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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Φιψξηλα       28 - 04 - 2020    
            ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                            Αξ. Πξση.: 2856 

3η ΤΠΔ (  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) 
ΓΔΝΗΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΦΛΩΡΗΝΑ 
«ΔΛΔΝΖ Θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ» 
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 
Σζψηζνπ Αλαζηαζία 
Σει.: 23853-50266 
Fax: 23850-22175 
Email: sprom@nosflorinas.gr                                             
Τδ/λζε Σερληθνχ 
Κχξθνπ Κσλζηαληίλνο 
Σει.: 23853-50176 
Fax: 23850-22175 
Email: kkirkou@hotmail.com                                             ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

       
                                                                        
ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟ 
ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΝΔΟ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΦΛΩΡΗΝΑ» (ΔΠΑ 2014-2020, ΚΩΓΗΚΟ ΟΠ 5007908, ΤΠΟΔΡΓΟ 5) ΜΔ 
ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ  

       

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 
 

Δίδορ διαδικαζίαρ Απεςθείαρ ανάθεζη με ζςλλογή πποζθοπών 

 
Κπιηήπιο Αξιολόγηζηρ 

Η πλέον ςυμφέρουςα από οικονομική άποψη προςφορά μόνο 
βάςει τιμήσ, (Χαμηλότερη Τιμή) 

Ζμεπομηνία ανάπηηζηρ ζηην 
ιζηοζελίδα ηος Γ.Ν. Φλώπιναρ 
www.florinahosp.gr  

Ζμεπομηνία : 28 / 04 / 2020 
 
Ζμέπα:  ΣΡΗΣΖ  

 
 
Καηαληκηική ημεπομηνία 
καηάθεζηρ πποζθοπών 

Ζμεπομηνία :  14/ 05 / 2020 
 
Ζμέπα:  ΠΔΜΠΣΖ  

 
Ώπα: 14 : 30 

 
Σπόπορ καηάθεζηρ πποζθοπών 

Με καηάθεζη θακέλος (ηασςδπομικά, κούπιεπ, 

αςηοπποζώπυρ): 

Γενικό Νοζοκομείο Φλώπιναρ 

Γπαθείο Ππομηθειών  

Δγναηίαρ 9, 53100, Φλώπινα 

Με email: 

sprom@nosflorinas.gr 

Πεπιεσόμενα πποζθοπάρ 
Οικονομική πποζθοπά ζηην οποία θα αναγπάθεηαι 
και η μάπκα και ηο μονηέλο ηος πποζθεπόμενος 
είδοςρ 
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Πεπιγπαθή ειδών Όπυρ αναλςηικά αναθέπεηαι ζηο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ειδών Όπυρ αναλςηικά αναθέπεηαι ζηο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 

 
Πποϋπολογιζθείζα δαπάνη 

10.860,00 € με ΦΠΑ  

Όπυρ αναλςηικά αναθέπεηαι ζηο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 

Υπόνορ Παπάδοζηρ 90 ημέπερ 

Κπαηήζειρ επί ηηρ ηιμήρ 

ηηρ ανάθεζηρ 

Οι ηιμέρ ςπόκεινηαι ζηιρ ςπέπ ηος Γημοζίος και 

ηπίηυν νόμιμερ κπαηήζειρ 
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Σο ΓΝΦ έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ, όπυρ αςηέρ ιζσύοςν: 

 
1.1 Σνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/4.4.2005) Πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

1.2 Σνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.3 Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

1.4 Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ  
ησλ  θπβεξλεηηθψλ  δηνηθεηηθψλ  θαη  απηνδηνηθεηηθψλ  νξγάλσλ  ζην  δηαδίθηπν»  «Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.(Α-112). 

1.5.  Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ 
ζπκβάζεσλ», έηζη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4055/2012 (ΦΔΚ 
Α’51/2012)  

1.6 Toπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»   (Φ.Δ.Κ.   Α΄   247/27-11-1995),   φπσο   ηζρχεη   κε   ηνλ   4270/2014   (ΦΔΚ   143/η. 
Α΄/28.06.2014) Αξρέο  δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο   
2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

1.7 Σνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Γ.Γ.), φπσο ηζρχεη, ν νπνίνο έρεη θπξσζεί κε ην άξζξν 
πξψην ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(Φ.Δ.Κ. Α΄ 45/9-3-1999). 

1.8 Σνπ Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο –Νέα εηαηξηθή 
κνξθή- ήκαηα- Μεζίηεο Αθηλήησλ- Ρχζκηζε Θεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο, Μέξνο Γεχηεξν, Νέα εηαηξηθή κνξθή: Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία (ΗΚΔ)  

1.9 Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 
161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».  

1.10 Σνπ Ν. 4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο 
ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 
1.11 Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/η.Α’/15-09-2011) χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ  

πκβάζεσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
 
1.13.  Σνπ N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη  

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ). 
 
1.14. Σνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ 227/η. Α΄/06.12.2016) Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο 

επηρεηξήζεσλ, άξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

 
1.15 Σνπ N.4472/2017 (ΦΔΚ 74/A/2017) «ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, 
κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 
ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

 
1.16 Σνπ N. 4412/2016  άπθπο 2 και άπθπο 118 ( απεςθείαρ ανάθεζη )  
 
1.17 Σνπ Ν. 4412/2016 άξζξν 6 παξ. 10 
 
1.18 Σν  Κξηηήξην θαηαθχξσζεο  ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο 

βάζει ηιμήρ, (Υακειφηεξε Σ ηκή),  
 
1.19 Σελ ππ αξ  14/30-01-2020 Απφθαζε ηνπ Γ (πλεδξίαζε 3

ε
, Θέκα 10

ν
, ΑΓΑ: Ω59046907Η-ΣΚ6 

«Έγθξηζε γηα ηελ πξνκήζεηα άγνλσλ εηδψλ ηνπ 5
νπ

 Τπνέξγνπ ηεο Πξάμεο «Νένο Ηαηξνηερλνινγηθφο 
Δμνπιηζκφο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Φιψξηλαο» κε θσδηθφ ΟΠ 5007908, κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
απ΄επζείαο αλάζεζεο – έξεπλαο αγνξάο»  
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1.20 Σελ ππ αξ  71/14-04-2020 Απφθαζε ηνπ Γ (πλεδξίαζε 12
ε
, Θέκα ΔΖΓ, ΑΓΑ: 9ΘΘ946907Η-6ΟΡ 

«Έγθξηζε πξαθηηθνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ 5
νπ

 Τπνέξγνπ ηεο Πξάμεο «Νένο 
Ηαηξνηερλνινγηθφο Δμνπιηζκφο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Φιψξηλαο» κε θσδηθφ ΟΠ 5007908, κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο απ΄επζείαο αλάζεζεο – έξεπλαο αγνξάο», κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε επαλάιεςε ηεο 
έξεπλαο αγνξάο κε αλάξηεζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 
 

Κάζε ελδηαθεξφκελν γηα ηελ  θαηάζεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα  ηελ πξνκήζεηα εηδψλ 
ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 10.860,00 €  μ ε  ΦΠΑ, θαη κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 
 
1. Πεξηγξαθή ηνπ θάζε δεηνχκελνπ είδνπο γίλεηαη ζην παπάπηημα Α’ ηηρ παπούζαρ. 
 
2. Υξφλνο νινθιήξσζεο: 90 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
 
3. Ζ εκεξνκελία ιήμεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 14-05-2020 ημέπα ΠΔΜΠΣΖ  

και ώπα 14:30. 
 
4.  Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη είηε  
 

 Με καηάθεζη θακέλος (ηασςδπομικά, κούπιεπ, αςηοπποζώπυρ) ζηο: 

Γενικό Νοζοκομείο Φλώπιναρ 

Γπαθείο Ππομηθειών  

Δγναηίαρ 9, 53100, Φλώπινα 

 Με email: 

sprom@nosflorinas.gr 

 
5. Υξεκαηνδφηεζε: Ζ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

 

6. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ 
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο. ε θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη 
λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο. 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ε κάξθα θαη ην κνληέιν ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ είδνπο.  
 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα απαηηεζεί ε θαηάζεζε ησλ αθφινπζσλ:  
 
1. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

 
2. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

 
3. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

A/A 
ΑΡ. ΤΣ. 

ΣΖΝ 12/2017 
ΔΗΓΟ ΠΟ. 

ΣΗΜΖ/ΣΜΥ 
ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΗΜΖ/ΣΜΥ 
ΜΔ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ CPV 

19 50084 

ΠΗΔΟΜΔΣΡΟ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ, 
ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ 10 403,23 96,77 500,00 5.000,00 33123100-9 

22 50097 
ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ 
ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΩΝ 1 3.225,81 774,19 4.000,00 4.000,00 33100000-1 

23 50099 

ΛΤΥΝΗΑ 
ΤΠΔΡΤΘΡΩΝ, 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 1 524,19 125,81 650,00 650,00 31516000-6 

24 50100 
ΚΑΡΔΚΛΑ ΜΑΑΕ, 
ΦΟΡΖΣΖ 1 201,61 48,39 250,00 250,00 39113100-8 

31 50119 

ΚΤΣΗΟ 
ΑΠΟΣΔΗΡΩΖ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ 
ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ 8 96,77 23,23 120,00 960,00 33100000-1 

      ΤΝΟΛΟ 10.860,00  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



- 6 - 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

ΠΗΔΟΜΔΣΡΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ 
 

1. Να είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 
2. Να είλαη επηηξαπέδην, επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα 

Ννζνθνκείνπ. 
 
3. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220-230V/50Hz θαη λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλε 

επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία.  
 
4. Να ρξεζηκνπνηεί παικνγξαθηθή ηερλνινγία κέηξεζεο, κε ρξήζε θνπζθψκαηνο θαη μεθνπζθψκαηνο 

πεξηρεηξίδαο. 
 
5. Να ππάξρεη απηφκαηε αξρηθή πίεζε θνπζθψκαηνο ηεο πεξηρεηξίδαο ή ξπζκηδφκελε κε ηξεηο 

ηνπιάρηζηνλ επηινγέο. 
 
6. Σν θνχζθσκα θαη μεθνχζθσκα ηεο πεξηρεηξίδαο λα ειέγρεηαη ειεθηξνληθά απφ κηθξνεπεμεξγαζηή. 
 
7. Να παξέρεη ελδείμεηο γηα ηε ζπζηνιηθή πίεζε κε εχξνο ηνπιάρηζηνλ 60-250 mmHg θαη ηε δηαζηνιηθή 

πίεζε κε εχξνο ηνπιάρηζηνλ 40-200 mmHg.  
 
8. Nα παξέρεη έλδεημε ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ κε εχξνο ηνπιάρηζηνλ 50-200 BPM. 
 
9. Οη ελδείμεηο λα παξέρνληαη ζε επαλάγλσζηε νζφλε νπίζζηνπ θσηηζκνχ. 
 
10. Να έρεη αλάιπζε κέηξεζεο θαηά 1 mmHg θαη 1 BPM ή θαιχηεξε. 
 
11. Να έρεη νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο ±3 mmHg θαη ηεο κέηξεζεο ησλ παικψλ ±5 

BPM, ή θαιχηεξεο. 
 
12. Να έρεη έλδεημε αθαλφληζηνπ ξπζκνχ θαξδηάο (αξξπζκία) 
 
13. Να ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 10 

ν
C θαη 40 

o
C.  

 
14. Να είλαη ειαθξχ, κε βάξνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 1000 gr, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κπαηαξίαο. 
 
15. Με πιήξσο θνξηηζκέλε κπαηαξία ε νλνκαζηηθή δηάξθεηά ηεο λα είλαη γηα 300 ηνπιάρηζηνλ κεηξήζεηο. 
 
16. Να ππάξρεη έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηεο κπαηαξίαο. 
 
17. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβή γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ. 
 
18. Να δηαζέηεη καθξχ ειαζηηθφ ζσιήλα πξνο ηηο πεξηρεηξίδεο, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1 m. 
 
19. Να κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε πξνέθηαζε ηνπ ειαζηηθνχ ζσιήλα, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1 m.   
 
20. Να κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε βάζε ηνπνζέηεζεο ζηνλ ηνίρν.  
 
21. Να ζπλνδεχεηαη απφ 2 πεξηρεηξίδεο, κία θαλνληθή ελειίθσλ (22-32 cm) θαη κία κεγάιε ελειίθσλ (32-

42 cm). 
 
22. Nα κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε πεξηρεηξίδεο ηνπιάρηζηνλ άιισλ 2 κεγεζψλ (λα αλαθεξζνχλ). 
 
23. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 
24. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 
25. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 
26. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 
27. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΩΝ 
 

1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
φια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 
2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαη λα είλαη ηξνρήιαηε κε αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο κε θξέλα ζε 

ηνπιάρηζηνλ 2 απφ απηνχο. 
 
3. Να δηαζέηεη ζπλερή εθπνκπή κε κέγηζηε  ηζρχ εμφδνπ πεξίπνπ 250W θαη παικηθή εθπνκπή κε 

κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ πεξίπνπ 1500W. 
 
4. Να δηαζέηεη εξγνλνκηθφ-πνιχζπαζην βξαρίνλα  ειεθηξνδίσλ γηα αθξηβή ηνπνζέηεζε. 
 
5. Να ζπλνδεχεηαη απφ αθηηλνβφιν επξέσο πεδίνπ ηχπνπ ζακαξάθη θαη θαη’ επηινγή λα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο εζηηαθνχ αθηηλνβφινπ ηχπνπ ηχκπαλν. 
 
6. Να δηαζέηεη έλδεημε ηζρχνο θαη ρξφλνπ ζεξαπείαο θαζψο θαη εηδνπνίεζε γηα ην ηέινο θαη δηαθνπή ηεο. 
 
7. Να δηαζέηεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηεο ιπρλίαο απφ ππεξζέξκαλζε θαη απηφκαηεο δηαθνπήο ζε 

πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο. 
 
8. Να ελζσκαηψλεη έηνηκα πξσηφθνιια ζεξαπείαο ζπλερνχο θαη παικηθήο εθπνκπήο. 
 
9. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 
10. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 
11. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 
12. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 
13. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 

 
 

ΛΤΥΝΗΑ ΤΠΔΡΤΘΡΩΝ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 
 

1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
φια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 
2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220V/50Hz. 
 
3. Να είλαη ηξνρήιαηε θαη λα ξπζκίδεηαη εχθνια ην χςνο θαη ε θιίζε ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αζζελή.  
 
4. Ζ ηζρχο ηεο λα είλαη πεξίπνπ 400W θαη λα δηαζέηεη ρξνλφκεηξν 0 έσο 60 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ. 
 
5. Να θέξεη πξνζηαηεπηηθή ζράξα γηα ηελ απνθπγή επαθήο κε ηελ πεγή ζεξκφηεηαο. 
 
6. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 
7. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 
8. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 
9. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 
10. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΚΑΡΔΚΛΑ ΜΑΑΕ ΦΟΡΖΣΖ 
 

1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηιακβάλεη 
φια ηα απαξαίηεηα  εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 
2. Να δηαζέηεη θάζηζκα ξπζκηδφκελν ζε χςνο. 
 
3. Σν ππνζηήξηγκα θεθαιήο λα ξπζκίδεηαη ζε χςνο θαη θιίζε. 
 
4. Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελα ππνζηεξίγκαηα ζψξαθνο θαη ρεξηψλ. 
 
5. Να είλαη ην δπλαηφλ κηθξή ζε φγθν θαη βάξνο γηα εχθνιε κεηαθίλεζε. 
 
6. Να δηαζέηεη πιηθά γέκηζεο θαη ηαπεηζαξίαο ππναιιεξγηθά θαη αλζεθηηθά ζε ηξηβή θαη θαζαξηζκφ.   
 
7. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 
8. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 
9. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 
10. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 
 
 
 

ΚΤΣΗΟ ΑΠΟΣΔΗΡΩΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ 
 

1. Να είλαη θαηλνχξην θαη ακεηαρείξηζην.  
 
2. Να είλαη θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο δηαζηάζεσλ Φ 30 Υ 25 cm ηνπιάρηζηνλ.  
 
3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα απνζηείξσζε γαδψλ ζε 

θιίβαλν αηκνχ ζε ζεξκνθξαζία 125
ν
 C.  

 
4. Πεξηκεηξηθά ζην θάησ κέξνο λα δηαζέηεη νπέο γηα ηελ είζνδν ηνπ αηκνχ απνζηείξσζεο, νη νπνίεο λα 

κπνξνχλ λα αλνηγνθιείλνπλ αζθαιψο κε δηάηαμε ελζσκαησκέλεο αλνμείδσηεο ηαηλίαο.  
 
5. Να δηαζέηεη θαπάθη πνπ λα θιείλεη αζθαιψο θαη ζηε κία ηνπ πιεπξά λα δηαζέηεη κφληκε άξζξσζε κε 

ην ζψκα ηνπ θπηίνπ.  
 
6. Σν θαπάθη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή κεηαθνξάο. 
 
7. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 
8. Να πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 
9. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 
10. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. 
 
11. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 
 
 
 
 
 

 
 
 


