλδεζεο/πξνέθηαζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ λα ζπλνδεχεηαη κε ηνπο αηζζεηήξεο 

δαθηχινπ πνιιαπιψλ ρξήζεο ελειίθσλ-παίδσλ. 
 

Να πποζθέπεηαι ζςνοδεςόμενο από όλα ηα παπακάηω (επί ποινή αποκλειζμού): 
 Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

 Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν αλάδνρνο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ISO γηα ηελ πξνκήζεηα, δηαθίλεζε θαη 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηαηξηθψλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηερληθφ πξνζσπηθφ. Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο. 

 Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ηνπ. 

                 
 

                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζψιεο                                                            
 


