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Αλαθοίλωζε 2ες  Δεκόζηας Δηαβούιεσζες 
 γηα  «Οιήροσς ζεη ρεδεηοζθοπίοσ θαη τεηροσργηθής δηαζερκίας» 

 

Σν Γεληθό Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ  ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :  

1) Σν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ γηα όινπο ηνπο δεκνζίνπο θνξείο  

πγείαο». 

2) Σν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

πξνηύπσλ». 

3) Σν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθύθιην 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ, όπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί 

δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο  ηεο ΔΠΤ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ αξίζκ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ Ψ11Ζ465ΦΤΟ-16Ψ) θαη ηελ ππ’ αξίζκ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΚΛ465ΦΤΟ-Φ0Ζ)». 

4) Ζ κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Αηηηνινγία 

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ». 

5) Σν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Αξκνδηόηεηα ηεο ΔΠΤ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Λ.4412/2016». 

6) Σελ ππ΄ αξηζκ. 4314/18-01-2021 κε ΑΓΑ: 6ΤΕ7469ΖΓΚ-ΒΔΕ  απόθαζε ηεο 6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο γηα 

ηελ έγθξηζε πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ  «Πιήξνπο ζεη ξεδεηνζθνπίνπ θαη ρεηξνπξγηθήο 

δηαζεξκίαο»  γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηεο Λνζειεπηηθήο καο Κνλάδαο. 

7) Σελ αξηζκ. 21DIAB000017031 δηαβνύιεπζε θαη ηα ζρόιηα απηήο. 

8) To ππ.αξηζκ. 8167/05-08-2021 έγγξαθν κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ νη λέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο από ηελ 

επηηξνπή θαηάξηηζεο πξνδηαγξαθώλ. 
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Aλαθνηλώλεη ηελ δηεμαγσγή 2εο  Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα  Πιήξνπο 

ζεη ξεδεηνζθνπίνπ θαη ρεηξνπξγηθήο δηαζεξκίαο «CPV: 33141620-2» πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνύλ νη ηειηθέο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

   Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα  δέθα  (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ  

αλάξηεζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηόηνηνπν ηνπ ΔΖΓΖ. 

 

   Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζύλδεζκν “Γηαβνπιεύζεηο” θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr). 

   Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο άκεζα θαη απηόκαηα, 

κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ κε ηελ επηινγή «Θαηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή 

κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.  

   Κε ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΔΖΓΖ δελ γίλεηαη επηζύλαςε 

αξρείσλ. Αξρεία κπνξνύλ λα απνζηαινύλ ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Θαηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).  

   Θάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη 

ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν «Θαηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα 

γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα ελεκεξώλεηαη ν 

απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ. 

   ε θάζε πεξίπησζε ηα ζρόιηα πνπ έξρνληαη ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε δηαβνύιεπζε.  

   Κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

  Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα ζηελ ειεθηξνληθή 

θόξκα ηνπ ΔΖΓΖ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο. 

   Ζ ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε, 

δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :  

1) Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ. 

2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.  

3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 

4) Σελ εκπεηξία.  

5) Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

θαη πξνηύπσλ.  

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο. 
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Η Αλ. Δηοηθήηρηα 

 

 

 

Φηιηπποπούιοσ Ο. Ειέλε 

 

 

 

                          
                       
 
 

ΕΤΜΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ 

 

Αθνξά ηελ πξνκήζεηα «πιήξνπο ζεη ξεδεηνζθνπίνπ θαη ρεηξνπξγηθήο δηαζεξκίαο» γηα ην ΓΛ Αηησιναθαξλαλίαο- ΛΚ 

Κεζνινγγίνπ. 

               

 
ΕΤΜΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ 
 

Α.  ΡΔΕΔΚΣΟΚΟΠΗΟ-ΖΛΔΚΣΡΟΣΟΜΟ 

 

 Σν πξνζθεξφκελν ξεδεθηνζθφπην λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κε αιαηνχρν θπζηνινγηθφ νξφ 

(saline) θαη λα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα:  

 Α) Οπηηθή 30° δηακέηξνπ 4mm κε θαθνχο πςειήο επθξίλεηαο HD- ηεκάρηα δχν (2) ε νπνία: 

 - Να έρεη γσλία νξάζεσο 30° κε πεδίν νξάζεσο ηνπιάρηζηνλ 70° θαη κεγάιν βάζνο πεδίνπ.  

- Να έρεη κήθνο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 280 mm   θαη δηάκεηξν 4mm πεξίπνπ .  

- Να ζπλνδεχεηαη απφ θιηβαληδφκελν θπηίν πξνζηαζίαο.  

 -Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε ψζηε λα επηηξέπεηαη ε απνζηείξσζή ηεο ζε πγξφ θιίβαλν (autoclavable).  

Β) Οπηηθή 12° δηακέηξνπ 4mm κε θαθνχο πςειήο επθξίλεηαο HD- ηεκάρηα δχν (2) ε νπνία:  

- Να έρεη γσλία νξάζεσο 12° κε πεδίν νξάζεσο ηνπιάρηζηνλ 70°θαη κεγάιν βάζνο   πεδίνπ.  

- Να έρεη κήθνο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 280 mm  θαη δηάκεηξν 4mm πεξίπνπ  

- Να ζπλνδεχεηαη απφ θιηβαληδφκελν θπηίν πξνζηαζίαο.  

- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε ψζηε λα επηηξέπεηαη ε απνζηείξσζή ηεο ζε πγξφ θιίβαλν (autoclavable).  

Γ) ηνηρείν εξγαζίαο ελεξγεηηθφ κε εηδηθφ εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ειαθξηά γηα επθνιία ζηνπο 

ρεηξηζκνχο ηεκάρηα δχν (2).  

Γ)Δζσηεξηθή ζήθε πνπ λα πεξηιακβάλεη καληξέλ θαη εμσηεξηθή ζήθε  πεξηζηξεθφκελε, ζπλερνχο ξνήο 

θαη κε δχν θάλνπιεο. Σεκάρηα δχν(2) έλα 24-26ch θαη έλα 26-28 ch. 

Δ) Οπηηθφ καληξέλ.  

Σ) Ζιεθηξφδην ηχπνπ ξφδαο ή θνπήο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο νπηηθέο θαη γηα ρξήζε κε αιαηνχρν 

θπζηνινγηθφ νξφ.  

Ε) Ζιεθηξφδην θνπήο αγθχιε (λα ππάξρεη πεξηγξαθή ηεο αγθχιεο πξνο αμηνιφγεζε) γηα ηηο 

πξνζθεξφκελεο νπηηθέο  θαη γηα ρξήζε κε αιαηνχρν θπζηνινγηθφ νξφ.  

Ζ) Ζιεθηξφδην ηχπνπ needle γηα ηηο πξνζθεξφκελεο νπηηθέο θαη γηα ρξήζε κε αιαηνχρν θπζηνινγηθφ νξφ.  

Θ) Ζιεθηξφδην εμάρλσζεο πξνζηάηε (λα ππάξρεη πεξηγξαθή ηνπ ειεθηξνδίνπ πξνο αμηνιφγεζε) γηα ηηο 

πξνζθεξφκελεο νπηηθέο θαη γηα ρξήζε κε αιαηνχρν θπζηνινγηθφ νξφ. 

I) Γηπνιηθφ θαιψδην δηαζεξκίαο γηα ζχλδεζε ηνπ ξεδεθηνζθνπίνπ κε ηελ πξνζθεξφκελε δηαζεξκία θαη 

ρξήζε κε αιαηνχρν θπζηνινγηθφ νξφ ηεκάρηα δχν (2). Κ) Γπάιηλε ζχξηγγα κε εχθακπην άθξν.  

 Να αλαθεξζνχλ επηπιένλ δπλαηφηεηεο πξνο αμηνιφγεζε νη νπνίεο ζα εθηηκεζνχλ. 



 Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε παξαπνκπέο 

ζηα πξσηφηππα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

 Να εγθαηαζηαζεί θαη λα παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη λα γίλεη επίδεημε ιεηηνπξγίαο- 

εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ. 

 Να πξνζθέξεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε θαη θαηά ηελ νπνία λα παξέρεηαη 

δσξεάλ ππνζηήξημε βιαβψλ θαη πξνβιεπφκελεο ζπληήξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αληαιιαθηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα παξέρεηαη εγγχεζε χπαξμεο 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) έηε. 

 Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE , ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο θαη ν 

πξνκεζεπηήο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ISO γηα ηε δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε (λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά). 

 Λ) Σν πξνζθεξφκελν ξεδεθηνζθφπην: 

 Να είλαη ζπκβαηφ κε ηελ πεγή θσηηζκνχ πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν. 

 Να είλαη ζπκβαηφ κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ δηνπξεζξηθψλ επεκβάζεσλ  

            “KARL STORZ & COMEG” ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

Β.   ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ 

 

 Ζ κνλάδα λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πιεξνί ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. 

 Ζ δηαζεξκία λα είλαη θαηάιιειε γηα ελδνζθνπηθέο, δηνπξεζξηθέο (θάησ απφ ην λεξφ) επεκβάζεηο, 

γπλαηθνινγηθέο, ιαπαξνζθνπηθέο θαζψο θαη ζε φιεο ηηο επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο. Δπίζεο 

λα είλαη θαηάιιειε γηα ξεδεθηνζθφπεζε κε ρξήζε θπζηνινγηθνχ νξνχ (saline) θαη γηα εμάρλσζε 

πξνζηάηε κε ρξήζε θπζηνινγηθνχ νξνχ. 

 Να δηαζέηεη ςεθηαθφ πίλαθα ζε κεγάιε νζφλε αθήο  κε ελδείμεηο ηεο ηζρχνο ιεηηνπξγίαο κε 

ξπζκίζεηο απηψλ μερσξηζηά γηα ηε δηπνιηθή θαη κνλνπνιηθή ρξήζε, θαζψο θαη ηερλνινγία γηα 

θαζνδήγεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο, φπσο θαη δπλαηφηεηα γηα 

επηινγή ηνπ ελεξγνχ εξγαιείνπ απφ ηελ νζφλε αθήο θαη ηαπηφρξνλε ππφδεημε ηεο νξζήο ππνδνρήο 

ζχλδεζεο. 

 Να δηαζέηεη κλήκεο απνζήθεπζεο παξακέηξσλ θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα επηιέγεη 

νπνηνδήπνηε πξφγξακκα επηζπκεί. 

 Να δηαζέηεη εγθαηεζηεκέλνπο ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο κνλνπνιηθήο θαη δηπνιηθήο 

θνπήο: 

 

 α. Μνλνπνιηθή θνπή γεληθήο ρξήζεο κε έιεγρν ηζρχνο κε βάζε ηελ αληίζηαζε           ηνπ ηζηνχ 

δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ ηάζε εμφδνπ, κε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ   ηνπιάρηζηνλ 400 W. 

 

 β. Μνλνπνιηθή θνπή εηδηθή γηα δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο (θνπή εληφο δηαιχκαηνο πγξνχ), κε 

έιεγρν ηζρχνο κε βάζε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ ζηελ αγθχιε δηαηεξψληαο ζηαζεξφ 

ηνλ ζπηλζήξα, κε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 400 W. 

γ. Μνλνπνιηθή θνπή εηδηθή γηα επεκβάζεηο πνπ απαηηνχλ πξσηνγελή αηκφζηαζε, κε έιεγρν ηζρχνο 

κε βάζε ηελ αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ ηάζε εμφδνπ, κε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ 

ηνπιάρηζηνλ 240 W.  

δ. Γηπνιηθή θνπή γεληθήο ρξήζεο κε έιεγρν ηζρχνο κε βάζε ηελ αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ δηαηεξψληαο 

ζηαζεξή ηελ ηάζε εμφδνπ, κε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 120W. 

 ε. Γηπνιηθή θνπή εηδηθή γηα δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο (θνπή εληφο     θπζηνινγηθνχ νξνχ) κε 

έιεγρν ηζρχνο κε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 400W. Να δηαζέηεη εηδηθφ ζχζηεκα πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε επαξθνχο δηαζέζηκεο ηζρχνο γηα ηελ έλαξμε ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ. 

 

Να δηαζέηεη εγθαηεζηεκέλνπο ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο κνλνπνιηθήο & δηπνιηθήο 

αηκφζηαζεο : 

 



α. Μνλνπνιηθή αηκφζηαζε γεληθήο ρξήζεο κε επαθή ή ρξήζε ιαβίδαο, έιεγρν ηζρχνο κε βάζε ηελ 

αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ ηάζε εμφδνπ, κε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 

140W. Να έρεη δπλαηφηεηα επηινγήο απηφκαηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο ελεξγνπνίεζεο (autostop). 

  

β. Μνλνπνιηθή βαζηά αηκφζηαζε επαθήο κε ζχζηεκα απνθπγήο ηεο αλζξαθνπνίεζεο ηνπ ηζηνχ, 

έιεγρν ηζρχνο κε βάζε ηελ αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ ηάζε εμφδνπ, κε κέγηζηε 

ηζρχ εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 240W. Να έρεη δπλαηφηεηα επηινγήο απηφκαηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο θαη ζχζηεκα ηαρείαο ελεξγνπνίεζεο. 

 

 γ. Μνλνπνιηθή ηαρεία αηκφζηαζε επαθήο θαηάιιειε γηα εθηνκή κε έιεγρν ηζρχνο κε βάζε ηελ 

αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ ηάζε εμφδνπ, κε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 

240W.  

 

δ. Μνλνπνιηθή ηαρεία αηκφζηαζε επαθήο θαηάιιειε γηα εθηνκή κε ρακειή παξαγσγή θαπλνχ κε 

έιεγρν ηζρχνο κε βάζε ηελ αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ, δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ ηάζε εμφδνπ θαη 

ηξνπνπνηψληαο ηελ δηακφξθσζε ηεο θπκαηνκνξθήο κε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 140W. 

 

ε. Μνλνπνιηθή επηθαλεηαθή αηκφζηαζε ρσξίο επαθή (spray) γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηεηακέλεο 

αηκνξξαγίαο, κε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 170W. ζη. Μνλνπνιηθή ηαρεία & έληνλε 

αηκφζηαζε κε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηαπηφρξνλα ζε δχν εμφδνπο, κε έιεγρν ηζρχνο κε βάζε 

ηελ αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ ηάζε εμφδνπ, κε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ 

ηνπιάρηζηνλ 240W.  

 

δ. Γηπνιηθή αηκφζηαζε επαθήο κε ζχζηεκα απνθπγήο ηεο αλζξαθνπνίεζεο ηνπ ηζηνχ, κε έιεγρν 

ηζρχνο κε βάζε ηελ αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ ηάζε εμφδνπ, κε κέγηζηε ηζρχ 

εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 240W. Να έρεη ζχζηεκα απηφκαηεο έλαξμεο θαη απηφκαηνπ ηεξκαηηζκνχ πξηλ 

ν ηζηφο πξνζθνιιεζεί ζην εξγαιείν.  

 

ε. Γηπνιηθή ηαρεία & έληνλε αηκφζηαζε κε επαθή ή ρξήζε ιαβίδαο, κε έιεγρν ηζρχνο κε βάζε ηελ 

αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηελ ηάζε εμφδνπ, κε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ 

140W. Να έρεη ζχζηεκα απηφκαηεο έλαξμεο θαη απηφκαηνπ ηεξκαηηζκνχ πξηλ ν ηζηφο 

πξνζθνιιεζεί ζην εξγαιείν. 

 Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε 220-240 V/50 Hz θαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή standards.  

 Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) ππνδνρέο (sockets), νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα δερζνχλ φια ηα 

εξγαιεία κνλνπνιηθά ή/θαη δηπνιηθά, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη πιήξσο νη αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε 

ηκήκαηνο. Να ππάξρεη επηπιένλ ή δπλαηφηεηα κειινληηθήο αληηθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε 

ππνδνρήο κε άιινπ ηχπνπ. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ, νη νπνίεο λα απνζεθεχνληαη ζηελ κλήκε ηεο 

δηαζεξκίαο κε θσδηθφ ζθάικαηνο. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο ιεηηνπξγίαο, λα ελεξγνπνηείηαη 

νπηηθναθνπζηηθφ ALARM θαη λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηαζεξκίαο.  

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ αζζελνχο κε βεκαηνδφηε αιιά θαη λα παξέρεηαη 

εξγνζηαζηαθή εγγχεζε γηα ηελ απνθπγή εγθαπκάησλ ηνπ αζζελή. 

 Να δηαζέηεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ νπδέηεξνπ ειεθηξνδίνπ (πιάθα γείσζεο) θαη λα 

δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζε πεξίπησζε θαθήο επαθήο. 

 Να παξαδίδεηαη πιήξεο κε πνδνδηαθφπηε δηπιφ, αληηεθξεθηηθφ, αδηάβξνρν, κε δπλαηφηεηα πιχζεο 

& απνιχκαλζεο ζε απηφκαηα πιπληήξηα, ζπλδεηηθφ θαιψδην ειεθηξνδίσλ επηζηξνθήο θαη 

ειεθηξφδηα επηζηξνθήο κηαο ρξήζεο (παθέην ησλ 50 ηεκαρίσλ).  

 Να δηαζέηεη εηδηθή ηερλνινγία κε ηελ νπνία λα ειαηηψλεηαη ν θίλδπλνο     κεραληθήο ηνκήο ζε 

επεκβάζεηο φπσο δηνπξεζξηθή εθηνκή ππφ αιαηνχρν θπζηνινγηθφ νξφ. (Να δνζεί αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή). 

 Ζ πξαγκαηηθή εθαξκνδφκελε ηζρχο λα εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνχ (π.ρ. ηελ 

αληίζηαζε) 



 Να δηαζέηεη εηδηθή ηερληθή, ε νπνία λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα «αλαγλψξηζεο» ησλ δηαθφξσλ 

δνκψλ ησλ ηζηψλ θαη λα πξνζαξκφδεη απηφκαηα ηελ ηαρχηεηα ηεο θνπήο θαη λα ξπζκίδεη ηελ ηζρχ 

αλάινγα κε ηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ ζε φιεο ηηο επεκβάζεηο.  
 
 

ΓΕΜΘΙΞΘ & ΕΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ (ΕΓΓΣΗΡΗ ΙΑΚΗΡ ΚΕΘΞΣΠΓΘΑΡ -ΕΤΜΘΙΗ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗ ΟΠΞΛΗΘΕΘΑΡ - 
ΕΓΙΑΑΡΑΡΗΡ ΛΗΤΑΜΗΛΑΩΜ) 

 

 

1. Ο δεηνχκελνο εμνπιηζκφο θαζψο θαη ηα παξειθφκελα ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, απνιχησο 

θαηλνχξγηνο, (ακεηαρείξηζηνο), άξηζηεο αληνρήο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιεινο γηα 

λνζνθνκεηαθή ρξήζε, θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 

εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

2. Να είλαη εχρξεζηνο, παξέρνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία αζζελνχο, ρξεζηψλ 

θαη πεξηβάιινληνο. 

3. Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα λα θαιχπηεη ππνρξεσηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ 

αζθαιείαο, λα θέξεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ν αληηπξφζσπνο - δηαλνκέαο ηνπ, ππνρξεσηηθά πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά δηαθίλεζεο Ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο θαηά 

ISO. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ζα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα, ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα.  

4. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πξσηφηππα ηερληθά αλαιπηηθά έληππα (θπιιάδηα) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή. Πξνζθνξέο πνπ δελ απαληνχλ αλαιπηηθά ζε 

φιεο ηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

5. Να δνζεί πιήξεο θαηάινγνο κε ηνπο αληίζηνηρνπο εξγνζηαζηαθνχο θσδηθνχο θαη ηηκέο ησλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ εάλ απαηηνχληαη.  

6. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ζα είλαη ν ζπληνκφηεξνο δπλαηφο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα (60) 

εκέξεο.  

7. Σα κεραλήκαηα ζα παξαδνζνχλ κε ηελ εξγνζηαζηαθή ηνπο ζπζθεπαζία, ζηελ απνζήθε πιηθνχ ή 

ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπο, θαη ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε επζχλε θαη 

έμνδά ηνπ, ζα παξαιεθζνχλ δε κεηά απφ 10ήκεξε ηνπιάρηζηνλ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο, ζην ηέινο ηεο νπνίαο θαη εθ' φζνλ δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζα γίλεηαη 

ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή.  

8. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην δεηνχκελν 

εμνπιηζκφ, λα εθπαηδεχζεη ρσξίο ακνηβή ην πξνζσπηθφ ζηελ ζσζηή ρξήζε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη ην Σερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε βιαβψλ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηείηαη. 

9. Με ηελ παξάδνζε ησλ κεραλεκάησλ λα παξαδνζεί κία πιήξεο ζεηξά ησλ ΣΔΧΝΗΚΩΝ 

ΔΓΧΔΗΡΗΓΗΩΝ (θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) , ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, φπσο νδεγίεο 

ζπληήξεζεο, ειεθηξνληθά ειεθηξνινγηθά θαη κεραλνινγηθά δηαγξάκκαηα, θαηάινγνη 

αληαιιαθηηθψλ, θιπ θαζψο θαη ΟΓΖΓΗΔ ΧΡΖΖ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο θαη νπσζδήπνηε κε 

κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

10. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 

κεραλεκάησλ θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) ρξφληα.  

11. Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε θαη θαηά ηελ νπνία λα παξέρεηαη δσξεάλ 

ππνζηήξημε βιαβψλ κε πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ην 

Ννζνθνκείν.  

12. Οπνηαδήπνηε επίζθεςε ηνπ πξνκεζεπηή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζην κεράλεκα θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ δειηίν ηερληθήο ππνζηήξημεο, 

ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν ιφγνο ηεο επίζθεςεο.  

13. Ζ επέκβαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη εληφο 24σξνπ. 

14. Μεηά ηε ιήμε ηνπ σο άλσ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν Πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη, 

εθφζνλ ηνπ αλαηεζεί λα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) 



εηψλ απφ ηεο παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, έλαληη ηδηαίηεξεο εηήζηαο 

ακνηβήο ηελ νπνία ζα έρεη θαζνξίζεη νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, κε βάζε 

ηα παξαθάησ:  

- Ωξηαία ρξέσζε κεηά απφ θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο (service) θαη 

γηα επηζθεπή βιαβψλ κε παξνρή εξγαηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, εθηφο ησλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ.  

- πληήξεζε θαη επηζθεπή πιήξεο, πνζνζηηαία (%) επί ηεο αμίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο 

αλαπξνζαξκνδφκελε θαη' έηνο ζχκθσλα κε ηνλ ηηκαξηζκηθφ δείθηε ηεο αγνξάο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν - ζπληήξεζε (service) θαη επηζθεπή βιαβψλ γηα 

φζεο θνξέο ρξεηαζηεί κε παξνρή εξγαηηθψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά (ζπρλφηεηα θαη 

εξγαζίεο έιεγρσλ - ζπληεξήζεσλ θαη αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη).  

- πληήξεζε θαη επηζθεπή ρσξίο αληαιιαθηηθά, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα 

πξνιεπηηθφ έιεγρν - ζπληήξεζε (service) θαη επηζθεπή βιαβψλ γηα φζεο θνξέο ρξεηαζηεί κε παξνρή 

εξγαηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζηελ 

πξνζθνξά (ζπρλφηεηα θαη εξγαζίεο έιεγρσλ - ζπληεξήζεσλ) εθηφο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ 

εμαξηεκάησλ. 

15. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηε πξνζθνξά ηνπο φηη ζα εγθαηαζηήζνπλ ηα 

πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα θαη ζα ηα παξαδψζνπλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

16.  Σπρφλ εηδηθέο απαηηήζεηο, φζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο θαη ηηο παξνρέο θ.ι.π. ζα αλαθέξνληαη ξεηά. 

17. Δάλ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ λα κπνξεί λα γίλεη αληαιιαγή ηεο λέαο δηαζεξκίαο κε ηελ ήδε 

ππάξρνπζα ERBE VIO 300S. 

           18. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ Γεκνζίνπ Ννζνθνκείνπ πξνηείλνπκε 

            λα έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ξεδεθηνζθφπηα φισλ ησλ θχξησλ θαηαζθεπαζηψλ 

           θαη λα δηαηίζεληαη ηα απαξαίηεηα θαιψδηα ηα νπνία θαη λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά. 

 19. Να έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ζπζθεπή πδξνπαξαζθεπήο (WATERJET) γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εηδηθψλ επεκβάζεσλ ζηελ νπξνινγία (φπσο πρ. κεξηθήο ή/θαη νιηθήο λεθξεθηνκήο) 

θαη ζηελ γεληθή ρεηξνπξγηθή (φπσο π.ρ. κεξηθήο ή/θαη νιηθήο επαηεθηνκήο).  
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