
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμήθεια ενόσ Monitor 

πιζςεωσ με οξφμετρο. 

                                          

                                         Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟ-
ΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 17% 

1  MONITOR 
ΠΙΕΕΩ ΜΕ 
ΟΞΤΜΕΣΡΟ  

1 1Χ2.000,00 2.000,00 2.340,00 

 ΤΝΟΛΟ      

 

 

                                     Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 9811/16-06-2020 

ΚΑΕ 7131.01 

Προχπολογιςμόσ 2.340,00 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν Παραςκευι 03-07-2020 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν Σρίτη 07-07-2020 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 30-06-2020 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                    ΠΡΩΣ: οικ. 42 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 

ΑΔΑ: ΨΕΧΡ469073-Ψ9Σ



 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ MONITR ΠΙΕΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΠΙΕΗ-ΦΤΞΕΩΝ-ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ-

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΜΕ ΣΑΣΩ 

1. Σο μθχάνθμα να είναι νζασ τεχνολογίασ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO/ANSI/AAMI  81060-

2:2013, μικροφ όγκου και με βάροσ που να μθν υπερβαίνει περίπου τα 2,5Kg, 

περιλαμβανομζνθσ  τθσ μπαταρίασ. Να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε ενιλικεσ. Θα εκτιμθκεί 

θ δυνατότθτα χριςθσ και ςε παιδιατρικοφσ και νεογνικοφσ αςκενείσ. 

2. Να τροφοδοτείται  από ρεφμα δικτφου πόλεωσ κακϊσ και από ενςωματωμζνθ 

επαναφορτιηόμενθ μπαταρία που να παρζχει αυτονομία τουλάχιςτον πζντε (5) ωρϊν. 

3. Να ςυνοδεφεται από τροχιλατθ βάςθ και καλακάκι τοποκζτθςθσ παρελκόμενων, του ιδίου 

καταςκευαςτικοφ οίκου.  

4. Να μετρά και να απεικονίηει ψθφιακά τισ παραμζτρουσ: 

α) αναίμακτθ αρτθριακι πίεςθ (ςυςτολικι, διαςτολικι και μζςθ) 

β) παλμικι οξυμετρία και καρδιακό ρυκμό 

γ) κερμοκραςία 

5. Η μζτρθςθ τθσ αναίμακτθσ αρτθριακισ πίεςθσ: 

α) να εκτελείται χειροκίνθτα και αυτόματα ςε προεπιλεγμζνα διαςτιματα από το χριςτθ. 

Να παρζχει και τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ ςυνεχϊν μετριςεων για πζντε (5) λεπτά (STAT) 

β) να βαςίηεται ςε ειδικό αλγόρικμο απόρριψθσ παραςίτων, που παράλλθλα να εξαςφαλίηει 

λιψθ μζτρθςθσ υπό δφςκολεσ ςυνκικεσ (περιπτϊςεισ εξαιρετικά υπερταςικϊν και 

υποταςικϊν ενιλικων αςκενϊν), με μζτρθςθ περίπου ςτο εφροσ 10-290mmHg 

γ) να παρζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ μζγιςτθσ διόγκωςθσ τθσ περιχειρίδασ από το χριςτθ  

6. Η μζτρθςθ τθσ παλμικισ οξυμετρίασ:                                                                                                               

α) να βαςίηεται ςε ειδικό αλγόρικμο που να εξαςφαλίηει λιψθ μζτρθςθσ υπό κλινικζσ 

ςυνκικεσ πτωχισ περιφερικισ αιμάτωςθσ και κίνθςθσ. Να γίνει ςχετικι αναφορά                                                                                                                                    

β) ςτο εφροσ μζτρθςθσ 70-100% να επιτυγχάνεται με ακρίβεια ±3 ψθφίων ι καλφτερθ, υπό 

ςυνκικεσ κίνθςθσ                                                                                                                                                 

γ) ςτο εφροσ μζτρθςθσ 70-100% να επιτυγχάνεται με ακρίβεια ±2 ψθφίων ι καλφτερθ, υπό 

ςυνκικεσ πτωχισ περιφερικισ αιμάτωςθσ 

7. Να διακζτει οπτικοακουςτικό ςιμα ςυναγερμοφ για κάκε παράμετρο, με ρυκμιηόμενα όρια 

από το χριςτθ, για κάκε κατθγορία αςκενι. 

8. Να ςυνοδεφεται από: 

α) ενδιάμεςο καλϊδιο παλμικισ οξυμετρίασ ςυμβατό με αιςκθτιρεσ δακτφλου μιασ 

χριςεωσ και πολλαπλϊν χριςεων και αιςκθτιρεσ δακτφλου μιασ χριςεωσ ενθλίκων, 

παίδων και νεογνϊν 

β) αιςκθτιρα κερμοκραςίασ 

ςωλινα αναίμακτθσ αρτθριακισ πίεςθσ ςυμβατό με περιχειρίδεσ μιασ χριςεωσ και 

πολλαπλϊν χριςεων, διαφορετικϊν μεγεκϊν και περιχειρίδεσ πολλαπλϊν χριςεων 

ενθλίκων, παίδων και νεογνϊν 

9. Να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ διεκνισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ 

και να διακζτει ςιμανςθ CE. Να διατίκεται από αντιπρόςωπο που διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 

9001:2015 και ISO 13485:2016 ςφμφωνα με τθν Τ.Α ΔΤ8δ/1348/04 που αφορά ςτθ 

διακίνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

                         

  

ΑΔΑ: ΨΕΧΡ469073-Ψ9Σ



                                  

                                 Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

       Η προςφορά που κα υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, 

πλιρθ επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει τθν 

παρακάτω μορφι: 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

        

 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  των 
προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα να 
απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ 
του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν αντιςτοιχίηεται 
με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ δφο ι 
περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι υπόλοιπεσ 
δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα πρζπει 
απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και τα είδθ κα 
πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι δεν 
βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ οι 
οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 

ΑΔΑ: ΨΕΧΡ469073-Ψ9Σ
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