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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
Αναρτθτζα ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ..,
1θ ΤΠΕ ΑΣΣΙΚΘ
και ςτο Site του Νοςοκομείου
«Γ.Ν.Α Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Π.Δ.Δ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ: ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ
Ακινα, 07/04/2022
ΣΜΘΜΑ:
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.11/07/323/9904
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Πλθροφορίεσ Α.ΠΙΠΛΑΚΘ
Σθλζφωνο:
213 204 1773
ΠΡΟ: ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
FAX:
213 204 1838
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Website:
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ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 269/2021
Γιατθν«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΤΕΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ»

με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΘ

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ

Ν.Π.Δ.Δ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΛΘΞΘ

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ
Πρωτόκολλο (Νο317)
«Γ.Ν.Α ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»
ΤΨΘΛΑΝΣΟΤ 45-47ΑΘΘΝΑ
Θμερομθνία:19/04/2022
ΚΑΣΑΘΕΘ
Θμζρα: Τρίτθ
Ϊρα: 12:00μ.μ.
Θμερομθνία:19/04/2022
Θμζρα: Τρίτθ
Ϊρα: 13:00μ.μ.

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΚΩΔΙΚΟ CPV

33141620, 39313000

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ

15.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

ΠΟΟΣΘΣΑ
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Τεμάχια
11
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ

Σφμφωνα με χρονοδιάγραμμα που κα κατατεκεί
με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ

Εξιντα (60) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΙΜΘ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ..
ΔΘΜΟΙΕΤΘ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΣΟ

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και
τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ
07/04/2022

SITEΣΟΤ

07/04/2022

Ζχοντασ υπόψθ:
1.
Σισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν:
- του Ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ-Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ»,
- του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,
- του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίωσ μετά το Ν. 4782/2021,
- του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
- του Ν.4254/2014 (Αϋ 85) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο
πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ»,
- του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του
π.δ.318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1
αυτοφ,
- τθσ παρ. Η του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
- του Ν.4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ
και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ»,
- του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ
Στρατθγικισ 2013-2016-Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016»,
- του Ν.4052/2012 (Α’ 41) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ
των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ
τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ,
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ
για τθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και άλλεσ
διατάξεισ»,
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- του Ν. 4038/2012 (Αϋ 14) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015»,
- του Ν. 4025/2011 (Α’ 228) «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα
Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ»,
- του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο
- βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων
τθσ διοίκθςθσ,
- του Ν.3959/2011 (Αϋ93) «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ»,
- του Ν. 3943/2011 (Α’ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν
υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν»,
- του Ν.3868/2010(Α’ 129) «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και λοιπζσ
διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ»,
- του άρκρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, Σφςταςθ
εγγυθτικοφ κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ
ικανότθτασ και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Οικονομικϊν»,
- του Ν.3863/2010 (Αϋ115) «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ
ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν.4387/2016),
- του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ»,
- του Ν.3846/2010 (Αϋ 66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ»,
- του Ν.3580/2007 (Α’ 134) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το
Ν.4472/2017),
- του Ν. 3414/2005 (Αϋ 279) «Τροποποίθςθ του ν. 3310/2005 "Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ
τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων’’ (ΦΕΚ 30/Αϋ/14.2.2005)»,
- του Ν.3329/2005 (Α’ 81) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ
διατάξεισ»,
- του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
- του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ»,
- του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά
Θζματα»ςυνδυαςτικϊσ προσ το Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογικι διαχείριςθ δικαιωμάτων
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων» και το Ν.4212/2013 (Α’ 257)
«Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 27θσ Σεπτεμβρίου 2011 και τθσ Οδθγίασ 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 ςτο ελλθνικό δίκαιο και τροποποίθςθ του
ν.2121/1993 «Πνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και πολιτιςτικά κζματα»,
- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία
Δεδομζνων),
- του Ρ.Δ.80/2016 (Αϋ 145)«Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»,
- του Ρ.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία»και
- του ΝΔ 496/1974 (Α’ 204) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου
Δικαίου»
- τθν εν γζνει ιςχφουςα νομοκεςία περί προμθκειϊν ΝΡΔΔ
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&Σισ αποφάςεισ:
1.1 Τθν υπ’ αρικμ. 01/01/32477/03-11-2021 απόφαςθ Διοικθτι περί ζγκριςθσ
ςκοπιμότθτασ τθσ «προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθ Νζα Μονάδα
Εγχφςεων Βιολογικϊν Ραραγόντων του Γαςτρεντερολογικοφ Τμιματοσ» με τθν διαδικαςία
τθσ απευκείασ ανάκεςθσ με ςυλλογι κλειςτϊν προςφορϊν και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, με τθν κάλυψθ τθσ
απαιτοφμενθσ δαπάνθσ ποςοφ 15.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.
1.2 Τθν αρικμ. 525/2022 απόφαςθ δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ:
6Ε54690ΩΧ-0Ξ(ΚΑΕ: 1899, 7111, 7131).

ΑΠΕΤΘΤΝΟΤΜΕ
ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΓΡΑΠΣΩΝ ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για τθν προμικεια «ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθ Νζα Μονάδα Εγχφςεων
Βιολογικϊν Παραγόντων του Γαςτρεντερολογικοφ Σμιματοσ» με απευκείασ ανάκεςθ και
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία δζκα τριϊν (13) θμερϊν από τθν
θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των
προςφορϊν, ωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, είναι εκπρόκεςμεσ και
επιςτρζφονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ.
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ
εκπρόςωποσ του κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά
περίπτωςθ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΟΣΘΣΕ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΘΣΑ

1

ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΤΟΧΘΛΑΤΘ
ΜΟΝΙΤΟ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΑΜΕΤΩΝ
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΡΙΕΣΟΜΕΤΟ-ΟΞΥΜΕΤΟ
ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΙΟΓΑΦΟΣ
ΤΟΧΘΛΑΤΑ ΣΤΑΤΩ ΟΩΝ
ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 2 ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ
- ΜΕΣΑΙΟ
ΣΥΣΚΕΥΕΘ ΚΑΔΙΟΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘΣ
ΑΝΑΗΩΟΓΟΝΘΣΘΣ(AMBU)
ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΑ PANEL - ΤΟΧΘΛΑΤΑ
ΤΝΟΛΟ

1 ΤΕΜ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ
ΜΕ ΦΠΑ 24%
2.500,00€

1 ΤΕΜ

4.000,00€

1 ΤΕΜ
1 ΤΕΜ
2 ΤΕΜ

1.500,00€
3.000,00€
400,00€

2 ΤΕΜ

1.300,00€

1 ΤΕΜ

300,00€

2 ΤΕΜ

2.000,00€
15.000,00€

2
3
4
5
6
7
8

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προμικεια ορίηονται ςτο
Μζροσ Αϋ τθσ διακιρυξθσ.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ (άρκρα 73, 74 & 75 Ν4412/2016)
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που
είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων και κοινοπραξίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για
τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο
εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Σε ζνα από τα αντίγραφα που
ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ
“ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο και να φζρει υποχρεωτικά
ςυνεχι αρίκμθςθ.
Πλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι
επιμελϊσ αρχειοκετθμζνα ςε επιμζρουσ φακζλουσ που τίκεται μζςα ςτον ενιαίο φάκελο.
Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ.
2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
2.1. Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό.
2.4. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ.
2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα
3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά
ςτοιχεία και ςυγκεκριμζνα:
3.1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: Υπεφκυνθ Διλωςθ (όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςε εφαρμογι
των άρκρων 1 και 3 του Ν. 4250/2014 και του Ν. 1599/1986) ςτθν οποία κα αναγράφονται
τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ςφμφωνα με τθν οποία κα δθλϊνεται από το
ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα ότι: α) μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ
του ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παρ. 1, 2 και 4β
του άρκρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρκρου 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του
Δθμοςίου ι ΝΡΔΔ, β) αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, γ)
θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, των οποίων
ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ, δ) τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τισ παροφςασ πρόςκλθςθσ, ε) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι, ςτ) παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του
ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ ι
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ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και η) ςυμμετζχει με μόνο μία προςφορά ςτο πλαίςιο του
παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Στθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων θ υπογραφι τθσ ωσ άνω
υπεφκυνθσ διλωςθσ απαιτείται από τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ από το νόμιμο εκπρόςωπο
κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
3.2. Τεχνικι προςφορά. Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Σε
περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
3.3. Οικονομικι προςφορά. Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε
ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΡΟΣΦΟΑ».Σο τίμθμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν
προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με ΦΠΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα.Επιςθμαίνεται ότι
οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςαν βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ εγχϊριασ
αγοράσ όπωσ καταγράφεται ςτο παρατθρθτιριο του άρκρου 24 του ν. 3846/2010.
Προςφορζσ που αναγράφουν τιμζσ πάνω από το παρατθρθτιριο του άρκρου 24 του ν.
3846/2010 κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ όπου ταυτοποιοφνται.
4. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία
του Φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ
οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά
ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν.1497/1984 (Α’ 188).
5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ
κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά
προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου
και ςελίδασ.
6. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
7. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι
να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει εντόσ τριϊν (3)
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ
αφορά μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που
επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ
αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των
προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του,
ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράφων που
εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ74) και
μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με το
Νόμο, τισ κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ
διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια τθ μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι
υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο με τθ
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ ακόμθ και με νζα ζγγραφα εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που
ζχουν ιδθ υποβλθκεί.
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Ν0269/2021

22PROC010349832 2022-04-07
8. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν
υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (άρκρα 1και 3).
ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ,από τθν
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο
του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ
προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ
λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ
διακιρυξθ. Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί.
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ
τθσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο
διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε
δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ- ΜΕΡΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν
υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ
προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία
περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των
προτάςεων αυτϊν.
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί με email τον
προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») να
υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ πζντε θμερϊν (5) θμερϊν από τθν αποςτολι του email τα
κάτωκι δικαιολογθτικά
α)απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου που να ζχει εκδοκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο
1,
β)πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ-μζλουσ,
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το ςφνολο των ταμείων κφριασ και
επικουρικισ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων
των νόμιμων εκπροςϊπων εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ κατά το
χρόνο υποβολισ τουσ κατϋεφαρμογι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016
δ)πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ περί εκπροςϊπθςθσ και αντίγραφο καταςτατικοφ, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, ςυγκρότθςθσ ΔΣ ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ ΑΕ κλπ ανάλογα με τθ νομικι μορφι
του διαγωνιςμοφ και
ε)Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπίςει με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα χ
του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο, με κάκε
πρόςφορο τρόπο (ενδεικτικά θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια
διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι.
ΑΡΘΡΟ 18. ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν.
4412/2016. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορείνα ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ
«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»
ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΘΓΟΡΟΠΟΤΛΟ
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας:
Ημερομηνία:
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ΜΕΡΟ Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΣΡΟΧΘΛΑΣΘ ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ
ΓΕΝΙΚΑ
Αναρρόφθςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ προςαρμοςμζνθ ςε τροχιλατθ βάςθ κατάλλθλθ για χριςθ ςτα
Τμιματα του Νοςοκομείου. Θ αναρρόφθςθ κα παραδοκεί με όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα ζτοιμθ προσ
χριςθ.
Α/Α

ΣΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

1.

Σφγχρονθσ τεχνολογίασ

ΝΑΙ, θ χρονολογία πρϊτθσ κυκλοφορίασ να
είναι το πολφ 7 ζτθ

Διαςτάςεισ (mm) και βάροσ (kg)

Να αναφερκοφν

3.

Τάςθ λειτουργίασ-Αντιπαραςιτικά φίλτρα

220 V /50 Hz/ΝΑΙ

4.

Να λειτουργεί μζςω ςτεγανοφ διακόπτθ ONOFF με φωτεινι ζνδειξθ λειτουργίασ

ΝΑΙ

5.

Δυνατότθτα λειτουργίασ μζςω ποδοδιακόπτθ

ΝΑΙ, να προςφερκεί ςτθν οικονομικι
προςφορά (εάν διατίκεται)

6.

Ικανότθτα αναρρόφθςθσ

40 lt/ min – μζγιςτο κενό 85% περίπου

2.

Διάταξθ ρφκμιςθσ του επικυμθτοφ κενοφ
7.

ΝΑΙ
από το ελάχιςτο μζχρι το μζγιςτο
Πργανο ζνδειξθσ του επιτυγχανόμενου κενοφ

ΝΑΙ, ευκρινοφσ ανάγνωςθσ

9.

Αντλία και κινθτιρασ, ικανισ ιςχφοσ για τθν
επίτευξθ των ανωτζρω (χωρίσ ζλαια)

Να δοκοφν ςτοιχεία, Να αναφερκεί ο τρόποσ
επίτευξθσ του κενοφ

10.

Να περιλαμβάνει δφο φιάλεσ ευρφςτομεσ ≥ 2
λίτρων, αποςτειρϊςιμεσ.

NAI, με ςφςτθμα εναλλαγισ τθσ χριςθσ τουσ.

11.

Δυνατότθτα ςφνδεςθσ φιαλϊν και άλλων οίκων
καταςκευισ

NAI

12.

Να μπορεί να δεχκεί κάνιςτρα για ςφςτθμα
αςκϊν μίασ χριςθσ

NAI

Να ζχει δυνατότθτα παρατεταμζνθσ
λειτουργίασ χωρίσ υπερκερμάνςεισ
διατθρϊντασ τθν αναρροφθτικι τθσ ικανότθτα

NAI, να αναφερκεί ο χρόνοσ ςυνεχοφσ
λειτουργίασ

8.

13.
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ςε ςυνεχι χριςθ πολλϊν ωρϊν.
14.

15.

16.

17.

Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Σφςτθμα προςταςίασ από υπερχείλιςθ

ΝΑΙ

Συςτιματα αςφαλείασ για τθν προςταςία του
χριςτθ και τθσ ςυςκευισ (αντιβακτθριδιακά
φίλτρα κτλ)

ΝΑΙ. Να περιγραφοφν και να προςφερκοφν
ςτθν οικονομικι προςφορά

Εφκολοσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ

ΝΑΙ

Ρροςαρμοςμζνθ ςε τροχιλατθ βάςθ υψθλισ
ποιότθτασ καταςκευισ

Καταςκευαςμζνθ από ειδικό για τθν αποφυγι
οξείδωςθσ μζταλλο με αντιςτατικοφσ τροχοφσ
και ςφςτθμα πζδθςθσ ςε δυο τουλάχιςτον
τροχοφσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τρία (3) ζτθ και επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα
(10) ζτθ.
Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ με
αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus,
productdata, manual κλπ).
Να κατατεκεί με τθν οικονομικι προςφορά πλιρθσ τιμοκατάλογοσ των απαιτοφμενων για τθ
λειτουργία τθσ ςυςκευισ αναλωςίμων, υλικϊν και ανταλλακτικϊν ςτακερι τιμι για πζντε (5)
ζτθ.
Χρόνοσ παράδοςθσ 60 θμζρεσ
Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει ςφςτθμα ποιότθτασ ΕΝ ΙSO 9001:15
ι ENISO 13485:16, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και
ENISO 13485:16, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων.
(Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)
Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 9001:15 και ISO 13485:16 και το
προςφερόμενο είδοσ να φζρει πιςτοποιθτικό CE. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)
H προμθκεφτρια εταιρεία να είναι ενταγμζνθ ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων
ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) ςφμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Ρ.Δ.
117/2004.
Να διακζτει διακριβωμζνα όργανα για τον ζλεγχο/ςυντιρθςθ/επιςκευι του ιατροτεχνολογικοφ
εξοπλιςμοφ που προςφζρεται. Να κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ κατάλογοσ οργάνων για
όλουσ τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ κλπ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από το εγχειρίδιο του
καταςκευαςτικοφ οίκου. Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ των οργάνων ελζγχου με τα
οποία κα εκτελοφνται οι ςυντθριςεισ του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που προςφζρεται (επί
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ποινι αποκλειςμοφ).

9.

10.

H προμθκεφτρια εταιρεία κα είναι υπεφκυνθ για τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν (νοςθλευτικό
προςωπικό, κλπ) όπωσ και για τουσ τεχνικοφσ του TμιματοσBιοϊατρικισTεχνολογίασ χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου.
Να υπάρχει θ δυνατότθτα επίδειξθσ εφόςον ηθτθκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ.

ΜΟNITOR ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΘΕΝΩΝ

2.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
Monitor κατάλλθλο για παρακολοφκθςθ
φυςιολογικϊν παραμζτρων κατά τθν μεταφορά
αςκενϊν
Σφγχρονθσ τεχνολογίασ

3.

Στερεάσ, ανκεκτικισ και ςτεγανισ καταςκευισ

4.
5.
6.
7.

Να διακζτει εργονομικι χειρολαβι
Διαςτάςεισ φψοσ x πλάτοσ x μικοσ (ςε mm)
Βάροσ (ςε Κg)
Κατθγορία και κλάςθ θλεκτρικισ αςφάλειασ

8.

Θωράκιςθ

9.
10.
11.

Τάςθ λειτουργίασ
Χρόνοσ αυτονομίασ μπαταρίασ
Χρόνοσ πλιρουσ φόρτιςθσ
Β. MONITOR

12.

Ζγχρωμθ οκόνθ TFT

1.

Ναι, να παρακολουκεί τουλάχιςτον τισ
παραμζτρουσ ECG/RESP/NIBP/SpO2/Temp/IBP
ΝΑΙ. Να αναφερκεί το ζτοσ καταςκευισ.
ΝΑΙ. Να αναφερκεί το υλικό και ο τρόποσ
κακαριςμοφ/ απολφμανςθσ.
Ναι
Να αναφερκοφν
≤ 5 Kg
Να αναφερκεί
Να μθν επθρεάηεται από τθ λειτουργία άλλου
εξοπλιςμοφ.
220V/50Hz καιμπαταρία
≥3 ϊρεσ
Να αναφερκεί
ΝΑΙ ≥12 ιντςϊν, touchscreen, υψθλισ
ανάλυςθσ και αντίκεςθσ. Να δοκοφν αναλυτικά
τεχνικά ςτοιχεία τθσ οκόνθσ.

Ενιςχυτικζσ βακμίδεσ :
α. Μια καρδιογραφιματοσ-αναπνοισ
β. Δφο αιματθρϊν πιζςεων τουλάχιςτον (ΙΒ)
13.

γ. Μια αναίμακτου πιζςεωσ (ΝΙΒ)

ΝΑΙ

δ. Μια κορεςμοφ αιμοςφαιρίνθσ. (SpO2 αναίμακτθ
μζκοδοσ)
ε. Μίασ κερμοκραςίασ τουλάχιςτον

14.

ςτ. Αναγνϊριςθσ και αποκικευςθσ αρρυκμιϊν όλων
των τφπων, ST και PVC ανάλυςθσ.
Οπτικοακουςτικι διάταξθ ςυναγερμοφ (alarm), άνω
και κάτω ορίων, για όλα τα φαινόμενα και τισ
παραμζτρουσ τουσ.
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15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Αυτόματθ ρφκμιςθ ορίων
Ταυτόχρονθ απεικόνιςθ, τουλάχιςτον ζξι (6)
κυματομορφϊν
Δυνατότθτα παγϊματοσ (FREEZE)
Δυνατότθτα αποκικευςθσ επειςοδίων, ςυναγερμϊν
και αρρυκμιϊν όλων των τφπων.
Γ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΘΜΑΣΟ-ΑΝΑΠΝΟΘ
Θ λιψθ του καρδιογραφιματοσ να γίνεται μζςω
εφκαμπτου, ανκεκτικοφ ςτισ μθχανικζσ καταπονιςεισ
καλωδίου.
Να ανιχνεφεται τυχοφςα κακι ςφνδεςθ θ διακοπι
θλεκτροδίου.
Δυνατότθτα επιλογισ προσ απεικόνιςθ οιαςδιποτε
των απαγωγϊν Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ι άλλθσ.
Δυνατότθτα ανίχνευςθσ βθματοδότθ με παράλλθλθ
επιςιμανςθ επί τθσ οκόνθσ.

Δυνατότθτα αυτόματθσ ρφκμιςθσ ορίων
ςυναγερμϊν, προσ αξιολόγθςθ
ΝΑΙ , με ρυκμό ταχφτθτασ τουλάχιςτον 25 & 50
mm/sec
ΝΑΙ
ΝΑΙ. Για τισ τελευταίεσ 72 ϊρεσ τουλάχιςτον.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ. Να προςφερκεί με δφο καλϊδια αςκενοφσ
(τριπολικό και πενταπολικό).
ΝΑΙ

23.

Λιψθ τθσ κυματομορφισ τθσ αναπνοισ

ΝΑΙ. Να γίνεται μζςω του ίδιου καλωδίου

24.

Κατ’ επιλογι ρφκμιςθ του χρόνου άπνοιασ.

ΝΑΙ. Ζωσ 30 sec περίπου με alarm άπνοιασ

25.

Ψθφιακι ζνδειξθ αρικμοφ αναπνοϊν κακϊσ και
κυματομορφι.

ΝΑΙ

26.

Να παρζχει προςταςία από απινιδϊςεισ.

ΝΑΙ. Να κατατεκεί θ πιςτοποίθςθ

27.
28.
29.
30.
31.

Εναλλαγι του καρδιακοφ ρυκμοφ ςε περίπτωςθ
αποκόλλθςθσ θλεκτροδίων από τθν οξυμετρία.
Τεχνικά χαρακτθριςτικά του ενιςχυτι.
Δ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΙΜΑΣΘΡΩΝ ΠΙΕΕΩΝ (IBP)
Αποδοχι μετατροπζων (tranducer) πολλαπλϊν
χριςεων ι μιασ χριςθσ.
Φίλτρο απόρριψθσ παράςιτων αναπνοισ κατά τθν
μζτρθςθ πνευμονικισ πίεςθσ.
Τεχνικά χαρακτθριςτικά του ενιςχυτι.

ΝΑΙ
Να αναφερκοφν
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Να αναφερκοφν

Ε. ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΙΜΑΚΣΟΤ ΠΙΕΘ (NIBP)
32.
33.

34.
35.
36.
37.

Μζκοδοσ κλαςςικι, αξιόπιςτθ με περιχειρίδα.
Δυνατότθτα χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ εκκίνθςθσ
τθσ μζτρθςθσ ςε προκακοριςμζνα χρονικά
διαςτιματα.
Απεικόνιςθ των τιμϊν ςυςτολικισ, διαςτολικισ και
μζςθσ, με ξεχωριςτά όρια ςυναγερμοφ για κάκε μια
από αυτζσ.
Να προςφερκεί με περιχειρίδα ανθλίκων, ενθλίκων
και παχφςαρκων.
Τεχνικά χαρακτθριςτικά του ενιςχυτι.
Σ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΟΡΕΜΟΤ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΘ
Αναίμακτθ μζκοδοσ
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38.

Ψθφιακι ζνδειξθ επί τισ % κορεςμοφ οξυγόνου ςτο
αίμα με ςχετικά μεγάλο εφροσ προσ τισ χαμθλζσ τιμζσ.

ΝΑΙ. Να αναφερκεί και να διακζτει επίςθσ
ζνδειξθ εφρουσ με κυματομορφι

39.

Ακρίβεια

<3% ςε υψθλό εφροσ μετριςεων 70/80% 100%. Να αναφερκεί θ ακρίβεια ςε ςχζςθ με το
εφροσ.

40.

Τεχνικά χαρακτθριςτικά του ενιςχυτι.

Να αναφερκοφν

41.

Είδοσ και κόςτοσ αιςκθτιρων.
Η. ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ

Να αναφερκοφν

42.

Μζτρθςθ κερμοκραςίασ

ΝΑΙ όρια ςυναγερμοφ

43.

Στοιχεία αξιοπιςτίασ και ακρίβειασ

Να αναφερκοφν

44.

Είδοσ και κόςτοσ αιςκθτιρων

Να αναφερκοφν

45.

Τεχνικά χαρακτθριςτικά του ενιςχυτι

Να αναφερκοφν

46.
47.

48.
49.

Θ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΡΡΤΘΜΙΩΝ
Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ όλων των τφπων
αρρυκμιϊν και ρυκμίςεων ςυναγερμϊν.
Δυνατότθτα μζτρθςθσ, καταγραφισ, ανάλυςθσ και
γενικά ςυνεχι παρακολοφκθςθ του ST
Θ. ΠΡΟΘΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Τροχιλατθ βάςθ με ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ του
μόνιτορ
Ζξοδοσ δεδομζνων

50.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Να προςφερκεί προσ επιλογι. Tου ιδίου οίκου
καταςκευισ κα αξιολογθκεί.
Επικυμθτό να διατίκεται με ςυμβατότθτα με το
πρωτόκολλο HL7
ΝΑΙ

Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε κεντρικό ςτακμό
Επιπλζον τεχνικά χαρακτθριςτικά να αναφερκοφν
51.
ΝΑΙ
προσ αξιολόγθςθ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ και επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ.
2. Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ
παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus, productdata, manual κλπ).
3. Να κατατεκεί με τθν οικονομικι προςφορά πλιρθσ τιμοκατάλογοσ των απαιτοφμενων για τθ λειτουργία
τθσ ςυςκευισ αναλωςίμων, υλικϊν και ανταλλακτικϊν ςτακερι τιμι για πζντε (5) ζτθ.
4. Χρόνοσ παράδοςθσ ≤ 60 θμερϊν.
5. Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει ςφςτθμα ποιότθτασ EN ISO 13485:16 με
πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και τθν τεχνικι υποςτιριξθ
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)
6. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 13485:16 και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει
πιςτοποιθτικό CE. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)
7. H προμθκεφτρια εταιρεία να είναι ενταγμζνθ ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων ειδϊν
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) ςφμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Ρ.Δ. 117/2004.
8. Να διακζτει διακριβωμζνα όργανα για τον ζλεγχο/ςυντιρθςθ/επιςκευι του ιατροτεχνολογικοφ
εξοπλιςμοφ που προςφζρεται. Να κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ κατάλογοσ οργάνων για όλουσ τουσ
απαραίτθτουσ ελζγχουσ κλπ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από το εγχειρίδιο του καταςκευαςτικοφ οίκου
κακϊσ και τα πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ τουσ.
9. Να κατατεκεί βεβαίωςθ και πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ, νοςθλευτικό
προςωπικό) όπωσ και για τουσ τεχνικοφσ του Τμιματοσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ.
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10. Να υπάρχει θ δυνατότθτα επίδειξθσ εφόςον ηθτθκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΡΟΧΘΛΑΣΟ ΠΙΕΟΜΕΣΡΟ - ΟΞΤΜΕΣΡΟ
Α/Α

ΓΕΝΙΚΑ
Τροχιλατθ ψθφιακι ςυςκευι παρακολοφκθςθσ Αναίμακτθσ πίεςθσ με ταλαντωςυμετρικι
μζκοδο, του καρδιακοφ ρυκμοφ ενθλίκων, κακϊσ και του κορεςμοφ αρτθριακοφ αίματοσ ςε
οξυγόνο (SpO2).

Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
Σφγχρονθσ τεχνολογίασ

Ναι. Να αναφερκεί θ χρονολογία πρϊτθσ
κυκλοφορίασ

Ανκεκτικισ καταςκευισ

Ναι, για νοςοκομειακι χριςθ, να αναφερκοφν οι
τρόποι κακαριςμοφ και απολφμανςθσ του.

Διαςτάςεισ (ΜxΡxΥ) (mm)

Να αναφερκοφν

Βάροσ (kgr)

<3kgr, να αναφερκεί

εφμα λειτουργίασ

220V/50Hz

Ενςωματωμζνθ μπαταρία

Ναι, με αυτονομία τουλάχιςτον τριϊν (3) ωρϊν, με
εφκολθ αντικατάςταςθ. Με ενδείξεισ κατάςταςθσ
του ςυςςωρευτι και φόρτιςθσ. Να δοκοφν τα
ςτοιχεία τθσ μπαταρίασ.

Οκόνθ
Εφροσ μετριςεων:
α

8.

10.
11.
12.

40-250 mmHgπερίπου.Να αναφερκεί θ ακρίβεια.

10-200 mmHg περίπου. Να αναφερκεί θ
ακρίβεια.
γ Καρδιακοφ ρυκμοφ
40-200 bpm περίπου. Να αναφερκεί θ ακρίβεια.
Να διακζτει τουλάχιςτον τισ παρακάτω ενδείξεισ:
α Συςτολικισ πίεςθσ
Ναι, να είναι μεγάλεσ, φωτιηόμενεσ και ευδιάκριτεσ
β Διαςτολικισ πίεςθσ
τόςο από απόςταςθ όςο και υπό οποιεςδιποτε
γ Μζςθ πίεςθ
ςυνκικεσ φωτιςμοφ
δ Καρδιακοφ ρυκμοφ
ε Οξυμετρίασ
Να μθν επθρεάηονται οι μετριςεισ από
Ναι, να περιγραφεί αναλυτικά.
τθν κίνθςθ του αςκενοφσ.
Οπτικοακουςτικι διάταξθ ςυναγερμοφ
(Alarm), για όλα τα φαινόμενα και τισ
Ναι, να περιγραφεί αναλυτικά
παραμζτρουσ του
Κατ’ επιλογι χειροκίνθτθ και αυτόματθ
Ναι, να αναφερκοφν
εκκίνθςθ τθσ μζτρθςθσ ςε
β

9.

Συςτολικισ πίεςθσ

Ναι, να αναφερκεί

Διαςτολικισ πίεςθσ
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13.

προκακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα
Τροχιλατο με κατάλλθλο χϊρο
τοποκζτθςθσ/ςυγκράτθςθσ περιχειρίδασ
και παρελκόμενων

Ναι, του ιδίου οίκου καταςκευισ

Τροχιλατθ βάςθ

Ναι, ανοξείδωτθ, ακτινωτι με τουλάχιςτον πζντε
(5) τροχοφσ ελεφκερθσ κίνθςθσ και φρζνο ςε
τουλάχιςτον δφο (2) τροχοφσ.

15.

Μνιμθ αποκικευςθσ για όλεσ τισ
παρακολουκοφμενεσ παραμζτρουσ

Ναι, να αναφερκεί ο αρικμόσ μετριςεων που
αποκθκεφονται

16.

Να διακζτει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με Θ/Υ
για μεταφορά δεδομζνων

Ναι, να αναφερκεί.

Να ςυνοδεφεται από δφο περιχειρίδεσ

Μία κανονικοφ μεγζκουσ και μία μεγζκουσ
παχφςαρκων.

14.

17.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ και επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα (10)
ζτθ.
12. Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ με
αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus,
productdata, manual κλπ).
13. Να κατατεκεί με τθν οικονομικι προςφορά πλιρθσ τιμοκατάλογοσ των απαιτοφμενων για τθ
λειτουργία τθσ ςυςκευισ αναλωςίμων, υλικϊν και ανταλλακτικϊν ςτακερι τιμι για πζντε (5) ζτθ.
14. Χρόνοσ παράδοςθσ ≤ 60 θμερϊν.
15. Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει ςφςτθμα ποιότθτασ EN ISO 13485:16
με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και τθν τεχνικι υποςτιριξθ
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)
16. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 13485:16 και το προςφερόμενο είδοσ να
φζρει πιςτοποιθτικό CE. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)
17. H προμθκεφτρια εταιρεία να είναι ενταγμζνθ ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων
ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) ςφμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Ρ.Δ.
117/2004.
18. Να διακζτει διακριβωμζνα όργανα για τον ζλεγχο/ςυντιρθςθ/επιςκευι του ιατροτεχνολογικοφ
εξοπλιςμοφ που προςφζρεται. Να κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ κατάλογοσ οργάνων για όλουσ
τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ κλπ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από το εγχειρίδιο του καταςκευαςτικοφ
οίκου κακϊσ και τα πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ τουσ.
19. Να κατατεκεί βεβαίωςθ και πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ, νοςθλευτικό
προςωπικό) όπωσ και για τουσ τεχνικοφσ του Τμιματοσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ.
20. Να υπάρχει θ δυνατότθτα επίδειξθσ εφόςον ηθτθκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ
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ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΤ
A. ΓΕΝΙΚΑ
Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ κατάλλθλοσ για ζντονθ νοςοκομειακι χριςθ. Να ςυνοδεφονται από
όλα τα εξαρτιματα για πλιρθ λειτουργία κακϊσ και από εργονομικό τροχιλατο, ςτακερό και αςφαλζσ
ςτθν μετακίνθςθ, με φρζνο, καλάκι ι ςυρτάρι και εργοςταςιακό βραχίονα ςτιριξθσ καλωδίου.
B. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
1. Να λειτουργεί με ρεφμα και επαναφορτιηόμενθ
μπαταρία μζςω ενςωματωμζνου τροφοδοτικοφ Να αναφερκεί θ αυτονομία τθσ μπαταρίασ
με ζνδειξθ φόρτιςθσ
2. Φίλτρα απόρριψθσ παραςίτων

Να αναφερκοφν οι τιμζσ των φίλτρων.

3. Αρικμόσ καναλιϊν

12

4. Αντίςταςθ ειςόδου

> 15 ΜΩ

5. Απόκριςθ ςυχνότθτασ

0,05 - 150 Hz

6. CMRR

≥100db

7. υκμόσ δειγματολθψίασ λιψθσ ςιματοσ

≥ 8000 samples/sec/ κανάλι

8. Ανίχνευςθ εμφυτευμζνου βθματοδότθ

ΝΑΙ

9. Αποκικευςθ ΘΚΓφιματοσ

Τουλάχιςτον 100 ΘΚΓ ςε εςωτερικι μνιμθ ι ςε
φορθτό μζςω αποκικευςθσ.

10. Ενςωματωμζνο πρόγραμμα μετριςεων και ΝΑΙ. Να δοκοφν ςτοιχεία αξιοπιςτίασ
ανάλυςθσ του ΘΚΓφιματοσ
11. Αυτόματθ και χειροκίνθτθ επιλογι απαγωγϊν
12. Στεγανό
αλφαρικμθτικό
ειςαγωγισ ςτοιχείων

ΝΑΙ

πλθκτρολόγιο ΝΑΙ

13. Να υπάρχει διάταξθ προςταςίασ του αςκενι και
τθσ ςυςκευισ από τυχαία διαρροι ρεφματοσ ι ΝΑΙ
από χριςθ απινιδωτι.
14. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε Τοπικό δίκτυο LAN

ΝΑΙ

Γ. ΟΘΟΝΘ
1. Ζγχρωμθ

ΝΑΙ

2. Κανάλια ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ

12

3. Μζγεκοσ

>5 ιντςϊν

4. Απεικόνιςθ παραμζτρων λιψθσ, καρδιορυκμοφ,
ΝΑΙ
αποκόλλθςθ θλεκτροδίων
5. Υψθλι διακριτικι ικανότθτα
Δ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟ
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1. Ταυτόχρονθ καταγραφι ςε κανάλια

6 & 12

2. Ρυκνότθτα καταγραφισ

Να αναφερκεί

3. Ρλάτοσ χαρτιοφ

≥20cm

4. Ταχφτθτα καταγραφισ

Τουλάχιςτον τρείσ και οπωςδιποτε οι 2550mm/sec

5. Αυτόματθ επιμικυνςθ του χρόνου καταγραφισ Να αναφερκεί θ δυνατότθτα και ο χρόνοσ
ςε περίπτωςθ αρρυκμίασ
καταγραφισ
ΝΑΙ. Είτε απευκείασ από τον καρδιογράφο, είτε
6. Δυνατότθτα εξαγωγισ των δεδομζνων ΘΚΓ ςε αφοφ μεταφερκοφν ςε Θ/Υ μζςω ειδικοφ
θλεκτρονικι μορφι.
λογιςμικοφ. Nα προςφερκεί προσ επιλογι εάν
απαιτείται.
7. Ευαιςκθςία

0,5, 1, 2 cm/mV

Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
1. Επιπλζον χαρακτθριςτικά

Να αναφερκοφν

2. Δυνατότθτα επίδειξθσ

Ναι, αν ηθτθκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ
21. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ και επάρκεια ανταλλακτικϊν για
δζκα (10) ζτθ.
22. Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ με
αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus,
productdata, manual κλπ).
23. Να κατατεκεί με τθν οικονομικι προςφορά πλιρθσ τιμοκατάλογοσ των απαιτοφμενων για τθ
λειτουργία τθσ ςυςκευισ αναλωςίμων, υλικϊν και ανταλλακτικϊν ςτακερι τιμι για πζντε (5)
ζτθ.
24. Χρόνοσ παράδοςθσ ≤ 60 θμερϊν.
25. Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει ςφςτθμα ποιότθτασ ENISO
13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και τθν
τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα
πιςτοποιθτικά)
26. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 13485:16 και το προςφερόμενο
είδοσ να φζρει πιςτοποιθτικό CE. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)
27. H προμθκεφτρια εταιρεία να είναι ενταγμζνθ ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ
αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) ςφμφωνα με το
Ν.2939/2001 και το Ρ.Δ. 117/2004.
28. Να διακζτει διακριβωμζνα όργανα για τον ζλεγχο/ςυντιρθςθ/επιςκευι του
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που προςφζρεται. Να κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ
κατάλογοσ οργάνων για όλουσ τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ κλπ, όπωσ αυτοί προκφπτουν από
το εγχειρίδιο του καταςκευαςτικοφ οίκου κακϊσ και τα πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ τουσ.
29. Να κατατεκεί βεβαίωςθ και πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ, νοςθλευτικό
προςωπικό) όπωσ και για τουσ τεχνικοφσ του Τμιματοσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ.
30. Να υπάρχει θ δυνατότθτα επίδειξθσ εφόςον ηθτθκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ
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ΣΡΟΧΘΛΑΣΟ ΣΑΣΟ ΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΕΡΑ ΑΓΚΙΣΡΑ
A/A

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

1.

Υλικό καταςκευισ

Καταςκευαςμζνο από
ανοξείδωτοχάλυβα

2.

Βάροσ (kg)

Να αναφερκεί
160cm ζωσ 210cm περίπου με κορμό
ρυκμιηόμενου φψουσ μζςω
ςυςτιματοσ ςτακεροποίθςθσ.

3.

Φψοσ (cm)

4.

Να διακζτει τζςςερα (4) μεταλλικά άγκιςτρα
από ανοξείδωτο χάλυβα.

5.

Ναι, ϊςτε να αποφεφγονται οι πτϊςεισ
Τροχιλατθ πεντακτινωτι βάςθ διαμζτρου
60cm περίπου, με τροχοφσ διαμζτρου 50 mm και να φζρει βιομθχανικοφ τφπου
τροχοφσ (όχι πλαςτικοφσ) , οι δυο
τουλάχιςτον, εφκολα κακαριηόμενθ.
τουλάχιςτον με φρζνο.

6.

Επίδειξθτου προςφερόμενουείδουσ

Ναι, να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ
ςυγκράτθςθ των ορϊν

Ναι, εάν ηθτθκεί από τθν επιτροπι
αξιολόγθςθσ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ για όλα τα μζρθ τθσ ςυςκευισ
και επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα (10)ζτθ.
Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ
προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του
καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus, productdata, manual κλπ).
Να αναφερκεί ο χρόνοσ παράδοςθσ, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 60
θμερολογιακζσ θμζρεσ.
Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει ςφςτθμα ποιότθτασ
ENISO 13485:2015, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων
και τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. (Να κατατεκοφν τα
απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)
Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με
κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)

ENISO 13485:2015 (Να

Το προςφερόμενο είδοσ να φζρει πιςτοποιθτικό CE. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα
πιςτοποιθτικά)
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ΣΡΟΧΘΛΑΣΟ 2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΧΡΘΘ (ΜΕΑΙΟ)
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
1. Υλικό καταςκευισ

Nα είναι μεταλλικισ καταςκευισ από ανοξείδωτο
χάλυβα, εργονομικά ςχεδιαςμζνο και λειτουργικό

2. Βάροσ (Κgr)

Να αναφερκεί
70 x 50 x (85 + 10 cm Μπράτςα) cm περίπου

3. Διαςτάςεισ (Μ x Ρ x Υ)

θμείωςθ: Στο πλάτοσ τθσ επάνω επιφάνειασ και ςτισ
2 πλευρζσ να υπάρχουν μπράτςα φψουσ
10cm και κατά μικοσ τθσ μιασ πλευράσ
του τραπεηιοφ να υπάρχει βζργα που να
ενϊνει τα 2 μπράτςα.

4. Μζγιςτο φορτίο (Kgr)

Να αναφερκεί

5. Αρικμόσ επιφανειϊν

Δφο (2)

6. Απόςταςθ μεταξφ των δφο επιφανειϊν

65cm περίπου

7. Επιφάνεια

Να φζρει πρεςςαριςτι επιφάνεια από ανοξείδωτο
χάλυβα, όλεσ δε οι γωνίεσ να είναι ςτρογγυλεμζνεσ.

8. Σφςτθμα πζδθςθσ

τζςςερισ (4) περιςτρεφόμενοι, αντιςτατικοί τροχοί

9. Διάμετροσ τροχϊν

Να αναφερκεί.

10. Κακαριςμόσ - απολφμανςθ

όλεσ οι επιφάνειεσ να είναι λείεσ δίχωσ εγκοπζσ και
κρυφά ςθμεία ϊςτε να κακαρίηεται και να
απολυμαίνεται πολφ εφκολα

11. Συρτάρι
12. Επίδειξθ του προςφερόμενου είδουσ

ΝΑΙ
Ζνα
ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.

Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δυο (2) ζτθ και επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα
(10) ζτθ.

2.

Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ με
αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus,
productdata, manual κλπ).

3.

Να κατατεκεί με τθν οικονομικι προςφορά πλιρθσ τιμοκατάλογοσ των απαιτοφμενων για τθ
λειτουργία τθσ ςυςκευισ αναλωςίμων, υλικϊν και ανταλλακτικϊν ςτακερι τιμι για πζντε (5) ζτθ.
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4.

Να αναφερκεί ο χρόνοσ παράδοςθσ, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 60 θμερολογιακζσ
θμζρεσ.

5.

Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει ςφςτθμα ποιότθτασ ΕΝ ΙSO 9001:15 ι
EN ISO 13485:16, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και EN ISO
13485:16, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. (Να
κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)

6.

Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 13485:16 και τα προςφερόμενα είδθ να
φζρουν πιςτοποιθτικό CE. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)

7.

H προμθκεφτρια εταιρεία να είναι ενταγμζνθ ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων
ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) ςφμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Ρ.Δ.
117/2004.

ΤΚΕΤΘ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΘ ΑΝΑΝΘΨΘ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Θ ςυςκευι ανάνθψθσ να περιλαμβάνει:


Βαλβίδα πίεςθσαςφαλείασ
 Βαλβίδα peep
 Αςκόαεριςμοφμεεργονομικιςχεδίαςθ
 Σωλινα Ο2, 2m
 Διαφανι μάςκα προςϊπου για ενιλικεσ,
ανατομικισ καταςκευισ


εηερβουάρ οξυγόνου



Να ςυνοδεφεται από
βαλιτςάκιμεταφοράσανκεκτικόκαιευρφχωρο.
Α/Α Β. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
Αςκόσ ανάνθψθσ

Υψθλισ ποιότθτασ ςιλικόνθ, 100%, latexfree,

2.

Βάροσ

Να αναφερκεί (gr) πλιρωσ
ςυναρμολογθμζνθ.

3.

Ραροχι αζρα

≥ 1300 ml

4.

Πγκοσ εηερβουάρ οξυγόνου

≥ 1500 ml

1.

Βαλβίδα peep
5.
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6.

Ειδικι βαλβίδα πίεςθσ αςφαλείασ

ΝΑΙ, να αναφερκεί θ πίεςθ

7.

Δυνατότθτα κακαριςμοφ

ΝΑΙ δυνατότθτα κακαριςμοφ και
αποςτείρωςθσ όλων των μερϊν τθσ
ςυςκευισ.

Ρλιρωσ κλιβανιηόμενθ
8.

Ναι, να αναφερκεί θ κερμοκραςία
αςφαλοφσ κλιβανιςμοφ.

9.

Στοιχεία που προςδίδουν αςφάλεια ςτον αςκενι Να περιγραφοφν αναλυτικά (π.χ. αποφυγι
κατά τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ
αποςυναρμολόγθςθσ, διαρροϊν, κ.α).

10.

Να κατατεκεί πλιρθσ κατάλογοσ
ανταλλακτικϊν

11.

Να κατατεκεί πλιρθσ κατάλογοσ των διακζςιμων
ΝΑΙ
μεγεκϊν και ειδϊνμάςκασ

12.

Σιμανςθ CE

13.

14.

15.

16.
17.

ΝΑΙ , όπου θ τιμι των ανταλλακτικϊν κα
είναι ςτακερι για τρία χρόνια.

Σφμφωνα με τθν οδθγία 93/42/EEC .Να
κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει
να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ ΕΝ ΙSO
9001:15, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν
ΝΑΙ. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα
διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και
πιςτοποιθτικά
EN ISO 13485:16, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν
τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν
προϊόντων
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για όλα τα μζρθ
Τρία ζτθ
τθσ ςυςκευισ
Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ
προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ΝΑΙ
ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ
οίκου (prospectus, productdata,manual κλπ) .
Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά να
ΝΑΙ
κατατεκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι.
ΝΑΙ, εάν ηθτθκεί
από τθν επιτροπι
Επίδειξθ του προςφερόμενου είδουσ
αξιολόγθςθσ

ΣΡΟΧΘΛΑΣΟ 2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΧΡΘΘ (ΜΕΑΙΟ)
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

13.Υλικό καταςκευισ

Nα είναι μεταλλικισ καταςκευισ από
ανοξείδωτο
χάλυβα,
εργονομικά
ςχεδιαςμζνο και λειτουργικό

14.Βάροσ (Κgr)

Να αναφερκεί
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70 x 50 x (85 + 10 cm Μπράτςα) cm περίπου

15. Διαςτάςεισ (Μ x Ρ x Υ)

θμείωςθ: Στο πλάτοσ τθσ επάνω επιφάνειασ
και ςτισ 2 πλευρζσ να υπάρχουν
μπράτςα φψουσ 10cm και κατά
μικοσ τθσ μιασ πλευράσ του
τραπεηιοφ να υπάρχει βζργα που
να ενϊνει τα 2 μπράτςα.

16.Μζγιςτο φορτίο (Kgr)

Να αναφερκεί

17. Αρικμόσ επιφανειϊν

Δφο (2)

18. Απόςταςθ μεταξφ των δφο επιφανειϊν

65cm περίπου

19. Επιφάνεια

Να φζρει πρεςςαριςτι επιφάνεια από
ανοξείδωτο χάλυβα, όλεσ δε οι γωνίεσ να
είναι ςτρογγυλεμζνεσ.

20. Σφςτθμα πζδθςθσ

τζςςερισ (4) περιςτρεφόμενοι, αντιςτατικοί
τροχοί

21. Διάμετροσ τροχϊν

Να αναφερκεί.

22. Κακαριςμόσ - απολφμανςθ

όλεσ οι επιφάνειεσ να είναι λείεσ δίχωσ
εγκοπζσ και κρυφά ςθμεία ϊςτε να
κακαρίηεται και να απολυμαίνεται πολφ
εφκολα

23. Συρτάρι
24. Επίδειξθ του προςφερόμενου είδουσ

ΝΑΙ
Ζνα
ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

7.

Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δυο (2) ζτθ και επάρκεια ανταλλακτικϊν για
δζκα (10) ζτθ.

8.

Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ
με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου
(prospectus, productdata, manual κλπ).

9.

Να κατατεκεί με τθν οικονομικι προςφορά πλιρθσ τιμοκατάλογοσ των απαιτοφμενων για
τθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ αναλωςίμων, υλικϊν και ανταλλακτικϊν ςτακερι τιμι για
πζντε (5) ζτθ.

10.

Να αναφερκεί ο χρόνοσ παράδοςθσ, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 60
θμερολογιακζσ θμζρεσ.
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Θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει ςφςτθμα ποιότθτασ ΕΝ ΙSO
9001:15 ι EN ISO 13485:16, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν
11.
προϊόντων και EN ISO 13485:16, με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)

12.

Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 13485:16 και τα προςφερόμενα
είδθ να φζρουν πιςτοποιθτικό CE. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)

7.

H προμθκεφτρια εταιρεία να είναι ενταγμζνθ ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ
αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) ςφμφωνα με το
Ν.2939/2001 και το Ρ.Δ. 117/2004.
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