
            
                                                                                            

                                 Αγξίλην,            2/4/2021 
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         Αξηζκ. Πξση.          4122 
 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 
Σαρ. Γ/λζε         : 3ν ρικ Δ.Ο. Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ   
Σαρ. Κώδηθαο : 30100, Αγξίλην   
Πιεξνθνξίεο : Πξνκήζεηεο    
Σει.                   : 26413-61230   
Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ: «ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΔΓΚΡΙΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ» 
 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα δύν θαηλνύξησλ ειεθηξνθαξδηνγξάθσλ γηα ην Σ.Δ.Π.» 4.200,00€ + Φ.Π.Α ΚΑΔ: 
7131AN        

2. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα δύν νμπκέηξσλ ελειίθσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΠ 740,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ: 
1841AN 

3. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο ζπζθεπήο δύγηζεο - αλαθηλεηήξα αζθώλ αίκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Αηκνδνζίαο 2.200,00€ + Φ.Π.Α ΚΑΔ:  7131AN   

4. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο νμύκεηξνπ ελειίθσλ-παίδσλ-βξεθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Παηδηαηξηθήο 
Κιηληθήο 590,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ: 1841AN 

5. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο θνξεηνύ ζπζηήκαηνο εύθακπηνπ βηληεν-θπζηενζθνπίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Οπξνινγηθήο Κιηληθήο 15.400,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ: 7131AN    

6. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ (ιάκεο) γηα ην βηληενιαξπγγνζθόπην ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ 
Σκήκαηνο 15.200,00€ + Φ.Π.Α., ΚΑΔ: 1841AN 

7.  Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο θαηλνύξηνπ PFT ζύζηεκα κε κνλάδα βαζηθήο ζπηξνκεηξίαο γηα ην Σαθηηθό 
Πλεπκνλνινγηθό Ιαηξείν» 11.000,00€ + Φ.Π.Α, ΚΑΔ:7131AN 

8. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο ζπζθεπήο απηόκαησλ ζσξαθηθώλ ζπκπηέζεσλ (Καξδηναλαπλεπζηηθήο 
Αλάλεςεο)» 12.000,00€ + Φ.Π.Α, ΚΑΔ: 7131AN    
 
Έρνληαο ππφςηλ: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 
2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ 
θαη 2014/25/ΔΔ. 
3.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018. 
4. Σα αξηζκ. πξση. 18681/4-12-2020, 1259/28-01-2021, 18355/30-11-2020, 1258/28-01-2021, 12445/4-8-2020, 18677/4-12-2020, 
14786/28-9-2020, 18743/4-12-2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 
 5. Σελ αξ.        637-2021      κε  ΑΓΑ:    ΦΚΥΦ46904Μ-ΧΟΘ   απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 
6. Σελ  αξηζκ. πξση.  2/09-02-2021, ΘΔΜΑ 8ν   απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. γηα ηελ πξνκήζεηα 
ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έσο ηηο 12-4-2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14.00κ.κ. ζρεηηθή 
έγγξαθε θιεηζηή πξνζθνξά (ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε  «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά » ην ζέκα θαη ν αξηζκόο  
πξσηνθόιινπ ηνπ αλαξηεκέλνπ εγγξάθνπ). 
 
       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)       
 

              
 
 

ΑΔΑ: Ψ6Λ146904Μ-Π5Δ



     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
   

1. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα δύν θαηλνύξησλ ειεθηξνθαξδηνγξάθσλ γηα ην Σ.Δ.Π.» 4.200,00€ + Φ.Π.Α 
ΚΑΔ: 7131AN      

 
Πξνκήζεηα δχν (2) θαηλνχξησλ θνξεηψλ δσδεθαθάλαισλ ειεθηξνθαξδηνγξάθσλ (ΗΚΓ) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
ΣΔΠ. 
Οη θαηλνύξηνη απηνί ΗΚΓ ζα αληηθαηαζηήζνπλ δύν παιαηνύο Nihon Kohden πνπ πιένλ ζεσξνύληαη κε 
επηζθεπάζηκνη ιόγσ νμείδσζεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζην ειεθηξνληθό ηνπο ζύζηεκα από ηελ ρξήζε ρεκηθώλ 
θαζαξηζηηθώλ θαη απνιπκαληηθώλ νπζηώλ.   
 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Φνξεηνύ Γσδεθαθάλαινπ Ηιεθηξνθαξδηνγξάθνπ: 
Σα πξνζθεξφκελα λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
δηελέξγεηα πιήξνπο πξάμεο.  
 
1. Να είλαη απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία πεξηνδηθή εθηχπσζεο κε ηνλ 
ρξήζηε λα κπνξεί λα νξίζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα φπσο επίζεο λα δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγία εθηχπσζεο ζε πεξίπησζε 
εληνπηζκνχ αξξπζκίαο (λα αλαθεξζνχλ νη ηχπνη). 
2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ζηα 220V/50Hz αιιά θαη κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο δηάξθεηαο νπσζδήπνηε 4 σξψλ 
ή ηνπιάρηζηνλ 150 εμεηάζεσλ ζηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία. 
3. Η δεηγκαηνιεςία λα είλαη νπσζδήπνηε 16.000 Hz. 
4. Να δηαζέηεη εχξνο ζπρλνηήησλ απφ 0,01 – 300 Ηz θαη ςεθηαθή αλάιπζε 24 bit γηα ηελ βέιηηζηε απεηθφληζε θαη 
δηάγλσζε ηνπ ΗΚΓθήκαηνο αθφκα θαη ζε παηδηά.  
5. Να δηαζέηεη ιφγν απφξξηςεο θνηλνχ ζήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ζηα 140 dB. 
6. Nα ζπιιέγεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο δψδεθα απαγσγέο ζε ζπλδπαζκνχο standard θαη cabrera. Θα εθηηκεζεί ζεηηθά ε 
ζπιινγή θαη ζε ζπλδπαζκφ NEHB. 
7. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ LCD δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 7" φπνπ λα απεηθνλίδνληαη: 
- Έσο θαη 12 απαγσγέο ηαπηφρξνλα. 
- Ώξα θαη φλνκα αζζελή. 
- Έλδεημε κπαηαξίαο κε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε ζε πεξίπησζε ρακειήο ζηάζκεο ηεο. Να ππάξρεη θαη ερεηηθή 
έλδεημε. 
- Καξδηνξπζκφο 
- Σαρχηεηα θαξδηνγξαθήκαηνο κε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ. 
- Δπαηζζεζία Καξδηνγξαθήκαηνο κε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ επαηζζεζηψλ. 
- Γηάθνξα κελχκαηα ζπζηήκαηνο ή θαη νδεγίεο. 

- Φίιηξν. 
- Σπρφλ απνθφιιεζεο ή κε θαιήο επαθήο ησλ ειεθηξνδίσλ. Να ππάξρεη θαη ερεηηθή έλδεημε. 
8. Να κπνξεί ε νζφλε λα είλαη θαη νζφλε αθήο. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 
9. Να έρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ΗΚΓθνπ θαη σο κφληηνξ κε δπλαηφηεηα παγψκαηνο ηεο νζφλεο ηνπ ηξέρνληνο 
ΗΚΓθήκαηνο ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλαηξέμεη ζηα πξνεγνχκελα ηνπιάρηζηνλ 60 δεπηεξφιεπηα. 
10. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο (φρη κέζσ ηεο 
νζφλεο). 
11. Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ δψδεθα  θαλαιηψλ, ζεξκηθνχ ηχπνπ, εθηχπσζε ζε ραξηί κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 200 mm 
(A4). Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο θαη ζε εμσηεξηθφ εθηππσηή. 
12. Να κπνξεί λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο ηνπ ΗΚΓθήκαηνο πξηλ ηελ εθηχπσζε ζηελ απηφκαηε 
ιεηηνπξγία. 
13. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εθηχπσζεο θαηά ηελ απηφκαηε 
ιεηηνπξγία. Απαξαίηεηε είλαη ε ηαπηφρξνλε θαη παξάιιειε εθηχπσζε θαη ησλ 12 απαγσγψλ ζε κία ζειίδα. 
14. Η ηαρχηεηα  εθηχπσζεο λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζε έμη (6) επίπεδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 25/50mm/s θαη ε 
επαηζζεζία λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ρεηξνθίλεηα ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) επίπεδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 10/20 

mm/mV ή θαη απηφκαηα. 
15. Να παξέρεη θίιηξα, κπτθά ζηα 25, 35, 45 Hz, θίιηξα δηθηχνπ ζηα 50/60 Hz θαη ςεθηαθά  θίιηξα κεηαμχ 0.05 – 
0.67 Hz. Δπηπιένλ θίιηξα ζα εθηηκεζνχλ ζεηηθά. 
16. Να δηαζέηεη πξνγξάκκαηα κεηξήζεσλ θαη δηάγλσζεο θαη λα αλαγλσξίδεη βεκαηνδνηηθνχο παικνχο. 
17. Να έρεη δπλαηφηεηα ζπγθξάηεζεο ζηελ εζσηεξηθή κλήκε ηνπιάρηζηνλ  800 εμεηάζεσλ.  Να κπνξεί λα δερηεί θαη 
εμσηεξηθφ απνζεθεπηηθφ κέζν (πρ. USB stick, SD Card) γηα ηελ απνζήθεπζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εμεηάζεσλ.  
18. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ εμεηάζεσλ απφ ηελ κλήκε ζε ινγηζκηθφ ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 
εγθαηεζηεκέλν ζε Η/Τ γηα πεξαηηέξσ αξρεηνζέηεζε θαη αλάιπζε. Δπηπιένλ κέζσ ηνπ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ λα δχλαηαη λα 
απεηθνληζηεί ην ΗΚΓθεκα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηελ νζφλε ηνπ Η/Τ (λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο). Να πξνζθεξζεί πξνο 
επηινγή ην εηδηθφ ινγηζκηθφ. 
19. Η ζχλδεζε ηνπ ΗΚΓθνπ κε ηνλ Η/Τ λα γίλεηαη κέζσ ζχξαο Ethernet θαη USB. 
20. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ππφ κνξθή PDF. Να κπνξεί λα κεηαθεξζεί ην αξρείν PDF 
απηφκαηα κέζσ δηθηχνπ (λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο) ζηνλ Η/Τ. 
21. Σν βάξνο ηνπ λα είλαη κέγηζην 4,5 Kg ρσξίο ηελ κπαηαξία. 

22. ηελ βαζηθή ζχλζεζε λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηξνρήιαηε βάζε κε 
θαιάζη θαη βξαρίνλα ζηήξημεο θαισδίσλ ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 
 
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 
ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Μedical grade). Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

ΑΔΑ: Ψ6Λ146904Μ-Π5Δ



3. Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 
(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. 
   
2. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα δύν νμπκέηξσλ ελειίθσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΠ 740,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ: 

1841AN 
 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νμύκεηξνπ ελειίθσλ (2 ηκρ.): 

 Σν θνξεηφ νμχκεηξν λα είλαη κηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, compact ζπζθεπή, γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγείν, ΜΔΘ, 
κνλάδα αλάλεςεο, ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ, κνλάδα εκθξαγκάησλ, παηδηαηξηθέο κνλάδεο, αιιά γηα 
πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο αζζελνχο. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά. 

 Να δηαζέηεη απνζπψκελν αηζζεηήξα. 

 Να είλαη ηδηαίηεξα ζηεξεφ θαη αλζεθηηθφ ζε ζθιεξή ρξήζε ελψ είλαη ρακεινχ βάξνπο κέρξη 165 γξακ. 

 Να ιεηηνπξγεί θαη κε αιθαιηθέο κπαηαξίεο 1,5 Volts ηχπνπ ΑΑ, κε απηνλνκία ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 48 σξψλ. 

 Να πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο SpO2 θαη ΡR ηαρχηαηα θαη κε κεγάιε αθξίβεηα ελψ λα απεηθνλίδεη eπδηάθξηηεο 
αξηζκεηηθέο ελδείμεηο ηνπ βαζκνχ θνξεζκνχ ηνπ Ο2, (SpΟ2), ηνπ αξηζκνχ ησλ ζθίμεσλ / ιεπηφ (ΒΡΜ) θαη έλδεημε 
ρακειήο ελεξγεηαθήο ζηάζκεο ησλ κπαηαξηψλ. 

 Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θνξεζκφ νμπγφλνπ λα είλαη απφ 0% έσο 100%. 

 Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ λα είλαη απφ 25-300 bpm. 

 Να δηαζέηεη αθξίβεηα κεηξήζεσλ: 

1) νμπκεηξία (SpO2): + 2% ζηελ πεξηνρή 70-100%. 2) θαξδηαθφο παικφο: (ΒΡΜ) ±2%. 

 Να δηαζέηεη θσηηδφκελε νζφλε LCD κε νπίζζην έιεγρν θσηηζκνχ κε δχν ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο monitoring θαη spot 
check. 

 Να εκθαλίδεη ηε θπκαηνκνξθή ηεο νμπκεηξίαο, ησλ trends, ηεο ψξαο θαη εκεξνκελίαο θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ 
κεηξήζεσλ. 

 Ο ρεηξηζκφο ηνπ λα είλαη ηδηαίηεξα απιφο θαη γίλεηαη, κε θνκβία άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. 

 Να ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ κφληηνξ γηα έσο θαη 48 ψξεο. 

 Να δηαζέηεη πίλαθα απνζήθεπζεο κεηξήζεσλ φισλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ γηα έσο θαη 300 ψξεο. 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθή κνλάδα παξαθνινχζεζεο θαη δηαζέηεη ινγηζκηθφ γηα παξαθνινχζεζε 
ησλ δεδνκέλσλ ζε Η/Τ. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ ζπλαγεξκψλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ κε ξχζκηζε ησλ 
νξίσλ. 

 Σν πξνζθεξφκελν νμχκεηξν λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 Δθεβηθφο – ελειίθσλ αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

 Καιψδην - πξνέθηαζε γηα ζχλδεζε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα ζχλδεζε κε ηνπο παξαπάλσ αηζζεηήξεο θαη ην 
νμχκεηξν 

 Δπηηξαπέδηνο θνξηηζηήο κε θηη κπαηαξηψλ 

 Σν νμχκεηξν λα είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα θαιχπηεη ηα δηεζλή standards αζθαιείαο θαη απφδνζεο ελψ λα δηαζέηεη, 
φπσο απαηηείηαη, CE Marking. 

 
Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 
13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, 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. 
 
3. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο ζπζθεπήο δύγηζεο - αλαθηλεηήξα αζθώλ αίκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Αηκνδνζίαο 2.200,00€ + Φ.Π.Α ΚΑΔ:  7131AN   
 
Πξνκήζεηα κηαο (1) ζπζθεπήο δχγηζεο θαη αλαθίλεζεο αζθψλ αίκαηνο θαηά ηελ αηκνιεςία γηα ρξήζε ηφζν ζε θνξεηή φζν 
θαη ζε ζηαζεξή ρξήζε.   
Η ζπζθεπή λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε, ζχγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα 
εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζα αλαθέξεηαη 
ππνρξεσηηθά ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη κε αληίζηνηρα πξνζπέθηνπο, εγθξίζεηο θ.ι.π. ζηνηρεία γηα λα 

αμηνινγεζνχλ. 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
 Ο δπγφο – αλαθηλεηήξαο λα είλαη έλα ειεθηξνληθφ κεράλεκα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε ην νπνίν ζα επηηπγράλεηαη 

πξνθαζνξηζκφο ηεο επηζπκεηήο  πνζφηεηαο  αίκαηνο  πνπ  ζέινπκε  λα ιάβνπκε. 
 Να γίλεηαη αθξηβήο  δχγηζε  ηεο  πνζφηεηαο  ηνπ  αίκαηνο πνπ ιακβάλνπκε.  
 Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο λα γίλεηαη αλάδεπζε ηνπ αληηπεθηηθνχ ηνπ αζθνχ κε ην ιακβαλφκελν αίκα γηα 

ηελ απνθπγή ησλ ζξφκβσλ. 

ΑΔΑ: Ψ6Λ146904Μ-Π5Δ



 Να έρεη ελζσκαησκέλν κηθξνυπνινγηζηή θαη ζπλερή ςεθηαθή έλδεημε ηεο ιακβαλνκέλεο πνζφηεηαο. Να εμαζθαιίδεη 
κηα εχθνιε θαη άςνγε αηκνιεςία. 

 Να είλαη ζπκπαγέο θαη λα απνηειεί κηα κνλάδα κε ηνλ αλαθηλνχκελν δίζθν.   
 Να δπγίδεη ην κηθηφ θαη θαζαξφ βάξνο ηνπ αίκαηνο κε απφθιηζε κηθξφηεξε ηνπ 1%.   
 Να πξνθαζνξίδεη ηνλ φγθν ηνπ πξνο ιήςε αίκαηνο κεηαμχ 50 θαη 999 ml.  
 Να δείρλεη ζπλερψο κε ςεθηαθή έλδεημε ηελ πνζφηεηα ηνπ αίκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη λα δηαθφπηεη απηνκάησο ηελ 

αηκνιεςία φηαλ ζπκπιεξσζεί ε πξνθαζνξηζκέλε πνζφηεηα. 
 Να παξαθνινπζεί απηφκαηα ηε ξνή ηνπ αίκαηνο θαη λα εηδνπνηεί κε θσηεηλή θαη ερεηηθή έλδεημε γηα νπνηαδήπνηε 

αλσκαιία παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ αηκνιεςία θαζψο θαη ην ηέινο απηήο. 
 Να δηαζέηεη δηαθφπηε ξνήο (clamp) ν νπνίνο λα κπνξεί ζα ελεξγνπνηεζεί κφλν κε κία απιή «εληνιή» ηνπ ρεηξηζηή.   
 Να αλαγξάθεη ςεθηαθά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο.   
 Να δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα 10 ψξεο κε ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. 
 Να δηαζέηεη έλδεημε θαηάζηαζεο ηεο κπαηαξίαο. 
 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζηε κλήκε ηνπ δηαθνξεηηθψλ πξνεπηιερζέλησλ φγθσλ αίκαηνο. 
 Να ππάξρεη δπλαηόηεηα κεηαθνξάο απνηειεζκάησλ ζε εμσηεξηθή κλήκε USB. 
 Αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα λα θιείλεη απηόκαηα πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη 

ελέξγεηα (Automatic Sleep Mode). 
 Να έρεη κεγάιε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ ζηελ νπνία λα απεηθνλίδνληαη  πξηλ ηελ αηκνιεςία ν επηζπκεηφο φγθνο 

αίκαηνο πξνο ζπιινγή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο ν ζπιιερζείο φγθνο αίκαηνο, ε ξνή ηεο θιέβαο ηνπ δφηε, ν 
ρξφλνο αηκνιεςίαο. 

 ηελ ίδηα νζφλε λα απεηθνλίδνληαη ηπρφλ ζπλαγεξκνί. 
 Να έρεη απηφκαηε ξχζκηζε αθξίβεηαο ξχζκηζεο ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλα απιφ πξφηππν βάξνπο. 
 Να ππνινγίδεη απηνκάησο ην απφβαξν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αηκνιεςίαο θαη, κε εηδηθφ ρεηξηζκφ, λα δπγίδεη θαη λα δείρλεη 

ην κηθηφ βάξνο (αζθφ-αληηπεθηηθφ-αίκα). 
 Να αλαδεχεη απαιά ην αίκα κε ην αληηπεθηηθφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο κε ζπρλφηεηα αλάδεπζεο 3 

δεπηεξφιεπηα.  
 Να έρεη ςεθηαθή νζφλε θαη κηθξνυπνινγηζηή. 
 Να ιεηηνπξγεί αζφξπβα κε ξεχκα ηεο ΓΔΗ (220 V/50HZ). 
 Να ξπζκίδεηαη εχθνια θαη λα είλαη ζρεηηθά κηθξνχ φγθνπ (πεξίπνπ 300x250x150mm) & βάξνπο (ιηγφηεξν απφ 5Kg). 
 Να είλαη απιφ ζηελ ρξήζε ηνπ θαη λα θαζαξίδεηαη εχθνια.  
 Να είλαη θαηάιιειν γηα φινπο ηνπο αζθνχο αίκαηνο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. 
 Να κπνξεί πξναηξεηηθά λα παξαδνζεί κε βαιίηζα κεηαθνξάο. 
 Να θέξεη ζήκαλζε C.E. Mark. 
 Η πξνζθέξνπζα  εηαηξία λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015 θαη Τπνπξγηθή απφθαζε ΓΤ8δ /Γ.Π.νηθ./1348 γηα ηε 

δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.  

 Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο EN 60601-1, EN 60601-1-2. 
 Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο 

ηεο Αηκνδνζίαο. 
 Nα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ γηα 10 έηε. 
 Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ηνπ. 
 
4. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο νμύκεηξνπ ελειίθσλ-παίδσλ-βξεθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο 590,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ: 1841AN 
 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νμύκεηξνπ ελειίθσλ-παίδσλ-λενγλώλ: 

 Σν θνξεηφ νμχκεηξν λα είλαη κηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, compact ζπζθεπή, 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 ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά. 

 Να δηαζέηεη απνζπψκελν αηζζεηήξα. 

 Να είλαη ηδηαίηεξα ζηεξεφ θαη αλζεθηηθφ ζε ζθιεξή ρξήζε ελψ είλαη ρακεινχ βάξνπο κέρξη 165 γξακ. 

 Να ιεηηνπξγεί θαη κε αιθαιηθέο κπαηαξίεο 1,5 Volts ηχπνπ ΑΑ, κε απηνλνκία ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 48 σξψλ. 

 Να πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο SpO2 θαη ΡR ηαρχηαηα θαη κε κεγάιε αθξίβεηα ελψ λα απεηθνλίδεη eπδηάθξηηεο 
αξηζκεηηθέο ελδείμεηο ηνπ βαζκνχ θνξεζκνχ ηνπ Ο2, (SpΟ2), ηνπ αξηζκνχ ησλ ζθίμεσλ / ιεπηφ (ΒΡΜ) θαη έλδεημε 
ρακειήο ελεξγεηαθήο ζηάζκεο ησλ κπαηαξηψλ. 

 Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θνξεζκφ νμπγφλνπ λα είλαη απφ 0% έσο 100%. 

 Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ λα είλαη απφ 25-300 bpm. 

 Να δηαζέηεη αθξίβεηα κεηξήζεσλ: 

2) νμπκεηξία (SpO2): + 2% ζηελ πεξηνρή 70-100%. 2) θαξδηαθφο παικφο: (ΒΡΜ) ±2%. 

 Να δηαζέηεη θσηηδφκελε νζφλε LCD κε νπίζζην έιεγρν θσηηζκνχ κε δχν ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο monitoring θαη spot 
check. 

 Να εκθαλίδεη ηε θπκαηνκνξθή ηεο νμπκεηξίαο, ησλ trends, ηεο ψξαο θαη εκεξνκελίαο θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ 
κεηξήζεσλ. 

 Ο ρεηξηζκφο ηνπ λα είλαη ηδηαίηεξα απιφο θαη γίλεηαη, κε θνκβία άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. 

 Να ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ κφληηνξ γηα έσο θαη 48 ψξεο. 

 Να δηαζέηεη πίλαθα απνζήθεπζεο κεηξήζεσλ φισλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ γηα έσο θαη 300 ψξεο. 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθή κνλάδα παξαθνινχζεζεο θαη δηαζέηεη ινγηζκηθφ γηα παξαθνινχζεζε 
ησλ δεδνκέλσλ ζε Η/Τ. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ ζπλαγεξκψλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ κε ξχζκηζε ησλ 
νξίσλ. 

ΑΔΑ: Ψ6Λ146904Μ-Π5Δ



 Σν πξνζθεξφκελν νμχκεηξν λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 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 θαη ην 
νμχκεηξν 

 Δπηηξαπέδηνο θνξηηζηήο κε θηη κπαηαξηψλ 

 Σν νμχκεηξν λα είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα θαιχπηεη ηα δηεζλή standards αζθαιείαο θαη απφδνζεο ελψ λα δηαζέηεη, 
φπσο απαηηείηαη, CE Marking. 

 
Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 
13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, 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. 

 
5. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο θνξεηνύ ζπζηήκαηνο εύθακπηνπ βηληεν-θπζηενζθνπίνπ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Οπξνινγηθήο Κιηληθήο 15.400,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ: 7131AN    
 

Σν ζχζηεκα λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην, ζχγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα 
εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο εμέηαζεο/ηαηξηθήο πξάμεο. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζα αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη κε αληίζηνηρα 

πξνζπέθηνπο, εγθξίζεηο θ.ι.π. ζηνηρεία γηα λα αμηνινγεζνχλ. 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

1. Σν ελδνζθφπην λα είλαη ςεθηαθήο ηερλνινγίαο CMOS θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε πεγή θσηηζκνχ ηερλνινγίαο 
LED. 

2. Να δηαζέηεη εξγνλνκηθή ρεηξνιαβή θαη λα δηαζέηεη θνκβία πξνγξακκαηηδφκελα γηα ιεηηνπξγίεο φπσο θαηαγξαθή 
βίληεν ή ξχζκηζε ιεπθνχ θσηφο. 

3. Να είλαη εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 16 Fr.  
4. Να εθηειεί γσληψζεηο πάλσ / θάησ 210o / 140ν . 
5. Να δηαζέηεη γσλία νξάζεσο 120ν θαη θαηεχζπλζε νξάζεσο 0ν γηα βέιηηζην πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ θχζηε.  
6. Να δηαζέηεη θαλάιη εξγαζίαο 6.5 Fr.  
7. Να έρεη κήθνο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 37 εθ. 
8. Να πεξηιακβάλεη κία ιαβίδα ζχιιεςεο, κία ιαβίδα βηνςίαο απαξαηηήησο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 
9. Να ζπλνδεχεηαη απφ βαιίηζα απνζήθεπζεο θαη απφ εξγαιείν ειέγρνπ ζηεγαλφηεηαο θαη απφ ιαβίδα βνχξηζα – 

θαζαξηζκνχ.  
10. Να είλαη αδηάβξνρν θαη πιήξσο εκβαπηηδφκελν γηα θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε. 
11. Να είλαη θαηάιιειν γηα απιφ ή κεραληθφ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε θαη απνζηείξσζε κε ηηο κεζφδνπο EtO Gas 

θαη Sterrad.  
12. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε  θνξεηφ ζχζηεκα κε νζφλε ην νπνίν θαη ζα πξνζθέξεηαη απαξαηηήησο κε ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 
 Να είλαη πςειήο επθξίλεηαο TFT  πεξίπνπ 7 ηληζψλ. 
 Να παξέρεη εηθφλα πςειήο αλάιπζεο, πεξ.  1280 x 800 pixels. 
 Να κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηαπηφρξνλα δχν ηχπνη βηληενελδνζθνπίσλ, κε εχθνιε ελαιιαγή κεηαμχ ησλ 

δχν κέζσλ. 
 Να δηαζέηεη εμφδνπο USB θαη HDMI γηα ζχλδεζε κε εμσηεξηθή νζφλε. 
 Να έρεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο εηθφλσλ θαη βίληεν ζε θαηάιιειν κέζσ απνζήθεπζεο θαη δπλαηφηεηα 

αλαπαξαγσγήο απηψλ. 
 Να έρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζε USB flash drive γηα αξρεηνζέηεζε. 
 Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία θαη ζρεηηθή έλδεημε ηνπ ελαπνκείλαληα ρξφλνπ. Να κπνξεί 

επίζεο λα ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηε θφξηηζε. 

 Να δηαζέηεη εηδηθή πξνζηαζία απφ ηα πγξά θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα επηθαλεηαθή απνιχκαλζε. 
13. ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί θεθαιή θάκεξαο γηα ηελ πξνζαξκνγή εχθακπησλ ηλνπηηθψλ ελδνζθνπίσλ θαη 

άθακπησλ ελδνζθνπίσλ. 
14. Να δηαζέηεη CE-Mark θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά. 
15. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ. 
16. Καηά ηελ παξάδνζε λα πξαγκαηνπνηεζεί επίδεημε ηνπ κεραλήκαηνο ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο απφ ηνλ 

αλάδνρν. 
Γεληθνί όξνη-θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθώλ αλαδόρνπ θαη θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 
1. χκθσλα κε ην EN ISO 9001:2015  γηα εκπνξία & δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 
2. χκθσλα κε ην EN ISO 13485:2016 γηα εκπνξία & δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ  
3. χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε ΓΤ8δ /Γ.Π.νηθ./1348 γηα ηε δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.  
 
6. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ (ιάκεο) γηα ην βηληενιαξπγγνζθόπην ηνπ 

Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκήκαηνο 15.200,00€ + Φ.Π.Α., ΚΑΔ: 1841AN 
Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ (ιάκεο) γηα ην βηληενιαξπγγνζθφπην KARL STORZ C MAC PM 8403 XD  κε sn XQ 4421 
ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ Σκήκαηνο. 
Αλαιπηηθφηεξα: 

- Λάκα C-MAC κέγεζνο 4 ελειίθσλ (ηεκ.1) 
- Λάκα C-MAC κέγεζνο 2 παηδηθή (ηεκ.1) 
- Λάκα C-MAC κέγεζνο 0 παηδηθή  (ηεκ.1)   
- Λάκα D-BLADE παηδηθή (ηεκ.1) 
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Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ απφ ηελ παξάδνζε. 
Σα αλσηέξσ εμαξηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην βηληενιαξπγγνζθφπην. Απαηηείηαη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016, EN ISO 
9001:2015 θαη ISO 45001:2018 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. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ 
εμαξηεκάησλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθν KARL STORZ θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ISO ηνπ νίθνπ.  

 
7.  Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο θαηλνύξηνπ PFT ζύζηεκα κε κνλάδα βαζηθήο ζπηξνκεηξίαο γηα ην 

Σαθηηθό Πλεπκνλνινγηθό Ιαηξείν» 11.000,00€ + Φ.Π.Α, ΚΑΔ:7131AN 
 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά: 
 
1. Να είλαη ζηαζεξφ ζχζηεκα πιήξνπο ζπηξνκεηξίαο κε δπλαηφηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο ζηελ ίδηα ζπζθεπή κε 
ιεηηνπξγίεο (modules):  
Α) Μέηξεζεο δηαρπηηθήο ηθαλφηεηαο 
Β) Μέηξεζεο ζηαηηθψλ πλεπκνληθψλ φγθσλ  
Γ) Δξγνζπηξνκεηξίαο 
2.         Να δηαζέηεη ξνφκεηξν ηνπξκπίλαο κε εχξνο κέηξεζεο ξνήο έσο 20 l/s. 
3. Να εθηειεί βίαηε δσηηθή ρσξεηηθφηεηα (FVC) πξν θαη κεηά απφ βξνγρνδηαζηνιή, απνδίδνληαο ηηο εμήο 
παξακέηξνπο: FVC, FEV1, FEV/FVC%, PEF. 
4. Να εθηειεί κέηξεζε αξγήο δσηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (SVC) απνδίδνληαο ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο. πξηλ θαη κεηά 
βξνγρνδηαζηνιή: SVC, EVC, IVC, ERV, IRV, IC, VE, Vt, Rf, Ti, Te, Ttot, Ti/Ttot, Vt/ti, Μέηξεζε Μεγίζηνπ Δζεινπζίνπ 
Αεξηζκνχ (MVV). 
5. Να πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγία ειέγρνπ πνηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 
νδεγίεο ERS/ATS. 
6. Να δηαζέηεη πξφγξακκα παηδηαηξηθήο παξαθίλεζεο. 
7. Γπλαηφηεηα  αλαβάζκηζεο ζηελ ίδηα ζπζθεπή κε ιεηηνπξγία κέηξεζεο ηεο δηαρπηηθήο ηθαλφηεηαο (DLCO) κε 
ρξήζε κεζαλίνπ (CH4). 
8. Γπλαηφηεηα  αλαβάζκηζεο ζηελ ίδηα ζπζθεπή κε ιεηηνπξγία κέηξεζεο ζηαηηθψλ φγθσλ κέζσ ηεο έθπιπζεο 
αδψηνπ κε πνιιαπιέο αλαπλνέο. 
9. Γπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ζηελ ίδηα ζπζθεπή κε ιεηηνπξγία εξγνζπηξνκεηξίαο. 
10. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζπλδεζηκφηεηαο κε θνξεηφ ζπηξφκεηξν, ην νπνίν δηεμάγεη εμάιεπηε δνθηκαζία θφπσζεο 
(6MWT). 
11. Σν ινγηζκηθφ λα δηαηίζεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
12. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ κεηξήζεσλ θαη 

αζζελψλ. 
13. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ. 
14. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα εμαγσγήο δεδνκέλσλ ζε αξρεία ηχπνπ pdf, excel, ΥML, GDT. 
15. Να δίλεη απηφκαηε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ αθνινπζψληαο ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο. 
16. Να πξνζθνκηζηεί γξαπηή δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ην ζχζηεκα κπνξεί λα 
αλαβαζκηζηεί ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάγθε απνζηνιήο ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 
17. Να είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο: MDD (93/42 EEC), EN 60601-1 θαη EN 60601-1-2. 
18. Να πεξηιακβάλεη ηξνρήιαην ηξαπεδάθη κε βξαρίνλα ζηήξημεο πνπ λα πιεξνί ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο γηα 
ηαηξηθή ζπζθεπή, ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60601-1. 
19. Να πεξηιακβάλεη Ηιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή (windows 10), νζφλε, εθηππσηή έγρξσκν laser θαη ups. 
20. Να θέξεη ζήκαλζε C.E. Mark. 
21. Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 
22. 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.  

23. Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
Πλεπκνλνινγηθνχ Ιαηξείνπ. 
24. Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ηνπ. 
 
8. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο ζπζθεπήο απηόκαησλ ζσξαθηθώλ ζπκπηέζεσλ (Καξδηναλαπλεπζηηθήο 

Αλάλεςεο)» 12.000,00€ + Φ.Π.Α, ΚΑΔ: 7131AN    
 
Πξνκήζεηα κηαο ζπζθεπήο απηφκαησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ (Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλάλεςεο) γηα ρξήζε θαηά ηε 
δηάξθεηα θαξδηαθήο αλαθνπήο. 
 
Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Να παξέρεη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ζην θέληξν ηνπ ζηήζνπο, ζχκθσλα κε ην ERC.  

2. Να έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ ξπζκνχ ζπκπηέζεσλ απφ 102 έσο 120 ζπκπηέζεηο ην ιεπηφ. 

3. Σν βάζνο ησλ ζπκπηέζεσλ  λα είλαη 4-5 cm ζχκθσλα  κε ηα ηζρχνληα πξσηφθνιια (ERC 2015). 

4. Να είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο θαη παηδηά θαη λα ξπζκίδεη απηφκαηα ην βάζνο ησλ ζπκπηέζεσλ, 
ζχκθσλα κε ην χςνο ηνπ ζψξαθα ηνπ ζχκαηνο. 

5. Να δηαζέηεη ερεηηθή εηδνπνίεζε γηα ηελ παξνρή εκθπζήζεσλ (αεξηζκνχ). 

6. Η ζπζθεπή λα βνεζά ελεξγά ζηελ επαλαθνξά ηνπ ζηήζνπο ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε κε ηελ ρξήζε βεληνχδαο.  

7. Ο θχθινο ζπκπηέζεσλ / απνζπκπηέζεσλ λα είλαη 50/50. 

8. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε αζζελήο κε πιάηνο ζηήζνπο ηνπιάρηζηνλ 44 cm. 
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9. Να κελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ην κέγηζην βάξνο ηνπ αζζελή. 

10. Ο κέζνο ρξφλνο ηνπνζέηεζεο ηεο ζπζθεπήο λα κελ μεπεξλά ηα 10 sec. 

11. Να δηαζέηεη 2 ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο, κε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηνλ ρξήζηε: 
           α) ζπλερήο ζπκπηέζεηο, 
           β) ζπκπηέζεηο κε ξπζκφ 30:2.  

12. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα παχζεο ησλ ζπκπηέζεσλ κε αλάινγν πιήθηξν. 

13. Σα απηνθφιιεηα απηλίδσζεο λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηνλ αζζελή αθφκα θαη φηαλ ε ζπζθεπή CPR έρεη 
εθαξκνζηεί ζε αζζελή. 

14. Να είλαη εθηθηή ε απηλίδσζε κε ρξήζε hard paddles.  

15. Η ζπζθεπή λα είλαη αθηηλνδηαπεξαηή, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κειινληηθά ζε αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην 
θαηά ηελ δηάξθεηα αγγεηνπιαζηηθήο. Να αλαθεξζνχλ νη δηαζέζηκεο ιήςεηο αλαιπηηθά. 

16. Να ιεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ιηζίνπ πνπ δελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. 

17. Η απηνλνκία ηεο ζπζθεπήο κε ηελ κπαηαξία λα είλαη ηνπιάρηζην 45 ιεπηά.  

18. Η θφξηηζε ηεο κπαηαξίαο λα γίλεηαη επάλσ ζηελ ζπζθεπή απφ εμσηεξηθφ ηξνθνδνηηθφ AC/220V ην νπνίν ζα 
ζπλνδεχεη ηελ ζπζθεπή. 

19. Ο ρξφλνο πιήξνπο θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο λα κελ μεπεξλά ηηο 2 ψξεο. 

20. Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απεπζείαο απφ ην ηξνθνδνηηθφ - θνξηηζηή AC & DC αθφκα θαη κε αθφξηηζηε 
κπαηαξία. 

21. Να έρεη δπλαηφηεηα ηξνθνδνζίαο θαη θφξηηζεο απεπζείαο απφ παξνρή 12V/DC. 

22. Σν βάξνο ηεο ζπζθεπήο λα κελ μεπεξλά ηα 8 θηιά. 

23. Η ζπζθεπή λα είλαη αλζεθηηθή ζε εηζξνή ζθφλεο θαη λεξνχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΙΡ43 ή κεγαιχηεξν. 

24. Να δηαζέηεη ηκάληεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ. 

25. Η ζπζθεπή λα δηαζέηεη ςεθηαθή κλήκε θαηαγξαθήο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη αζχξκαηε (Wifi) κεηαθνξά ησλ 
δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (PC).  

26. Η ζπζθεπή λα ζπλνδεχεηαη απφ:  
 Μία (1) επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. 
 Έλα (1) θνξηηζηή κπαηαξίαο 220 V AC  
 Έλα (1) θνξηηζηή κπαηαξίαο 12 V DC 
 Θήθε κεηαθνξάο. 
 Software κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 
 Λνηπά εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. 

 Οδεγίεο ρξήζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

27. Να ππάξρεη ππεχζπλν SERVICE απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξία θαη λα απνδεηθλχεηαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά 
εθπαίδεπζεο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ησλ ηερληθψλ ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
κνληέινπ. 

28. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη δηαθξηβσκέλα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν/ζπληήξεζε/ επηζθεπή ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεηαη. Να θαηαηεζνχλ θαηάινγνο νξγάλσλ γηα φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, φπσο 
πξνθχπηνπλ απφ ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη πξφζθαηα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζήο ηνπο. 

 
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 

ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Μedical grade). Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά. 

3. Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 

(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 πξνκήζεηα ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεη επίδεημε θαη απαξαηηήησο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. Απαξαίηεηε 
πξνϋπόζεζε 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.  

 
      

         Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
 
 
 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                                                                                                                                
Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                     
 
     ΑΝΓΡΔΑ Σ. ΣΧΛΗ 

     -Δζση. δηαλνκή 
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