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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΑΓΗΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  ΓΗΑ ΡΗΠ   

                                              ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (4)2022  
ΑΟ. ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  I SUPPLIES:    51  -2022 

 

   Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N.4412/08.08.2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ) & ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3329/05, 

 

ΑΛΑΘΝΗΛΩΛΔΗ 

Σελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα  ηελ πξνκήζεηα πάγηνπ εμνπιηζκνχ  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ 4/2022 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά μόνο 
βάζει ηιμής σο αθνινχζσο: 

 

                                                   ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ  
   

 
ΑΠ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝ
ΙΑ 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΟ
ΟΣΗ
ΣΑ 

ηηκε ηκρ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΚΑΔ 

1
1 4890 14/4/2022 

Πξνκήζεηα θνξεηψλ 

σηνζθνπίσλ ηερλνινγίαο LED 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο 2 250,00 € 500,00 € 24% 620,00 € 1841 

2
2 5127 19/4/2022 

Πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξγηνπ 
ειεθηξνθαξδηνγγάθνπ γηα ηε 
Μ.Σ.Ν. 

1 2.700,00 € 2.700,00 € 24% 3.348,00 € 1841 

3
3 906 20/1/2022 

Πξνκήζεηα ελφο 
επαγγεικαηηθνχ ειεθηξνληθνχ 
πηεζφκεηξνπ γηα ην ηκήκα ηεο 
Αηκνδνζίαο 

1 320,00 € 320,00 € 24% 396,80 € 1841 

4
4α 6410 17/5/2022 

Πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνχ 
θαηαςχθηε  γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Μηθξνβηνινγηθνχ 
Δξγαζηεξίνπ 

1 5.200,00 € 5.200,00 € 24% 6.448,00 € 7131 

4
4β 6410 17/5/2022 

Πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνχ 
ςπγείνπ-βηηξίλαο ζπληήξεζεο  
ζπληήξεζεο γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Μηθξνβηνινγηθνχ 
Δξγαζηεξίνπ 1 3.000,00 € 3.000,00 € 24% 3.720,00 € 7131 

            11.720,00 €   14.532,80 €   
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   Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, 

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ : 14.532,80 € με Φ.Ξ.Α. 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ:    24/06/2022  ΩΟΑ 15:00 
 

    Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ, ην Ννζνθνκείν 

δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξψλ iSupplies 

(http://isupplies.gr) ηεο εηαηξείαο iSmart P.C. 

    Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζηε λα ζπκκεηέρεηε θαη λα ππνβάιεηε απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο 

ή/θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή. 

    Η εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα iSupplies είλαη δσξεάλ θαη γίλεηαη είηε κέζσ ηειεθψλνπ ζηελ iSmart P.C. ζην 

2103601671 είηε ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή θφξκα εγγξαθήο ζηε δηεχζπλζε: http://isupplies.gr/auth/register. 

   Γηα θάζε δηαγσληζκφ πνπ θαιείζηε λα ζπκκεηέρεηε, ζα ελεκεξψλεζηε κέζσ email ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο πνπ ζα δειψζεηε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. 

    Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα iSupplies κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα 

αθφινπζα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: email: info@isupplies.gr, ηει: 2103601671. 

    Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζηηο πξνζθνξέο ζα βεβαηψλεηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε ηελ επηζχλαςε ή αλαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο CE MARK θαη ISO θαη έγθξηζεο ΔΟΦ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. ή 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 
 
Ξαρακαλείζθε να ζσμμεηέτεηε μόνο εθόζον έτεηε εηοιμοπαράδοηο σλικό και άμεζη παράδοζη. 

 

ΞΑΟΑΘΑΙΝΚΔ ΝΞΩΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΠΑΠ ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΡΑ ΘΑΡΩΘΗ: 

1. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία απαξαίηεηα: 

α)  Κσδηθφο είδνπο Ννζνθνκείνπ 

β)  Κσδηθφο είδνπο εηαηξείαο 

γ)  Κσδ. Καηαζθεπαζηή 

δ)  Καηεγνξία θαη πεξηγξαθή πιηθνχ 

ε)   REF Number 

ζη)  Καηαζθεπαζηηθφο νίθνο 

2. ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο παξαηεξεηεξίνπ είδνπο 

(http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) θαη ε ηηκή παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ ή λα θαηαηεζεί 

ππεχζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε απηφ. 

3. Καη' εθαξκνγή ηνπ λ. 4600/2019, δελ απαηηείηαη πιένλ θαηαρψξεζε ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ πνπ έρεη ιάβεη απφ ην 

κεηξψν ηνπ ΔΚΑΠΣΤ, αιιά αληίζηνηρε απφ ηνλ ΔΟΦ. Θα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ηνπ 

πξντφληνο ζην Μεηξψν Ιαηξνηερλνινγηθνχ ηνπ ΔΟΦ (GreMDIS), πην ζπγθεθξηκέλα ν Κσδηθφο ΔΟΦ θαη Τπεχζπλε 

Γήισζε αληηζηνίρηζεο ηνπ θσδηθνχ ΔΟΦ κε ηνλ ΔΑΝ. 

4. Να δειψλεηαη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο CΔ. 

5. Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ν ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

6. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηα πιηθά θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ αηηήκαηφο καο, παξαθαινχκε γηα έγγξαθε ελεκέξσζε 

θαη απφ πνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα είλαη απηά δηαζέζηκα απφ ηελ εηαηξεία ζαο. ε πεξίπησζε κε δήισζεο ελλνείηαη 

φηη ππάξρεη εηνηκνπαξάδνην πιηθφ θαη θαη επέθηαζε άκεζε παξάδνζε. 

7. Παξαθαινχκε φπσο επηζπλάπηεηε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζαο ζηελ πιαηθφξκα iSupplies: 

Α) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

Β) Σερληθή πξνζθνξά, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ή ησλ ππεξεζηψλ θαη 

Γ) Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ, ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ, 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΓΔΜΗ).ε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή δέρεηαη ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 

πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα αγνξάο ππφ 

ηελ αίξεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζα ηα πξνζθνκίζεη κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ειεθηξνληθά κέζσ mail ζηελ γξακκαηέα ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Σα παξαπάλσ δελ 

εθαξκφδνληαη ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία ίζε ή θαηψηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) 

http://isupplies.gr/
http://isupplies.gr/auth/register
mailto:info@isupplies.gr
http://84.205.248.47/front.php/simple/listing


επξψ (ρσξίο ΦΠΑ). 

 
ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΓΔΛ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΓΔΘΡΔΠ ΘΑΗ ΑΞΝΟΟΗΞΡΝΛΡΑΗ 

 

Ριμή προζθοράς: Αλαιπηηθά ζε ΔΤΡΩ θαη ζηαζεξή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. Να δειψλεηαη θαη ν 

ΦΠΑ πνπ ππφθεηηαη ην είδνο. Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ Σηκή Παξαηεξεηεξίνπ (φπνπ 

ππάξρεη). 

Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην Π. Σ. ηεο ΔΠΤ (άξζξν 24 ηνπ Ν. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην λνζνθνκείν. 

 

Σρόνος ιζτύος προζθορών: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο γηα 

ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

 
Ρρόπος παράδοζης - παραλαβής: 

 Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 

εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

 Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 

γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Σα ππφ παξαγγειία είδε ζα παξαδίδνληαη φια καδί θαη φρη ηκεκαηηθά θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλάινγα 

ηηκνιφγηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή λα αλαγξάθεηαη φηη πξφθεηηαη γηα πιηθά ηεο 

αίηεζεο, ν θσδηθφο ηνπ είδνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε επσλπκία, θαη ζε θάζε παξαζηαηηθφ αγνξάο (δειηίν απνζηνιήο 

θαη ηηκνιφγην) θσδηθφο ΔΟΦ θ.η.ι. 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε πεξίπησζε 

απφξξηςεο εηδψλ εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, εθ' φζνλ απηά δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα 

αληηθαζίζηαληαη δσξεάλ εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
 
 
Διδικοί Όροι ζσμμεηοτής: 
 

1. Ο Πξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη θέξεη εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ 

επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη 

ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο ζε 

πεξίπησζε κε παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

ζα απνξξίπηνληαη. 

3. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ 

ακέζσο επφκελε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη ηελ δηαθνξά ηεο ηηκήο πνπ 

πξνθχπηεη ζα ηελ επηβαξχλεηαη ε εηαηξεία ζηελ νπνία έγηλε αξρηθά ε θαηαθχξσζε / αλάζεζε. 

4. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν 

κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηµεο ή 

ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο. 

5. Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά - δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην 

ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη 

ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ 

6. Ο Πξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη κε ηα νπνία θαη ζπκθσλεί. 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

Α/Α  1) «Έγκριζη δαπάνης για ηην προμήθεια θορηηών φηοζκοπίφν ηετνολογίας LED για ηις ανάγκες ηης 
Ξαιδιαηρικής Θλινικής»  

 



Πξνκήζεηα δχν (2) θορηηών φηοζκοπίφν ενηλίκφν-παίδφν ηετνολογία LED γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο  κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ: 
 

Φορηηό Ωηοζκόπιο ηετνολογίας LED (2 ημτ.): 
- Ο παξαγφκελνο θσηηζκφο λα είλαη 8,000 lux γηα άξηζηε φξαζε θαη ζηνπο πνην κηθξνχο αθνπζηηθνχο πφξνπο. 

- Η ιάκπα λα έρεη δηάξθεηα δσήο 100.000 σξψλ. 

- Η ρεηξνιαβή λα είλαη κεηαιιηθή γηα πςειή αληνρή ζηελ ρξήζε.  
- Να δηαζέηεη ρνάλεο 10 ηεκάρηα δηακ. 2.5 ρηι. θαη 10 ηεκάρηα δηακ. 4 ρηι ην θάζε έλα.  

- Να ζπλνδεχεηαη απφ ηζαληάθη κεηαθνξάο θαη θχιαμεο. 
 

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

- Σα πξνζθεξφκελα λα δηαζέηνπλ CE Mark θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 

Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 
- Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεληαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO 13485/03 

(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη 
εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά. 

- Λα αναθέρεηαι η επίζημη εγγύηζη ηοσλάτιζηον δύο (2) τρόνια από ηην αγορά. 
- Να ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ αγνξά 

 
 

Α/Α 2) ΘΔΚΑ: «Έγκριζη δαπάνης για ηην προμήθεια ενός καινούριοσ ηλεκηροκαρδιογράθοσ για ηην 

Κονάδα Ρετνηηού Λεθρού» 

 

Πξνκήζεηα ελφο (1) θαηλνχξηνπ ηξνρήιαηνπ δσδεθαθάλαινπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ (ΗΚΓ) γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηεο Μ.Σ.Ν.  
Ρετνικά Σαρακηηριζηικά Γφδεκακάναλοσ Ζλεκηροκαρδιογράθοσ: 

 
 Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεγρφκελνο εμ’ νινθιήξνπ απφ κηθξνυπνινγηζηέο. 

 Να δηαζέηεη απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. 

 Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220 V / 50 Hz θαη κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο δηάξθεηαο ηξηψλ σξψλ. Ο ρξφλνο 

θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο ψξεο. 

 Αληίζηαζε εηζφδνπ ηνπιάρηζηνλ 50MΩ. Δχξνο ζπρλνηήησλ 0,05 - 150 Hz θαη ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ είζνδν 

κεγαιχηεξνο ησλ 16.000 δεηγκάησλ αλά δεπηεξφιεπην θαη αλά θαλάιη. 
 Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζεξκηθψλ θεθαιψλ 12 θαλαιηψλ θαη λα θαηαγξάθεη ζε ραξηί πιάηνπο 200 mm 

ηνπιάρηζηνλ. Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ζε 4, 6 θαη 12 θαλάιηα. Να έρεη νπσζδήπνηε ηελ δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο κε 

πξφγξακκα  αλάιπζεο 18 απαγσγψλ  γηα ηελ εμέηαζε ησλ νπίζζησλ θαη δεμηψλ θαξδηαθψλ ηνηρσκάησλ (λα 

πξνζθεξζεί πξναηξεηηθά ε δπλαηφηεηα). 
 Σαρχηεηεο θαηαγξαθήο  5-10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec. 

 Δπαηζζεζία 5 - 10 - 20 mm/mV. 

 Να δηαζέηεη θχθισκα αλίρλεπζεο βεκαηνδφηε. 

 Να δηαζέηεη θίιηξα γηα ην κπτθφ ηξφκν 25/35 Hz. Δπίζεο λα δηαζέηεη AC Filter 50Hz. 

 Να δηαζέηεη ζηνλ standard εμνπιηζκφ πξφγξακκα δηάγλσζεο ελειίθσλ θαη παίδσλ θαζψο θαη πξφγξακκα κεηξήζεσλ 

θαξδηνινγηθψλ παξακέηξσλ. 

 Να δηαζέηεη αλαθιηλφκελε έγρξσκε LCD νζφλε, 8’’ ηνπιάρηζηνλ, κε ιεηηνπξγία παγψκαηνο, φπνπ λα απεηθνλίδνληαη 

θαη νη δψδεθα απαγσγέο ηαπηφρξνλα, ςεθηαθέο ηηκέο θαη κελχκαηα ρεηξηζκνχ. 
 Να δηαζέηεη πιήξεο θπζηθφ (φρη επί ηεο νζφλεο) αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην. 

 Να έρεη δπλαηφηεηα δηθηχσζεο (Ethernet) αζχξκαηα κέζσ ελζσκαηνχκελνπ Wi-Fi adapter. Δπίζεο λα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα άκεζεο ζχλδεζεο κε ζπζηήκαηα DICOM, PACS , εμσηεξηθνχ printer θιπ. 

 Να απνζεθεχνληαη  ζε εζσηεξηθή κλήκε ηνπιάρηζηνλ 400 ΗΚΓθήκαηα  θαη ηνπιάρηζηνλ 2.000 ζε θνξεηφ κέζν 

απνζήθεπζεο. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα έθδνζεο ηεο εμέηαζεο ζε κνξθή PDF. 
 Καηά ηελ ιήςε ΗΚΓξαθήκαηνο εξεκίαο λα επηκεθχλεη απηφκαηα ηνλ ρξφλν θαηαγξαθήο ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο 

ηπρνχζαο αξξπζκίαο. 

 Nα δηαζέηεη ρεηξνιαβή κεηαθνξάο θαη ην βάξνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 5 Kg. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε  IEC 60601-2-25 ε νπνία εγγπάηαη πςειήο πνηφηεηαο ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα. 

 Να ζπλνδεχεηαη απφ ηξνρήιαην ηξαπεδίδ ην κε δχν ξάθηα θαη ζπξηάξη θαζψο θαη  απφ 

πνιχζπαζην βξαρίνλα ζηήξημεο, κε εξγνζηαζηαθή π ηζηνπνίεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαισδίνπ αζζελνχο.  
 Γηα φια ηα πξνζθεξφκελα λα θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά C.E. Mark θαη θσηνγξαθίεο. 



 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.  

 Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη 

λα θέξεη εγγχεζε 2 εηψλ. 

 Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ ΗΚΓ ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζην πξνζσπηθφ ηεο 

Μνλάδαο. 

 
 

Α/Α 3) ΘΔΚΑ: «Έγκριζη δαπάνης για ηην προμήθεια ενός επαγγελμαηικού ηλεκηρονικού πιεζόμεηροσ για 
ηο ημήμα ηης Αιμοδοζίας»  

 

Πξνκήζεηα ελφο (1) επαγγεικαηηθνχ ειεθηξνληθνχ πηεζφκεηξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Αηκνδνζίαο: 
 

Ρετνικά Σαρακηηριζηικά: 
Να είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα Ιαηξεία, Ννζνθνκεία θαη Κιηληθέο. 

Να είλαη κε ελζσκαησκέλν ρεξνχιη θαη καιαθφ πεξίβιεκα γηα εχθνιε θαη αζθαιή κεηαθνξά ηνπ. 

Να δηαζέηεη απηφκαηε ή ζηεζνζθνπηθή κέηξεζε κε δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο απνηειεζκάησλ. 
Να έρεη δπλαηφηεηα απηνειέγρνπ αθξηβείαο ηεο ζπζθεπήο. 

Να δηαζέηεη απηφκαην θνχζθσκα ή δπλαηφηεηα πξνεπηινγήο θνπζθψκαηνο ηξηψλ επηπέδσλ 
Να είλαη κε ηερλνινγία αλίρλεπζεο αθαλφληζησλ θαξδηαθψλ παικψλ (αξξπζκία). 

Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία δηαθνπήο ιφγσ θίλεζεο (κφιηο αληρλεπηεί θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ε ζπζθεπή ζηακαηάεη    
λα μεθνπζθψλεη γηα 5 δεπηεξφιεπηα). 

Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ξεχκαηνο & επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο 300 κεηξήζεσλ. 

Να δηαζέηεη ξπζκίζεηο πίεζεο θνπζθψκαηνο: Απηφκαηε, 220mmHg, 250mmHg, 280mmHg. 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο ν απνπιεζσξηζκφο λα δηαθφπηεηαη γηα 5 δεπηεξφιεπηα. 

Η ηειεπηαία κεηξνχκελε ηηκή λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. 
Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηφκαηεο απελεξγνπνίεζεο. 

Να ζπκπεξηιακβάλεηαη κεζαίν πεξηβξαρηφλην (22-32 εθ.) θαη κεγάιν (32-42 εθ.). 

Να δηαζέηεη κεγάιε επαλάγλσζηε νζφλε κε νπίζζην θσηηζκφ. 
Να δηαζέηεη κλήκε ηειεπηαίαο κέηξεζεο. 

Η δηάξθεηα δσήο ζπζθεπήο λα είλαη ζηηο 100.000 κεηξήζεηο. 
Να δηαζέηεη ειιεληθέο νδεγίεο ρξήζεο. 

Να δηαζέηεη 5 ρξφληα εγγχεζε. 

 
ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

-   Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 
- Σα πξνζθεξφκελα λα δηαζέηνπλ CE Mark θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 

Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 
- Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζνληαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO 13485/03 

(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη 

εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά. 

- Λα αναθέρεηαι η επίζημη εγγύηζη ηοσλάτιζηον δύο (2) τρόνια από ηην αγορά. 
- Να ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ αγνξά. 

 

Α/Α 4α) ΘΔΚΑ: «Έγκριζη δαπάνης για ηην προμήθεια εργαζηηριακού καηαυύκηη για ηις ανάγκες ηοσ 
Κικροβιολογικού Δργαζηηρίοσ» 

Πξνκήζεηα ελφο εξγαζηεξηαθνχ θαηαςχθηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ θαη 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά. 

 
Ρετνικά ταρακηηριζηικά καηαυύκηη – 35 0C: 

1. O θαηαςχθηεο λα είλαη θάζεηνπ ηχπνπ, θαηλνχξγηνο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, ακεηαρείξηζηνο θαη θαηάιιεινο γηα 

εξγαζηεξηαθή ρξήζε. 
2. Να έρεη ρσξεηηθφηεηα 250 ιίηξα. 

3. Να δηαζέηεη ςεθηαθή ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο  κε δηαβαζκίζεηο ηνπ 0,10 νC. 

4. Να δηαζέηεη πέληε (5) ξάθηα. 

5. Να είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10 AISI 304  κέζα θαη έμσ επνμηθά ληπκέλνο ζε άζπξν ρξψκα κε ράιπβα 

θχιισλ. 



6. Να δηαζέηεη πςειήο ππθλφηεηαο κφλσζε πνιπνπξεζάλεο 80 mm, ειεχζεξεο απφ CFC. 

7. Να δηαζέηεη νζφλε 7’’ touch screen πνπ λα κπνξεί εχθνια λα δηαβαζηεί απφ απφζηαζε, κε γξαθηθφ 

ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κε άιιεο επηιεγκέλεο ιεηηνπξγίεο, πάληα νξαηέο απφ ηελ αξρηθή 

ζειίδα. 

8. Να δηαζέηεη αθνπζηηθφ θαη νπηηθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ γηα απνθιίζεηο ζεξκνθξαζίαο, αλνηρηή πφξηα, 

ζπκππθλσηή θαη ειαηησκαηηθέο ζπλζήθεο. 

9. Να δηαζέηεη εζσηεξηθφ αλεκηζηήξα γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηαλνκή ηεο ςχμεο.  

10. Να δηαζέηεη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ησλ 12 ηειεπηαίσλ ζπκβάλησλ. 

11. Να δηαζέηεη  δηαθφπηε ζηελ πφξηα γηα ην ζηακάηεκα ηνπ αλεκηζηήξα θαηά ην άλνηγκα ηεο πφξηαο. 

12. Ηιεθηξνληθή ξχζκηζε θαη ςεθηαθή έλδεημε ηεο  ζεξκνθξαζίαο λα γίλεηε κε ΡΣ100 ζηνηρείν. 

13. Να δηαζέηεη απηφκαηε ελεξγνπνίεζε δηαδηθαζίαο απφςπμεο. 

14. Να δηαζέηεη έλαλ εξκεηηθφ ζθξαγηζκέλν αεξφςπθην ζπκπηεζηή ρακεινχ ζνξχβνπ <55 dB. 

15. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ κε ζήκαλζε CE. 

16. Σα ςπθηηθφ πγξφ λα είλαη  R404Α CFC-Free. 

17. Να ιεηηνπξγεί ζε ηάζε ιεηηνπξγίαο 220 VAC. 

18. Γηαζηάζεηο 160 x 67 x 83εθ. (Ύςνο x Πιάηνο x Βάζνο). 

19. Ο νίθνο θαηαζθεπήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 (λα θαηαηεζνχλ ηα 
πηζηνπνηεηηθά). 

Ξαραηήρηζη: Νι προζθορές θα γίνοσν δεκηές μόνο για ηο ζύνολό ηοσς και ότι μεμονφμένα. 

 

 

Α/Α 4β) ΘΔΚΑ: «Έγκριζη δαπάνης για ηην προμήθεια εργαζηηριακού υσγείοσ-βιηρίνας  ζσνηήρηζης για 
ηις ανάγκες ηοσ Κικροβιολογικού Δργαζηηρίοσ» 

 Πξνκήζεηα ελφο εξγαζηεξηαθνχ ςπγείνπ-βηηξίλα ζπληήξεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Μηθξνβηνινγηθνχ 

Δξγαζηεξίνπ θαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά. 

Ρετνικά ταρακηηριζηικά υσγείοσ – βιηρίνα ζσνηήρηζης: 

1. Σν ςπγείν λα είλαη θάζεηνπ ηχπνπ, θαηλνχξγην, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, ακεηαρείξηζην θαη θαηάιιειν γηα 

εξγαζηεξηαθή ρξήζε. 
2. Να έρεη ρσξεηηθφηεηα 260 ιίηξα. 

3. Να δηαζέηεη πέληε (5) ξάθηα. 

4. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ, απφ +20C έσο +150C ελψ ε απφδνζε 

ηνπ ςπγείνπ λα κελ επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο πνπ θζάλνπλ έσο ηνπο 38ν C.  

5. Η έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη ςεθηαθή, κε δηαβαζκίζεηο ηνπ 0,10C. 

6. Να δηαζέηεη ξφδεο κεηαθίλεζεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα κεηαθηλεζεί εληφο ηνπ ρψξνπ πνπ επξίζθεηαη. 

7. Η πφξηα λα θέξεη εηδηθφ ΣΡΙΠΛΟ θξχζηαιιν αληηζακβσηηθφ γηα άλεηε παξαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ρσξίο 

απψιεηεο ζεξκνθξαζίαο. 

8. Να δηαζέηεη βεβηαζκέλε θίλεζε αέξνο, γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή θαη ζηαζεξφηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

9. Να δηαζέηεη απηφκαηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ην άλνηγκα ηεο πφξηαο. 

10. Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο απφςπμεο, ην νπνίν αλεβάδεη ειάρηζηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπγείνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο.  

11. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο πέξαλ ησλ νξίσλ 

αζθαιείαο, θαζψο επίζεο φηαλ ε πφξηα δελ θιείζεη θαιά, ή παξακείλεη αλνηθηή. 

12. Ν δηαζέηεη εζσηεξηθφ θσηηζκφ ηχπνπ LED,  ην νπνίν είλαη απηφκαην ελεξγνπνηνχκελν κε ην άλνηγκα ηεο 

πφξηαο θαη θσηίδεη φια ηα ξάθηα. 



13. Να έρεη δπλαηφηεηα επηινγήο νξίσλ αζθαιείαο ηεο ζεξκνθξαζίαο (άλσ-θάησ νξίνπ). 

14. Να δηαζέηεη κφλσζε απφ αθξφ πνιπνπξεζάλεο κε πάρνο 50 mm.  

15. Σν εζσηεξηθφ ηνπ ςπγείνπ λα είλαη απφ ιεπθφ ζηξψκα ζηδήξνπ, κε πιαζηηθνπνηεκέλε θάιπςε. 

16. Η ιεηηνπξγία λα ειέγρεηαη απφ κηθξνεπεμεξγαζηή κε ςεθηαθέο ελδείμεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο. 

17. Να έρεη ρακειφ ζφξπβν ιεηηνπξγίαο ν ζπκπηεζηήο <45dB. 

18. Σν ςπθηηθφ κέζν λα είλαη CFC-Free. 

19. Σν ςπθηηθφ ζχζηεκα λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην θάησ κέξνο ηνπ ςπγείνπ. 

20. Να ιεηηνπξγεί κε κνλνθαζηθφ ξεχκα 230 V / 50 Hz.  

21. Γηαζηάζεηο 164 x 60 x 66εθ. (Ύςνο x Πιάηνο x Βάζνο). 

22. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ κε ζήκαλζε CE. 

23. Ο νίθνο θαηαζθεπήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 (λα θαηαηεζνχλ ηα 
πηζηνπνηεηηθά). 

Ξαραηήρηζη: Νι προζθορές θα γίνοσν δεκηές μόνο για ηο ζύνολό ηοσς και ότι μεμονφμένα. 
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