
 

                                                     

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αριθμ.  Πρωτ.:  9674

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ     Πειραιάς: 16 -07-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23   / 07 / 19
ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – Δ



ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»    

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007). 

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

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5.  Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της

Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011 /  7  της  16-2-2011 για  την  καταπολέμηση  των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6.  Του Ν.  4497 /  2017 (  Φ.Ε.Κ. 171 /  13-11-2017 ),  « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών

δραστηριοτήτων,  εκσυγχρονισμός  της  επιμελητηριακής  νομοθεσίας  και  άλλες  διατάξεις  »

άρθρο 107 παράγραφος 15 « Προσθήκη παραγράφου 11 στο άρθρο 80 του Ν. 4412 ».



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε  ενδιαφερόμενο,  να  καταθέσει  προσφορά για  προμήθεια  υλικών  με  κριτήριο

κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  η  οποία  θα  είναι  ίση  ή  μικρότερη  του

τελευταίου  παρατηρητηρίου  τιμών,  όπως  αυτό  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

2. Δικαίωμα  Συμμετοχής  στη  διαδικασία  έχουν  οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω,  εφόσον

ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το

αντικείμενο  της  προμήθειας:  α)  Όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ημεδαπά  ή

αλλοδαπά.  β)  Ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά.  γ)

Συνεταιρισμοί. 

3. Περιγραφή  των  ζητούμενων  κατηγοριών  ειδών  γίνεται  στο  παράρτημα  Α  της

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ). 

4. Οι  προσφορές  μπορούν  να  κατατίθενται  μέχρι  και  την  ημερομηνία  και  ώρα  της

διαδικασίας  στο  mail της  Υπηρεσίας  dai  @  tzaneio  .  gr

Σε περίπτωση που  ο  όγκος  των  δικαιολογητικών  είναι  μεγάλος  ,  παρακαλείστε

όπως  κατατεθούν  σε  φάκελο  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του  Νοσοκομείου

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα

παρακάτω  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και  αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος αυτής.

mailto:dai@tzaneio.gr


1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι  θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής

(συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  παραρτημάτων  της),  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  στην

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr   ).

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1943/11-07-
2019

6ΔΓΔ46906Κ-
Ω3Ρ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ C LR14 300TEM.        195,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131
 
 
 
 
 
 

1870/10-07-
2019

ΩΥΥΝ46906Κ-
Ο0Ν

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΦΟΡΙΑΜΩΝ 7ΤΕΜ.        140,00 €

1871/10-07-
2019

ΩΥΥΝ46906Κ-
Ο0Ν

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΘΥΡΑΣ 1ΤΕΜ.          35,00 €

1872/10-07-
2019

612Ρ46906Κ-
ΘΑΠ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΥ ΦΥ-
ΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΘΕΡ-
ΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ. ΠΡΟΔΙΑ-

ΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

32ΤΕΜ.        960,00 €

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΟΠΟΥ
ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΠΡΟ-

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
13ΤΕΜ.        390,00 €

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

3ΤΕΜ.        120,00 €

ΔΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
1ΤΕΜ.        100,00 €



1899/10-07-
2019

ΩΟΩΟ46906Κ-
59Τ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟ-
ΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑ-

ΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

2ΤΕΜ.     2.000,00 €

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑ

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131
 
 
 1948/11-07-

2019
ΩΩΠΩ46906Κ-

ΛΗ5

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ 90LT. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
15ΤΕΜ.     2.100,00 €

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ 30LT. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
5ΤΕΜ.        300,00 €

1940/11-07-
2019

606646906Κ-
627

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ
ΧΑΡΤΟΚΥΒΩΤΙΑ 40 LT ΚΟΚΚΙΝΕΣ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1600ΤΕΜ.        190,40 €
ΕΠΟΠΤΡΙΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΤΕΣΣΕΡΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592112

1941/11-07-
2019

ΩΟΦ046906Κ-
ΟΞΠ

ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 30mA  2 X 40 A
AC HAGER

2TEM          60,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ

 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592200

 
 
 

ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 30mA  4 X 40 A
AC HAGER

2TEM          80,00 €

ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 30mA 4 X 63 A
AC HAGER

2TEM        100,00 €

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 10
Α , 16Α HAGER

50ΤΕΜ.        150,00 €



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 20
Α , 25Α HAGER

50ΤΕΜ.        150,00 €

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592200

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 2 Χ
20 Α , 2 Χ 25Α HAGER

20ΤΕΜ.        200,00 €

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3 Χ
40 Α , 3 Χ 63Α HAGER

5ΤΕΜ.          75,00 €

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 4 Χ
40 Α , 4 Χ 63Α HAGER

5ΤΕΜ.        100,00 €

ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
VIMAR IDEA

50TEM.        350,00 €

ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 3 - 4 - 6 ΘΕ-
ΣΕΩΝ VIMAR IDEA 

50ΤΕΜ.        150,00 €

ΒΑΣΕΙΣ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 3 - 4 - 6
ΘΕΣΕΩΝ VIMAR

50ΤΕΜ.        150,00 €

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 3 - 4 -
6 ΘΕΣΕΩΝ VIMAR

50ΤΕΜ.        200,00 €

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΑΠΛΟΙ
VIMAR IDEA

50ΤΕΜ.        200,00 €



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

            ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει  να έχει  τη  μορφή του πίνακα που επισυ-

νάπτεται στο

      Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN

και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

4. Γλώσσα: Ελληνική

5. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών

(3)  εργασίμων   ημερών  από   τη   λήψη  της   παραγγελίας  ,   εκτός   αν

ορίζεται  διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα

γίνεται  με  φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της

Υπηρεσίας  μας.

6. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση

των  χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους 

ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμε-

νων πιο     πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη  .



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
GMDN ΕΚΑΠΤΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

                                                                                    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ : 1940/11-07-2019

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   HOSPITAL     BOX   ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Πλαστική σακούλα από πολυαιθυλένιο ( σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 1537/ 08-03-2012 ) που να 

χρησιμεύει ως πρωτεύουσα συσκευασία με τις απαραίτητες σημάνσεις UN – ADR  2017 (Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας  2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της 

προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες  61/2010/ΕΕ,  2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ 

και (ΕΕ)  2016/2309 της Επιτροπής) και ΦΕΚ 4326/Β/30-12-2016 και ΦΕΚ 2915/Β/24-8-17.

ΕΝΤΟΛΗ : 1948/11-07-2019

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ»

Διαστάσεις κάδου 90L: Μήκος, πλάτος, ύψος: (50-52) x (47-49) x (91x93)
Διαστάσεις κάδου 30L: Μήκος, πλάτος, ύψος: (50-52) x (35-37) x (45x47)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
    Γενικός σχεδιασμός  κάδου: Να είναι εργονομικός με ελαφριά κατασκευή, να διαθέτει στήριγμα σακούλας και 

ειδικό χώρο αποσμητικού για την αποφυγή δυσοσμίας των απορριμμάτων. Επιπλέον να έχει δυνατότητα ει-
σαγωγής ενός πλαστικού διαχωριστή για την απόκτηση δοχείου 2x45L για ξεχωριστή συλλογή σκουπιδιών.



    Υλικό κατασκευής: Πλαστικό (πολυπροπυλένιο), αδιαπότιστο και ανθεκτικό, που δεν καταστρέφεται κατά την 
χρήση του.

    Χωρητικότητα: 90L και 30L.

    Σχήμα: Ορθογώνιο με αποστρογγυλωμένες γωνίες ή κυλινδρικό ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η 
απολύμανση.

    Χρώμα κάδου: Λευκό ή ζαχαρί.

    Καπάκι (κάλυμμα): Το άνοιγμα του καπακιού να είναι 90◦ ώστε να βοηθά τον χρήστη κατά το άδειασμα του 
δοχείου και θα πρέπει να συνδέεται μόνιμα με το δοχείο για να μην χάνεται.

    Άνοιγμα καπακιού: Με ποδοκίνητο μηχανισμό (ποδοπεντάλ) το οποίο να βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα του 
κάδου.

Να διατίθενται ανταλλακτικά για οποιοδήποτε εξάρτημα του κάδου.

Να κατατεθεί δελτίο με φωτογραφία του προσφερόμενου μοντέλου και πληροφορίες για τον οίκο κατασκευής.



ΕΝΤΟΛΗ : 1899/10-07-2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ

ΜONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση και να αναφερθεί το έτος πρώτης
κυκλοφορίας προς αξιολόγηση.

2. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά και να παραδοθεί με τα κατάλληλα εξαρτήματα για
την λειτουργία του .

3. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενσωματωμένη στο μόνι-
τορ για τουλάχιστον 6 ώρες.

4. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 8 ΄΄ με απεικόνιση τουλάχιστον οκτώ διαφορετικών κυματομορ-
φών ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ψηφιακές τιμές των παρακολουθούμενων παραμέτρων. 

5. Να έχει δυνατότητα οθόνης αφής η οποία να προσφερθεί προς επιλογή.

6. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων,  έτσι ώστε να είναι ορατές από απόσταση,
να έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών με διάφορα χρώματα επιλογής του χειριστή. 

7. Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των κυματομορφών, με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύ-
τητας για κάθε απεικονιζόμενη κυματομορφή.  

8. Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την βοήθεια  περιστροφικού διακόπτη. 

9. Να διαθέτει πλήκτρα επί της οθόνης για άμεση πρόσβαση σε προγράμματα του μόνιτορ.

10. Να αναφερθούν οι δυνατότητες χειρισμού προς αξιολόγηση.



11. Να διαθέτει οπωσδήποτε τις παρακάτω ενισχυτικές βαθμίδες :

ηλεκτροκαρδιογραφήματος

αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης

οξυμετρίας

θερμοκρασίας

12. Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις :

13. Ηλεκτροκαρδιογράφημα :

Α.  Να  μπορεί  να  δεχθεί  3πολικό  η  5πολικό  χωρίς  να  απαιτείτε  η  αντικατάσταση  του  ενισχυτή
Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σε περίπτωση χρησιμοποίησης οποιουδήποτε εκ των 2 ανωτέρω καλωδίων.

Β.  Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 5πολικού καλωδίου να έχει  την δυνατότητα απεικόνισης και  των 7
απαγωγών στην οθόνη του μόνιτορ.

Γ. Να διαθέτει  ανάλυση του διαστήματος του ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ένδειξής
τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και ανίχνευση παλμού βηματοδότη. 

Δ. Να παραδοθεί με 3πολικό καλώδιο  και να προσφερθεί προς επιλογή το 5πολικό καλώδιο.

Ε. Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει  την δυνατότητα να
μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ούτος ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της
οθόνης.

14. Αναίμακτη πίεση :



Α. Η λήψη να γίνεται κατ εντολή του χειριστή, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα ή χειροκίνητα καθώς
και την δυνατότητα επανάληψης της λήψης (STAT) και να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές
της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης. 

Β. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό.

Γ. Να παραδοθεί με περιχειρίδες ενηλίκων και παίδων πολλαπλών χρήσεων (2 διαφορετικά μεγέθη).

15. Οξυμετρία :

Α.  Να  απεικονίζει  την  κυματομορφή  (σφυγμικό  κύμα)  και  την  ψηφιακή  τιμή  του  κορεσμού  της
αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο. 

Β. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό. 

Γ. Να παραδοθεί με αισθητήρες ενηλίκων και παίδων πολλαπλών χρήσεων .

16. Θερμοκρασία :

Α. Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες .

17. Επιπλέον δυνατότητες αναβάθμισης να προσφερθούν προς επιλογή.

18. Να προσφερθεί προς επιλογή θερμικός εκτυπωτής ενσωματωμένος στο μόνιτορ τουλάχιστον 3 καναλιών.



19. Να απεικονίζει πίνακες ζωτικών σημείων TRENDS CHARTS των τελευταίων 72 ωρών τουλάχιστον και να
εκτελεί υπολογισμούς διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ. ). 

20. Να αναφερθούν οι δυνατότητες αποθήκευσης προς αξιολόγηση.

21. Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα συναγερμών, τόσο για ιατρικούς όσο και για τεχνικούς συναγερμούς, με
ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε
περίπτωση συναγερμού.

22. Το λογισμικό του μόνιτορ να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.

23. Να διαθέτει προστασία από απινιδώσεις και χειρουργική διαθερμία.

24. Το μόνιτορ να διαθέτει χειρολαβή κατάλληλη για την απευθείας τοποθέτηση του  σε ράγα ή σε πλαϊνά κι-
γκλιδώματα φορείου ή κλίνης χωρίς καμία επιπλέον μετατροπή στο μόνιτορ.

25. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται  από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει  EN ISO 9001/00 και  ISO
13485/03  (διακίνηση  και  τεχνική  υποστήριξη  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του
Π.Δ. 117/2004. 

26. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
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Προδιαγραφές Θερμομέτρων Χώρου (όπου φυλάσσονται φάρμακα σε θερμοκρασία δωματίου)
      Ψηφιακά θερμόμετρα με LCD οθόνη
      Να διαθέτουν θερμοστοιχείο με καλώδιο τουλάχιστον 1m.
      Εύρος ενδείξεων θερμοκρασίας περίπου -10οC έως 50oC
      Ένδειξη στιγμιαίας, μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας
      Ακρίβεια: ± 1oC, Ανάλυση: ± 0,1oC

 
Προδιαγραφές Θερμομέτρων Ψυγείου/ Κατάψυξης (όπου φυλάσσονται φάρμακα)
      Ψηφιακά θερμόμετρα με LCD οθόνη
      Να διαθέτουν θερμοστοιχείο με καλώδιο τουλάχιστον 1m.
      Εύρος ενδείξεων θερμοκρασίας εξωτερικού αισθητήρα περίπου -40οC έως 50oC
      Εύρος ενδείξεων θερμοκρασίας εσωτερικού αισθητήρα περίπου -10οC έως 50oC
      Ένδειξη στιγμιαίας, μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας
      Ακρίβεια: ± 1oC, Ανάλυση: ± 0,1oC

 
Προδιαγραφές Θερμομέτρων-Υγρομέτρων Χώρου (Μόνο 1 για ΜΕΘ-για αίθουσα)
      Ψηφιακά θερμόμετρα/ υγρόμετρα με LCD οθόνη
      Να διαθέτουν θερμοστοιχείο με καλώδιο τουλάχιστον 1m.
      Εύρος ενδείξεων θερμοκρασίας περίπου 0οC έως 50oC
      Εύρος ενδείξεων υγρασίας περίπου 20% έως 90%
      Να εμφανίζουν ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη θερμοκρασία και υγρασία
      Ένδειξη στιγμιαίας, μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας/ υγρασίας
      Για θερμοκρασία: Ακρίβεια: ± 1oC, Ανάλυση: ± 0,1oC
      Για υγρασία: Ακρίβεια: ± 3% για RH: 35%-85%, Ανάλυση: ± 1%

 
 
Προδιαγραφές Διακριβωμένου Θερμομέτρου - Εργαστηρίου Διακρίβωσης(μόνο 1 για έλεγχο των υπόλοιπων – πα-
ραμένει στην Τεχνική Υπηρεσία για να κάνει τον έλεγχο)
      Να διαθέτει θερμοστοιχείο με καλώδιο τουλάχιστον 1m.
      Εύρος ενδείξεων θερμοκρασίας περίπου -40οC έως 50oC
      Ένδειξη στιγμιαίας, μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας
      Ακρίβεια: ± 1oC, Ανάλυση: ± 0,1oC
      Θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού διακρίβωσης του θερμομέτρου.



      Το πιστοποιητικό το οποίο θα έχει εκδοθεί από το εργαστήριο διακρίβωσης θα πρέπει να φέρει το λογότυ-
πο του ΕΣΥΔ.

      Το Εργαστήριο διακρίβωσης θα πρέπει να είναι Διαπιστευμένο κατά ISO 17025, από το ΕΣΥΔ.
 


