
                                                                      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 προμικεια των 

παρακάτω ειδϊν. 

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  ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ  

1 7.000,00 7.000,00 8.190,00 

 ΤΝΟΛΟ      

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 17753/22-11-2017 

ΚΑΕ 7112.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 30-11-2017 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 05-12-2017 

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

 

                            Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΔΙΦΑΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΜΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟ 

Α. ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ 
1. Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ διφαςικόσ. 
2. Να είναι ανκεκτικισ καταςκευισ, με το δυνατόν μικρό όγκο και βάροσ. 
3. Να ζχει ενζργεια εξόδου από 2 ζωσ 200 joule ςε τουλάχιςτον 8 βιματα. 
4. Να διακζτει λειτουργία θμιαυτόματθσ εξωτερικισ απινίδωςθσ με φωνθτικά και 

οπτικά μθνφματα κακοδιγθςθσ του χειριςτι. 
5. Να αποφορτίηεται μετά από κάποιο χρόνο αυτόματα. 
6. Να ζχει διακόπτεσ φόρτιςθσ και απινίδωςθσ ςτα θλεκτρόδια (paddles). 
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7. Να ζχει δυνατότθτα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ απινίδωςθσ. 
8. Να ζχει μζγιςτο χρόνο φόρτιςθσ 10 sec. 
9. Να ζχει τθ δυνατότθτα τουλάχιςτον 40 απινιδϊςεων ςτα 200 joule  με τθ μπαταρία 

και 2 ωρϊν monitoring. 
10. Να ζχει τθ δυνατότθτα καταγραφισ τουλάχιςτον 10 επειςοδίων απινίδωςθσ (event) 

πριν και μετά τθν απινίδωςθ. 
11. Να διακζτει ςφςτθμα ελζγχου τθσ ςτάκμθσ των ςυςςωρευτϊν κακϊσ και του 

πυκνωτι. 
12. Να ςυνοδεφεται από paddles παιδιϊν και ενθλίκων. 
13. Να ζχει δυνατότθτα απινίδωςθσ με αυτοκόλλθτα θλεκτρόδια μιασ χριςεωσ. 
14. Να ζχει δυνατότθτα εξωτερικισ βθματοδότθςθσ και οξυμετρίασ 

 

Β. ΜΟΝΙΣΟΡ 

1. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτον 5,5'' , τριϊν καναλιϊν για τθν 
παρακολοφκθςθ θλεκτροκαρδιογραφιματοσ. 

2. Να εμφανίηει ψθφιακζσ ενδείξεισ για καρδιακό ρυκμό, ενζργεια. 
3. Να διακζτει φίλτρο για απόρριψθ ςθμάτων διακερμίασ. 
4. Σαχφτθτα ςάρωςθσ 25 mm/sec 
5. Να ζχει τθ δυνατότθτα λιψθσ καρδιογραφιματοσ μζςω τριπολικοφ καλωδίου 

αςκενοφσ 
6. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ με ρυκμιηόμενα άνω και κάτω όρια. 

 

Γ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟ 
1. Να είναι κερμικό 
2. Να καταγράφει HΚΓ,  ςτοιχεία απινίδωςθσ, θμερομθνία και ϊρα. 

 

E. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Να μθν επθρεάηεται από ρεφματα διακερμίασ  
2. Να ελζγχει τθν  κατάςταςθ των ςυςςωρευτϊν με ενςωματωμζνο tester για τον 

απινιδωτι 
3. Να λειτουργεί και 12V DC (για χριςθ ςε αςκενοφόρο) και ςτα 220V/50Hz  
4. Να πλθρεί τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ (CE) 
5. Διαπίςτευςθ εργαςτθρίου κατά ISO 9001.  
6. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν 

 

Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του 

παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. 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 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 
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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. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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