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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     Υίορ: 12/04/2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &                                                           Απιθ. Ππυη.: 23 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                                        

2η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

           «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                                        

Γεληθή Γηαρείξηζε                        

Πιεξνθνξίεο:                         

Σει.: 22713/50106                                                           

E-mail: paragelies@xioshosp.gr 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΣΡΙΧΝ (3) ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΜΔ 

ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ ΒΑΗ» CPV:33100000-1    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 4.036,50 € ΜΔ ΦΠΑ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ,  ιακβάλνληαο  

ππ’ φςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 4/17-03-2022 (ΑΓΑ:Φ07Φ469073-Λ27) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 408/16-03-2022 (ΑΓΑ:6ΦΤΦ469073-ΦΘΚ), απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «ΣΡΙΧΝ (3) 

ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΜΔ ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ ΒΑΗ» γηα ηε θάιπςε ησλ  

αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη ην αίηεκα πξνκήζεηαο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

3. Σελ ππ’ αξηζ. 501/17-03-2022 (ΑΓΑ:6ΟΗΕ469073-Γ1Ο) αλάιεςε πίζησζεο. 

  

Πποηίθεηαι  λα πξνβεί ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΣΡΗΧΝ (3) ΜΟΝΗΣΟΡ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ»  

(CPV:33100000-1), (ΚΑΔ:7131.01),  κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ,  ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022. Δγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 4.036,50 € κε ΦΠΑ θαη  

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ απεπζχλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
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Α’  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                                                                                                     
 

Αναθέηοςζα Απσή Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σίηλορ 

ππομήθειαρ/ CPV 

ΣΡΙΧΝ (3) ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΜΔ ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ 

ΒΑΗ (CPV:33100000-1 ) 

Πποϋπολογιζμόρ 

Γαπάνηρ 
4.036,50€ ΜΔ ΦΠΑ 17% 

Υπημαηοδόηηζη 

 ΚΑΔ 7131.01 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 501/17-03-2022(AΓΑ:6ΟΗΕ469073-Γ1Ο) 

 

Γ/νζη Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  

(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Γεληθήο Γηαρείξηζεο) 

Σπόπορ Τποβολήρ 

Πποζθοπών 
e-mail: paragelies@xioshosp.gr 

Καηαληκηική 

Ημεπομηνία 

Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

18/04/2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00 κκ. 

Σόπορ Γιεξαγυγήρ 

Γιαγυνιζμού 
Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  (Γξαθείν Γεληθήο Γηαρείξηζεο) 

Γημοζιόηηηα 
 ΚΖΜΓΖ 

 www.xioshosp.gr 

Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Έσο ηελ παξάδνζε ησλ Μφληηνξ 

Υπόνορ ιζσύορ 

πποζθοπών 

Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σεσνική και 

οικονομική 

πποζθοπά 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94 

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

πνζφηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αξιολόγηζη 

πποζθοπών  

 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο.  
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Γικαιολογηηικά 

καηακύπυζηρ 

 

 

 

Ο «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  ειρ διπλούν, ηα οποία να 

έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί 

ζχκβαζε:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπογπαθή ζύμβαζηρ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ (αξ.124 Ν.4782/21) 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% επί ηηρ καθαπήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ 

(αξ.21 Ν.4782/21). 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί ποινή απόππιτηρ – ν ρξφλνο παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη 

εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ 

θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

- Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα 

λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE. 

- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε       

μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 υρ απόδειξη ηηρ μη ύπαπξηρ 

λόγυν αποκλειζμού. 

 

 

 

                                                                                                                         Η Γιοικήηπια  

                                                                                                         ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

 

 

                                                                                                                    Δλένη  Κανηαπάκη 

 

 

 

Β’ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΡΙΑ (3) ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ  

ΜΔ ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ ΒΑΗ 

Μφληηνξ παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ παξακέηξσλ, θαηάιιειν γηα ελήιηθεο, παηδηά, λενγλά. 
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Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζηεξεάο θαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, ειεγρφκελν εμ’ νινθιήξνπ απφ 

κηθξνυπνινγηζηέο, κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο, θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε.  

Μέηξεζε θαη ςεθηαθή απεηθφληζε παξακέηξσλ ECG/HR, SPO2, PR, NIBP, RESP, TEMP. 

Η κέηξεζε ηεο NIBP λα εθηειείηαη ρεηξνθίλεηα θαη απηφκαηα ζε πξνεπηιεγκέλα δηαζηήκαηα απφ ηνλ 

ρξήζηε. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ζπλερψλ κεηξήζεσλ γηα 5 ιεπηά (STAT). Να βαζίδεηαη ζε 

εηδηθφ αιγφξηζκν απφξξηςεο παξαζίησλ, πνπ λα εμαζθαιίδεη ιήςε κέηξεζεο ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο 

(εμαηξεηηθά ππεξηαζηθνί θαη ππνηαζηθνί ελήιηθεο αζζελείο). Να αλαθεξζεί. Η κέηξεζε λα είλαη πεξίπνπ 

ζην εχξνο 10-290mmHg. 

Η κέηξεζε ηεο παικηθήο νμπκεηξίαο λα βαζίδεηαη ζε εηδηθφ αιγφξηζκν πνπ λα εμαζθαιίδεη ιήςε 

κέηξεζεο ππφ θιηληθέο ζπλζήθεο πησρήο πεξηθεξηθήο αηκάησζεο θαη θίλεζεο. Να αλαθεξζεί. Σην 

εχξνο κέηξεζεο 70-100% λα επηηπγράλεηαη κε αθξίβεηα ±3 ςεθίσλ ή θαιχηεξε, ππφ ζπλζήθεο θίλεζεο. 

Σην εχξνο κέηξεζεο 70-100% λα επηηπγράλεηαη κε αθξίβεηα ±2 ςεθίσλ ή θαιχηεξε, ππφ ζπλζήθεο 

πησρήο πεξηθεξηθήο αηκάησζεο. 

Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε πςειήο επθξίλεηαο, ηερλνινγίαο TFT, ηνπιάρηζηνλ 11’’ (ηληζψλ).  

Να είλαη ρακεινχ βάξνπο, πεξίπνπ 2,5 θηιά. 

Εχθνινο ρεηξηζκφο κε πιήθηξα άκεζσλ ιεηηνπξγηψλ. 

Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ γηα θάζε παξάκεηξν, κε ξπζκηδφκελα φξηα απφ ηνλ 

ρξήζηε, γηα θάζε θαηεγνξία αζζελή.  

Καηαγξαθή φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπιάρηζηνλ γηα 72 ψξεο κε γξαθηθά θαη πίλαθεο ηάζεσλ (trends). 

Τνπιάρηζηνλ 48 ψξεο full disclosure αλαζθφπεζε θπκαηνκνξθψλ. 

Μεγάινο αξηζκφο απνζήθεπζεο ζπκβάλησλ ζπλαγεξκνχ.  

Ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία, απηνλνκίαο ζπλερνχο ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ δχν σξψλ. 

Να ππάξρεη έλδεημε ηνπ επηπέδνπ θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. 

Να έρεη πξνζηαζία απφ απηλίδσζε. 

Απνζήθεπζε ζε USB. 

Σχλδεζε ελζχξκαηε θαη αζχξκαηε κε θεληξηθφ ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο. 

Να ζπλνδεχεηαη απφ 3πνιηθφ θαιψδην απαγσγψλ, αηζζεηήξα ελειίθσλ SPO2 πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, 

ζσιήλα αλαίκαθηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κηθξνχ, κεζαίνπ, 

κεγάινπ κεγέζνπο, αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο.  

Να ζπλνδεχεηαη απφ ηξνρήιαηε, ζηηβαξή βάζε κε θαιάζη, ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ,  

θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ ψζηε λα απνηξέπεηαη ε πηψζε ηνπ κνληηνξ (πιήζνο ηξνρψλ, αθηίλα 

ηνπνζέηεζε ηξνρψλ). Να δηαζέηεη θξέλν αθηλεηνπνίεζεο. Να δηαζέηεη ζχζηεκα ζηήξημεο ηνπ κφληηνξ 

ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ. Τν κφληηνξ λα απνζπάηαη απφ ηελ βάζε κε άκεζε ελέξγεηα, ρσξίο ηδηαίηεξε 

δηαδηθαζία. 

Να ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα ειιεληθά. 

Να ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπιάρηζηνλ ζηα αγγιηθά. 
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Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο δηεζλήο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα 

δναζέηεη ζήκαλζε CE. Να δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ δηαζέηεη πηζηνπνίεζεο ISO 9001, ISO 

13485 θαη λα πιεξνί ηελ Υ.Α.Δ.Υ8δ/Γ.Π νηθ./1348/04. Να θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά. 

Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 

Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη νξγαλσκέλν ηκήκα service θαη ελεξγφ ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο 

κε ηνλ νίθν θαηαζθεπήο.  

Να ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δεθαεηία. 

Να ζηαιεί δείγκα εθ’ φζνλ δεηεζεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


