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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ   ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.   

 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:  

1. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις».  

2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».  

3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».  

4. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις».  

5. Του Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».  

6. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

7. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών.  

8. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/07.08.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».  

9. H παρ.4 του αρ.9 του  ΠΔ 80/2016. 

10. Τις Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ. Α’/25-02-2020, 55/τ. Α΄/11-03-2020, 64/τ. 

Α΄/14-03-2020, 68/τ. Α’/20-03-2020, 75/τ. Α’/30-03-2020, 84/τ. Α΄/13-04-2020, 90/τ. Α΄/01-05-2020 

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του «Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής και περιορισμού της   διάδοσης . 

7. Το N. 4722, άρθρο 1, μέρος Γ, αρ. 10
ο
  του ΦΕΚ Α177 / 15.09.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού διάδοσης κορωνοϊού». 

8. Το υπ΄αριθμ, οικ. 14190/28.02.2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Επείγουσες 

προμήθειες για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού. 

 

Β) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις: 

1.  Την υπ. αριθμ.10η/31-03-2020 θέμα 2ο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 

περί Έγκρισης σκοπιμότητας και χρηματοδότησης. 
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 2. Την υπ. αριθμ.7η/30-03-2020 θέμα 2ο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 
περί Έγκρισης σκοπιμότητας. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας, 

σε εφαρμογή των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που ισχύουν έως σήμερα, για τη Νοσηλευτική Μονάδα 

Αγρινίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε 

βάρος του ΚΑΕ 7131, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:  

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

πιθανή δαπάνη 20.000,00€ + Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, ως ακολούθως.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

4 5.000,00€ 20.000,00€ 24.800,00€ 

 

Αναλυτικότερα: 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1)  τα απαιτούμενα είδη να φέρουν σήμανση CE, να εναρμονίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα της ΕΕ (εφόσον 

προβλέπεται) και να είναι μακράς ημερομηνίας λήξης.  

2) Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για το σύνολο ζητούμενης ποσότητας, μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου gnaprom@gmail.com  στην ηλεκτρονική διευθυνση της Ν.Μ. Αγρινίου. 

3) Ο χρόνος ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές  ημέρες. 

4) Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), ανά είδος. 

5) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιµής µε τη 

μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός μειοδότης 

επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που 

είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. 

6) Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία 

των ειδών στη νοσηλευτική μονάδα. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότρια 

εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή.  

7) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα 

να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

8) Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων 

(Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Τεχνικής, και Οικονομικής προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε 

εφαρμογή τόσο της παρ. 4 του άρθρου 117του Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 42/τ. Α΄/25-02-2020. 
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9)Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος. 

10) Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά 

Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος 

παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 

ποσοστού 20%. 

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 

(Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. 

11) Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της 

σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το 

στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις 

καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.  

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση  δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση 

των εγγυήσεων συμμετοχής. 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στην προσφορά πέραν της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι έγγραφα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύσει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 

4250/26.03.2014_ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:  



-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 

των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες 

έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

-Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. 

-Εάν το προσφερόμενο είδος υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ και σε ποιο κωδικό. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει , να αναφέρεται ή μη ύπαρξη του. 

-Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο εντός πέντε ημερών από την παραγγελία των 

ειδών. 

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (με χρόνο έκδοσης έως τρεις (30 μήνες πριν την υποβολή τους), 

όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ   ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ   

 

Γ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
20/11/2020 
Ώρα 11:00πμ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

23/11/2020 
 

 

 Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στο email: gnaprom@gmail.com  στην ηλεκτρονική 

διευθυνση της Ν.Μ. Αγρινίου έως και την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα 

κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 

από τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό. 
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Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία στο 

τηλέφωνο 2641361233. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το τμήμα 

Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ 

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα 

πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να 

επικαλεστούν άγνοιά τους. 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ 

 

 

 
 

 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Το υπό προμήθεια μόνιτορ θα πρέπει να είναι αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας και κατάλληλο για 

χρήση σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς. 

Να μπορεί να συνδεθεί και να επικοινωνεί με τον κεντρικό σταθμό της ΜΕΘ και της Κ/Δ κλινικής 
τύπου CIC MP 100D. 

Να τροφοδοτείται από ρεύμα δικτύου πόλεως 220V/50Hz καθώς και από ενσωματωμένη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που να εξασφαλίζει αυτονομία άνω των τριών (3) ωρών.  

Να είναι ελαφρύ (το βάρος του να μην ξεπερνά τα πέντε (5) κιλά και να διαθέτει χειρολαβή για ευκολία 

στη μεταφορά. Επίσης να είναι ανθεκτικό σε πτώση από ύψος 0,5m τουλάχιστον.  

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, μεγέθους 12’’ υψηλής ανάλυσης 1280x800 pixels και με δυνατότητα 

ταυτόχρονης απεικόνισης έξι (6) κυματομορφών. O χειρισμός του να πραγματοποιείται μέσω 

περιστρεφόμενου κομβίου πολλαπλών χρήσεων και απευθείας μέσω της οθόνης (λειτουργία αφής).   

Να διαθέτει ειδική λειτουργία απεικόνισης μεγάλων αριθμών, για παρακολούθηση του ασθενούς από 

απόσταση, καθώς και λειτουργία νυκτός (night mode) για ελάχιστη όχληση του ασθενούς.  

Να διαθέτει ενσωματωμένες εισόδους για την παρακολούθηση των παρακάτω παραμέτρων: 

α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) 

β. Δύο (2) αιματηρές πιέσεις (IBP)  

γ. Αναίμακτη πίεση (NIBP) 

δ. Δύο θερμοκρασίες (Τ1, Τ2) 



ε. Παλμική Οξυμετρία (SpO2)  

Μελλοντικά να τυγχάνει αναβάθμισης ώστε να είναι σε θέση να καλύψει επιπρόσθετες ανάγκες που 

τυχόν προκύψουν, και οπωσδήποτε των παρακάτω, μέσω προσθαφαιρούμενων ενισχυτών (modules) για 

δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των μόνιτορ: 

α). παρακολούθηση καπνογραφίας (CO2) 

β). παρακολούθηση καρδιακής παροχής (C.O)  

γ). παρακολούθηση ανάλυσης αερίων (συγκέντρωση εισπνεόμενου-εκπνεόμενου O2, N2O, CO2 και 

πτητικών αναισθητικών (με αυτόματη αναγνώριση πτητικού) 

δ). παρακολούθηση βάθους αναισθησίας 

ε). παρακολούθηση τρίτης αιματηρής πίεσης (IBP) 

Να διαθέτει μνήμη (trends) 120 ωρών και δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 100 στιγμιότυπων 

(snapshots).  

Να διαθέτει θύρα USB και Ethernet για σύνδεση με τον κεντρικό σταθμό της ΜΕΘ.    

Οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (alarms) και ρυθμιζόμενα όρια. Να διαθέτει και αυτόματο 

υπολογισμό των συναγερμών (auto limits) με βάση την τρέχουσα τιμή φυσιολογικών παραμέτρων.  

       

Για κάθε παρακολουθούμενη παράμετρο να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις: 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 

Να δέχεται τριπολικό και πενταπολικό καλώδιο ΗΚΓραφήματος  

Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης παλμών βηματοδότη. 

Να μπορεί να ανιχνεύει αρρυθμιών (τουλάχιστον 15 διαφορετικών τύπων, συμπεριλαμβανομένης της 

κολπικής μαρμαρυγής-Atrial Fibrillation) με δυνατότητα ταυτόχρονης ενεργοποίησης τουλάχιστον τριών (3) 

απαγωγών για την εκτίμηση αρρυθμιών, συμβάλλοντας έτσι στην ακρίβεια διάγνωσης της αρρυθμίας και την 

αποφυγή ψευδοσυναγερμών. Να προφερθεί η δυνατότητα προς επιλογή. 

Να παρέχει ανάλυση του διαστήματος ST. 

 

Αιματηρές πιέσεις (ΙΒΡ) 

Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης δύο αιματηρών πιέσεων.  

      

Αναίμακτη πίεση (ΝΙΒΡ) 

Η μέτρηση να γίνεται με την κλασική μέθοδο (με περιχειρίδα). 

Να δίνει τη δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα 

χρονικά διαστήματα. 

Να μετρά τη συστολική, διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση.  

Η μέτρηση να βασίζεται σε ειδικό αλγόριθμο ο οποίος και να αναφερθεί. Να παρέχει μέτρηση υπό 

δύσκολες κλινικές συνθήκες (περιπτώσεις εξαιρετικά υπερτασικών και υποτασικών ασθενών) και τουλάχιστον 

στο εύρος 10-290 mmHg για ενήλικες ασθενείς.  

 

 

 



Θερμοκρασία (Τ) 

Να δέχεται αισθητήρες για μέτρηση από διάφορα σημεία του σώματος (δέρματος, ρινοφαρυγγικό, 

οισοφάγου, μασχαλιαίο και ορθού τουλάχιστον).   

 

Παλμική οξυμετρία (SpO2) 

Να δίνει ψηφιακή ένδειξη του κορεσμού % και να απεικονίζει την πληθυσμογραφική καμπύλη SpO2. 

Να παρέχει υψηλή ακρίβεια μέτρησης σε συνθήκες κίνησης (motion) και πτωχής περιφερικής αιμάτωσης 

(low perfusion) βασιζόμενη σε ειδικό αλγόριθμο επεξεργασίας σήματος. Η ακρίβεια της μέτρησης στο εύρος 

70-100% να είναι ≤3% για τις ανωτέρω συνθήκες.  

 

      ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το μόνιτορ να συνοδεύεται από πενταπολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος, αισθητήρα παλμικής οξυμετρίας 

δακτύλου πολλαπλών χρήσεων, τρεις περιχειρίδες διαφορετικών μεγεθών, αισθητήρα θερμοκρασίας και εν 

γένει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την άμεση και εύρρυθμη λειτουργία του, πλην λοιπών αναλωσίμων 

και ενδιάμεσων καλωδίων αιματηρής πίεσης.  

 

      ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE.  

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.  

Βασική προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού η άμεση παράδοση εντός (5 ημερών) των μηχανημάτων 

από τον ανάδοχο με την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 


