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Χελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΦΟΩΦΛΡΑΧ  

«ΕΟΕΡΘ Κ. ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ» 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΓΡΑΨΛΑΧ 9 ΦΟΩΦΛΡΑ 

Υόλθ ΦΟΩΦΛΡΑ 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 53100 

Χϊρα ΕΟΟΑΔΑ 

Ξωδικόσ ΡUTS EL 533 

Ψθλζφωνο 23853/50266 

Φαξ 23850/22175 

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο  sprom@nosflorinas.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΨΧΩΨΧΣΩ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γενικό Ροςοκομείο ΦΟΩΦΛΡΑΧ (Ρ.Υ.Δ.Δ.) και ανικει ςτο Ωπουργείο Ωγείασ. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Ωγείασ.  

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό, Ρ. 4412/2016.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. 

β)Σι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr  

γ)Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από το γραφείο Υρομθκειϊν ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 
και τθλζφωνο. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

 Είδοσ διαδικαςίασ  

Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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    Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ   
ΑΡΑΥΨΩΘΧ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΥΔΕ.  

Α)Ψο ζργο  ζχει ενταχκεί ςφμφωνα με τθν αρικμ.  3587/4-11-2020  .(ΑΔΑ: 6ΓΑΓ7ΟΨ-Χ70 ) Απόφαςθ  Ζνταξθσ Υράξθσ  
«ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΓΕΡΛΞΣΩ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΥΛΔΘΠΛΩΡ»  ΞΑΛ ΔΑΡΑΝΘ 
1.507.600,00€  

β)  Χτον Άξονα Υροτεραιότθτασ «Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ  φτϊχειασ και κάκε 
διάκριςθσ (ΕΨΥΑ)»  του Ε.Υ. «Δυτικι Πακεδονία» Ξωδικόσ ΣΥΧ: 5069027. ΞΩΔ. ΧΑ ΕΥ0051   ΞΑΛ ΞΩΔ. ΥΦΑΘΧ    ΣΑ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΙΘΜΟΥ)*220ΕΡ00510059   

γ)  Θ δαπάνθ για τθν εν λογο ςφμβαςθ βαρφνει τθν ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του του Φορζα με Ξ.Α.Ε : 
9349.01 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ  προμικεια ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΕΡΙΔΘΜΙΩΝ» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.507.600€,ΜΕ ΦΡΑ24% και  κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει -τιμισ ( ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ   ).  

Σ χρόνοσ παράδοςθσ όπωσ αυτό ορίηεται ςτο Υαράρτθμα Β’ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ   

ΑΡΑΟΩΨΛΞΣΨΕΦΑ ο  χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε ενενθντα  (90) θμζρεσ  από τθν επόμενθ τθσ 
θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

ΕΚΤΟΣ ΑΡΟ ΤΟΥΣ  

ΣΥΣΤΘΜΙΚΟ 49   CPV 33192130  ΕΙΔΟ  ετ ηλεκτπικήρ κλίνηρ νοσηλείαρ με τπαπεζοτοςαλέτα Η 

ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΝΣΟ 180 ΜΕΡΕ  

ΣΥΣΤΘΜΙΚΟ 14 CPV 33192130  ΕΙΔΟ  ςγκπότημα παπαγωγήρ οξςγόνος Η ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΝΣΟ 180 

ΜΕΡΕ 

 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα και κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ 
του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 

 

1 33195200 
Παξαθιίλην κόληηνξ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ κε θεληξηθό 

ζηαζκό 

2 32323100 Παξαθιίλην κόληηνξ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

3 32323100 Φνξεηό κόληηνξ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

4 33157400 Αλαπλεπζηήξαο θνξεηόο 

5 33157400 Αλαπλεπζηήξαο ΜΔΘ όγθνπ-πίεζεο 

6 33192130 Ηιεθηξηθή θιίλε ΜΔΘ 

7 33112310 Doppler αγγείσλ κε ηζραηκηθή ζπζθεπή 

8 33194110 Αληιία έγρπζεο ηεηξαπιή 

9 42122410 Αληιία εληεξηθήο ζίηηζεο 
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10 33100000 πζθεπή δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο πνδηώλ 

11 33192160 Κάςνπια αξλεηηθήο πίεζεο 

12 33192160 Φνξείν αζζελώλ αθηηλνδηαπεξαηό 

13 33111000 Αθηηλνγξαθηθό ςεθηαθό ηξνρήιαην 

14 24111500 πγθξόηεκα παξαγσγήο νμπγόλνπ 

15 33112000 Τπέξερνο θνξεηόο γεληθήο ρξήζεο 

16 33186200 πζθεπή ζέξκαλζεο αίκαηνο/πγξώλ δπν θαλαιηώλ 

17 33162100 
Δλεξγεηαθή πιαηθόξκα ζύληεμεο ηζηώλ κε κνλνπνιηθή 

θαη δηπνιηθή ιεηηνπξγία 

18 33100000 ύζηεκα εθθέλσζεο ρεηξνπξγηθνύ θαπλνύ 

19 38434000 Αλαιπηήο αεξίσλ αίκαηνο 

20 31532100 Δμεηαζηηθή ιπρλία LED ηξνρήιαηε 

21 24111500 Γελλήηξηα νμπγόλνπ θνξεηή 10 LIT/MIN 

22 33157400 πζθεπή Bi-PAP ST 

23 33100000 πηξόκεηξν 

24 33182100 Απηληδσηήο κε κόληηνξ θαη βεκαηνδνηε 

25 33123230 Ηιεθηξνθαξδηνγξάθνο 6θαλαινο κε ηξνρήιαην 

26 33100000 Τπόζηξσκα δηεγρεηξεηηθήο ξύζκηζεο ζεξκνθξαζίαο 

27 33100000 Θάιακνο λεκαηηθήο ξνήο 

28 33181000 Μεράλεκα αηκνθάζαξζεο θνξεηό 

29 39113100 Πνιπζξόλα αηκνθάζαξζεο κε δπγό 

30 33100000 Βηληενιαξπγγνζθόπην 

31 33100000 Φπγόθεληξνο ζσιελαξίσλ ηεζζάξσλ ππνδνρέσλ 

32 39711130 Ψπγείν θαξκάθσλ / αληηδξαζηεξίσλ κνλόθπιιν 

33 39330000 
πζθεπή ζπλερνύο απνιύκαλζεο αέξα ηερλνινγίαο 

πιάζκαηνο, επηηνίρηα 

34 39330000 πζθεπή απνιύκαλζεο ρώξνπ κε λεθεινπνίεζε, θνξεηή 

35 33100000 Αεξόζηξσκα θαηαθιίζεσλ θαηεγνξίαο IV 

36 38428000 Ρνόκεηξo νμπγόλνπ επηηνίρηo δύν επηινγώλ παξνρήο 

37 39313000 Σξνρήιαην λνζειείαο 

38 39313000 Σξνρήιαην ηξαπέδη MAYO αλνμείδσην 

39 33100000 ύζηεκα ζέξκαλζεο θνπβέξηαο 

40 33162200 
Πηζηόιη νξζνπεδηθήο ρεηξνπξγηθήο κπαηαξίαο κε 

εμαξηήκαηα 

41 39330000 
Ρνκπνηηθό ζύζηεκα κε ιάκπεο απνζηείξσζεο UV, 

ηξνρήιαην 

42 33100000 ηεζνζθόπην δηπινύ απινύ 
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43 33123100 Πηεζόκεηξν - νμύκεηξν ειεθηξνληθό ηξνρήιαην 

44 33100000 Παικηθό νμύκεηξν θνξεηό 

45 33123100 Πηεζόκεηξν ρεηξόο 

46 33123100 Πηεζόκεηξν ηξνρήιαην 

47 33123100 Πηεζόκεηξν ειεθηξνληθό επηηξαπέδην 

48 38412000 Θεξκόκεηξν κεηώπνπ 

49 33192130 εη ειεθηξηθήο θιίλεο λνζειείαο κε ηξαπεδνηνπαιέηα 

50 39711130 Ψπγείν λεθξνηνκείνπ 4 ζέζεσλ 

51 33100000 Τπεξεπαγσγηθό ζύζηεκα απνθαηάζηαζεο SIS  

52 38412000 Θεξκνγξαθηθή θάκεξα ρεηξόο 

53 32232000 Δμνπιηζκόο ηειεδηάζθεςεο 

54 38651600 Κάκεξα ππνινγηζηή γηα ηειεδηάζθεςε 

55 32342200 Αθνπζηηθά ππνινγηζηή γηα ηειεδηάζθεςε 

56 30213200 Φνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο tablet 

57 30213100 Φνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο laptop 

58 30232100 Δθηππσηήο Α3 

59 30232110 Πνιπκεράλεκα εθηππσηήο/θσηνηππηθό/ζθάλεξ/θαμ Α4 
 

  

 

Ρροςφορζσ μποροφν να κατατίκενται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ ι και για μζροσ των υπό 
προμικεια ειδϊν (αλλά για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ανά είδοσ). Ρροςφορζσ που 
υποβάλλονται για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ ανά είδοσ ποςότθτασ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.215.806,45 €  χωρισ το ΦΡΑ 

Θ  των  1507600€  ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %  

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 1.1του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΟΡΩΣ ΤΟΡΟΡΟΙΘΘΘΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥ ΜΕΧΙ ΣΘΜΕΑ  

1.2 του ν. 4314/2014 (Α' 265)
1,

 “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 
297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 
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1.3 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

1.4 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ξαταργιςεισ, Χυγχωνεφςεισ Ρομικϊν Υροςϊπων και 
Ωπθρεςιϊν του Δθμοςίου Ψομζα-Ψροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

1.5 τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Υροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Σδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για 
τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

1.6 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο» 
1.7 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Χυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν 

τουσ με κλιρωςθ»,
2
 

1.8 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων…»,  

1.9 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Υρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

1.10 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Ξαταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Ψφπο 
και άλλεσ διατάξεισ»,   

1.11 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Πζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του 
Ε.Χ.Φ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Σνομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα»

3
, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 

‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ 
και τθσ απόφαςθσ του Ωφυπουργοφ Σικονομίασ και Σικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΣΧ/2005 (Βϋ 1590) 
“Ξακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ 

1.12 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ»,  
1.13 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 

και 13 ζωσ 15, 
1.14 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  
1.15 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ξωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  
1.16 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
1.17 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Φφκμιςθ ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) του 
Ωπουργείου Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

1.18 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ψεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων 
(Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)», των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των 
διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.19 Ψον Ρ.3213/2003 (ΦΕΞ Αϋ309/31.12.2003) «Διλωςθ και ζλεγχοσ περιουςιακισ κατάςταςθσ βουλευτϊν, δθμόςιων 
λειτουργϊν και υπαλλιλων, ιδιοκτθτϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και άλλων κατθγοριϊν προςϊπων» άρκρο 1:  

1.20 -Του N4 605 /ΦΕ Κ   Α/52 /1 - 4 -201 9  (  άρκρ ο 43 τρ ο πο ποίθςθ δ ια τά ξεω ν του  Ν  44 12/ 201 6 (Α147  )    
1.21  Τω ν Ν46 08 /20 19 ( Α66 )  κ αι  46 09 /20 19 ( Α6 7 )   με  τουσ  ο πο ίουσ  γ ίν ε τα ι  τρ ο ποπο ίθςθ  των     ε π ιμ ζρ ουσ  

δια τάξ εω ν του Ν 441 2/ 20 16  
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1.22 Ψου Ρ 4738…αρκρο 267 <αποκλειςμοσ οικονομικων φορεων από διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ λόγω 
ακζτθςθσ φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων Ψροποποίθςθ τθσ παρ. 2 και προςκικθ παρ. 2Α ςτο άρκρο 
73 του ν ν. 4412/2016 (Αϋ 147)  

1.23 Tων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται 
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων 
του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  

1.24 Ψου ΥΔ 39/2017 Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

1.2  Tο υ  Ν4 782 /2 021    
 

2 Τισ κάτωκι αποφάςεισ: 

2.1 Ψθν υπ’αρ. 13289/17.08.2015 απόφαςθ του Ωπουργοφ Επικρατείασ «Ξακοριςμόσ θμερθςίων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθν δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων 
των φορζων του Δθμοςίου» και τθν αρικμ. 15278/11-09-2015 τροποποιθτικι αυτισ.  

2.2  Ψθν με αρικμ. πρωτ. 1623/22-05-2020 Υρόςκλθςθ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Ε.Υ. "Δυτικι 
Πακεδονία" με τίτλο "Δράςεισ ενίςχυςθσ των Ωπθρεςιϊν Ωγείασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ επιδθμίασ λόγω 
Covid 19" και τισ με α.π. 2213/15-07-2020 και 2511/07-08-2020 τροποποιιςεισ αυτισ 

2.3  Ψθν Απάντθςθ τθσ ΕΩΚΩ ςτο Ερϊτθμα Helpdesk 111476 

2.4  Ψο με ID 107051 -10/07/2020 – ϊρα: 02:23 μμ Ψεχνικοφ Δελτίου Υράξθσ και των ςυνθμμζνων ςε αυτό 
εγγράφων τθσ πράξθσ με τίτλο «ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΓΕΡΛΞΣΩ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ 
ΕΥΛΔΘΠΛΩΡ» (κωδ. ΣΥΧ 5069027),του Δικαιοφχου ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΦΟΩΦΛΡΑΧ "ΕΟΕΡΘ Κ. ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ" 
προσ τθν Ειδικι Ωπθρεςία Διαχείριςθσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Υ. ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 

2.5 . Ψο αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτό καταγράφεται ςτα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ τθσ κετικισ 
αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ και ειδικότερα ςτο Φφλλο αξιολόγθςθσ και αποτυπϊνεται ςτο ΣΥΧ –ΕΧΥΑ, 

2.6  Ψθν  Ω.Α.  114815/02-11-2020  με  κζμα:  Ψροποποίθςθ των ποςοςτϊν δζςμευςθσ πόρων του  
Επιχειρθςιακοφ  ΥρογράμματοσΔυτικισ Πακεδονίασ 2014-2020 

2.7  Ψθν με α.π. 3586/4-11-2020 κετικι ειςιγθςθ του προϊςταμζνου τθσ ΕΩΔ ΕΥ ΥΔ  

2.8 Ψθν με α.π 3587/4-11-2020 κετικι αποφαςθ ΨΣΩ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΦΧΘ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ    
2.9 Ψθν αρικμ 10 /31-5-2017.(Κζμα 8  ) (ΑΔΑ:6A4446907Λ-ΚΩΒ ) απόφαςθ του Δ.Χ. του Γ.Ρ. « ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΕΟΕΡΘ Κ. 

ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ» για τον οριςμό υπεφκυνων για το νζο ΕΧΥΑ 2014-2020 και τον οριςμό επιτροπϊν ςφνταξθσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προχπολογιςμϊν.  

2.10 Ψο  µε  αρ.  πρωτ.  4066/19-6-2020  ζγγραφο  του  Υροϊςτάµενου  του  τµιµατοσ Βιοϊατρικισ Ψεχνολογίασ 
 «Ωποβολι  πρακτικοφ  των  αρχικϊν  τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου  “Εξοπλιςµόσ του 
Γενικοφ Ροςοκοµείου Φλϊρινασ για τθν αντιµετϊπιςθ επιδθµιϊν”». 

2.11   Ψο  από  19-6-2020  Υρακτικό  τθσ  τριµελοφσ  επιτροπισ  για  τθ  ςφνταξθ  των αρχικϊν τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν για τα είδθ µε α/α 1-52 

2.12 Ψο µε αρ. πρωτ. 4072/19-6-2020 ζγγραφο τθσ Υροϊςταµζνθσ του τµιµατοσ Υλθροφορικισ  «Ωποβολι 
 πρακτικοφ    των  αρχικϊν τεχνικϊν  προδιαγραφϊν  του  ζργου  “Εξοπλιςµόσ  του  Γενικοφ Ροςοκοµείου 
Φλϊρινασ για τθν αντιµετϊπιςθ επιδθµιϊν”». 

2.13 Ψο  από  19-6-2020  Υρακτικό  τθσ  τριµελοφσ  επιτροπισ  για  τθ ςφνταξθ των αρχικϊν τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν για τα είδθ µε α/α   53-59 (Εξοπλιςµόσ τθλεδιαςκζψεων). 

2.14 Tθν υπ αρ  206
θ
/19-06-2020 (ΑΔΑ: 60Ρ746907Λ-7ΞΦ) Απόφαςθ του Διοικθτι του Γ.Ρ. Φλϊρινασ για κζςθ ςε 

δθμόςια διαβοφλευςθ των αρχικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν των ειδϊν με α/α 1 – 52.  
2.15 Tθν υπ αρ  207

θ
/23-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΧΛ46907Λ-3

Σ
3  Απόφαςθ του Διοικθτι του Γ.Ρ. Φλϊρινασ για κζςθ ςε 

δθμόςια διαβοφλευςθ των αρχικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν των ειδϊν με α/α 53-59 .  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770


ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 10 

2.16 Ψθν με κωδικό 20DIAB000010949 δθμόςια διαβοφλευςθ των αρχικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτθν ιςτοςελίδα 
του ΕΧΘΔΘΧ eprocurement.gov.gr/διαβουλεφςεισ που διιρκθςε από 22-06-2020 ζωσ 29-06-2020  των ειδϊν με 
α/α 1 – 52. 

2.17 Ψθν με κωδικό 20DIAB000011070 δθμόςια διαβοφλευςθ των αρχικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτθν ιςτοςελίδα 
του ΕΧΘΔΘΧ eprocurement.gov.gr/διαβουλεφςεισ που διιρκθςε από 26-6-2020ζωσ …3/7/2020των ειδϊν με α/α 
53-59 .   

2.18 Ψο Υρακτικό ΨΕΟΛΞΩΡ Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν  τθσ Επιτροπισ  το οποιο ολοκλθρωκθκε ςτθσ  08-07-2020.. και 
αφορα  τα ειδθ  με α/α 1 – 52.  ( 20DIAB000010949 δθμόςια διαβοφλευςθ των αρχικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
) 

2.19 Ψο Υρακτικό ΨΕΟΛΞΩΡ Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν  τθσ Επιτροπισ  το οποιο ολοκλθρωκθκε ςτθσ  06-07-2020.. και 
αφορα  τα ειδθ  με α/α 53-59  (20DIAB000011070   δθμόςια διαβοφλευςθ των αρχικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
)  

2.20 Ψθν αρικμ  137/10-7-2020κεμα 2  ΑΔΑ ΩΧΥΚ46907Λ-ΧΧ9 του Δ.Χ. του Γ.Ρ. Φλϊρινασ για τθν ζγκριςθ των τελικϊν 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου « ««ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΓΕΡΛΞΣΩ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ 
ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΥΛΔΘΠΛΩΡ» ΓΛΑ ΨΑ ΕΛΔΘ 1ΕΩΧ 52 

2.21 Ψθν αρικμ  137/10-7-2020κεμα 1 ΑΔΑ ΩΕ1146907Λ-ΠΕτου Δ.Χ. του Γ.Ρ. Φλϊρινασ για τθν ζγκριςθ των τελικϊν 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου « ««ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΓΕΡΛΞΣΩ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ 
ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΥΛΔΘΠΛΩΡ» ΓΛΑ ΨΑ ΕΛΔΘ 53/59 (ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΨΘΟΕΔΛΑΧΞΕΨΘΧ)  

2.22 Ψο αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτό καταγράφεται ςτα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ τθσ κετικισ αξιολόγθςθσ 
τθσ πρόταςθσ και  ειδικότερα ςτο Φφλλο αξιολόγθςθσ και αποτυπϊνεται ςτο ΣΥΧ –ΕΧΥΑ, 

2.23 Ψθν με αρ. πρωτ. 3587/4-11-2020  .(ΑΔΑ: 6ΓΑΓ7ΟΨ-Χ70) Απόφαςθ  Ζνταξθσ Υράξθσ  «ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΓΕΡΛΞΣΩ 
ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΥΛΔΘΠΛΩΡ» ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ «Υροϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ  φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ (ΕΨΥΑ)»  του Ε.Υ. «Δυτικι 
Πακεδονία» Ξωδικόσ ΣΥΧ: 5069027. ΞΩΔ. ΧΑ ΕΥ0051   ΞΑΛ ΞΩΔ. ΥΦΑΘΧ    ΧΑ (ΞΩΔΛΞΣΧ ΕΡΑΦΛΚΠΣΩ)* 
2020ΕΥ00510059  ΞΑΛ ΔΑΥΑΡΘ 1.507.600,00€  

2.24 Τθν υπ αρ  12 /2021  διακιρυξθ με τουσ Προυσ αυτισ.   
2.25 Ψον επιςυναπτόμενο πίνακα των ειδϊν ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ 
2.26  Ψο κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ Χφμβαςθσ

  
 τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

  
βάςει  

τιμισ ( χαμθλότερθ τιμι ).  

2.27 Τθν   προχπολογίςκθκα δαπάνθ  θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό των  1507600€ ενςωματωμζνο το ΦΡΑ θ  
1.215.806,45 €  χωρισ το ΦΡΑ 

2.28 Ψο γεγονόσ ότι  θ ςφμβαςθ εμπίπτει ςτθ Χυμφωνία περί Δθμοςίων Υρομθκειϊν (ΧΔΧ)   και είναι  άνω των ορίων 
2.29 Ψο γεγονόσ ότι  θ ςυγχρθματοδότθςθ του ζργου  γίνεται από  το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ  ΠΕ 

(Ξωδ. ΣΥΧ 5069027 ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Δυτικι Πακεδονία 2014-2020» )  
2.30 Ψο υπ αρ 282/12-1-2021  ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ ενθμζρωςθ για τθν δθμοςίευςθ του Ρ. 4764/2020 (A 256): 

Α)ΚΖΠΑΨΑΠΘ.Ψ.Ε./ ΥΑΦΆΨΑΧΘ ΖΡΑΦΘΧ ΛΧΧΪΣΧ   ΔΛΑΨΆΕΩΡ ΨΣΩ Υ.Δ/ΨΣΧ 71/2019 ΖΩΧ 01-09-2021 Β)  
ΨΦΣΥΣΥΣΜΘΧΘ ΆΦΚΦΣΩ 379 Ρ. 4412/2016/ ΥΑΦΆΨΑΧΘ  ΛΧΧΪΣΧ ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΪΡ ΔΘΠΣΧΛΕΪΧΕΩΡ   ΥΕΦΛΟΙΨΕΩΡ 
ΔΛΑΞΘΦΪΕΩΡ ΧΨΣΡ ΨΣΥΛΞΤ ΞΑΛ    ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΤ ΨΪΥΣ ΖΩΧ 31-12-2021» 

 

2.31 Ψο γεγονόσ ότι  θ ςυγχρθματοδότθςθ του ζργου  γίνεται από  το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ  ΠΕ 
(Ξωδ. ΣΥΧ 5069027 ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Δυτικι Πακεδονία 2014-2020» )  

2.32  Ρρωτογενζσ αίτθμα του ΓΝΦ με   ΑΔAM  21REQ008394994…ΚΑΙ 21REQ008395138 ΚΑΙ ΑΔΑ 6ΓΑΓ7ΛΨ-Σ7Ο ΚΑΙ 
Ω5Τ46907Ι-1ΟΕ αντίςτοιχα  

 

2.8 Ψθν  υπ αρ  114/9-4-2021 ΑΔΑ  ΨΔΑΩ46907Λ-ΧΔΟ.ΞΑΛ ΑΔΑΠ  21REQ008436383.και ΑΥΣΦΑΧΘ ΑΡΑΟΘΨΘ  
ΩΥΣΧΦΕΩΧΘΧ  

2.9  Τθν υπ αρ   76/16-4-2021 .ΘΕΜΑ 5  με ΑΔA 6ΤΕΟ46907Ι-3ΔΛ . αποφαςθ του ΔΧ με τθν οποια   
α) εγκρικθκε θ διενεργεια   ΔΙΕΘΝΘ  ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΓΕΡΛΞΣΩ 
ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΥΛΔΘΠΛΩΡ» μεΞωδικό ΣΥΧ 5069027 ςτο Επιχειρθςιακό 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ
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Υρόγραμμα «Δυτικι Πακεδονία 2014-2020»    και Ξριτιριο ανάκεςθσ   τθσ Χφμβαςθσ
 
 τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά: 
  
βάςει  τιμισ.( χαμθλότερθ τιμι ) προχπολογίςκθκα δαπάνθ 1.507.600€ 

 
Β) Πε τθν οποια εγκρικθκε θ υπ αρ 12/2021  διακιρυξθ  
γ) οριςκθκαν οι επιτροπεσ   1. αξιολόγθςθσ  του εν λόγο διαγωνιςμοφ.  2. επιτροπι  ποςοτικθσ  παραλαβισ  3 ) 
επιτροπθ ποιοτικθσ – οριςτικθσ παραλαβθσ  

2.33.     Το  υπ αρ 1979/27-5-2021 ζγγραφο με κζμα  προζγκριςθ δθμοπράτθςθσ   από τθν Ειδικι Υπθρεςία 
Διαχείριςθσ του ΕΡ Ρ.Δ.Μ.για τθν προμθκεια ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΕΡΙΔΘΜΙΩΝ» μεΚωδικό ΟΡΣ 5069027 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 
2014-2020»    και Κριτιριο ανάκεςθσ   τθσ Σφμβαςθσ

 
 τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά: 
  
βάςει  τιμισ.( χαμθλότερθ τιμι ) προχπολογίςκθκα δαπάνθ 1.507.600€ 

 
2.10 Ψθν υπ αρ 128/31-5-2021 κεμα ΕΘΔ 1 (με ΑΔΑ 9ΩΠ146907Λ-ΩΩΘ αποφαςθ του ΔΧ  για τθν εγκριςθ των ορων τθσ 

διακθρυξθσ 
2.11 Ψο υπ αρ 282/12-1-2021  εγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ ενθμερωςθ για τθν δθμοςιευςθ του Ρ. 4764/2020 (A 256): 

Α)ΚΖΠΑΨΑΠΘ.Ψ.Ε./ ΥΑΦΆΨΑΧΘ ΖΡΑΦΘΧ ΛΧΧΪΣΧ   ΔΛΑΨΆΕΩΡ ΨΣΩ Υ.Δ/ΨΣΧ 71/2019 ΖΩΧ 01-09-2021 Β)  
ΨΦΣΥΣΥΣΜΘΧΘ ΆΦΚΦΣΩ 379 Ρ. 4412/2016/ ΥΑΦΆΨΑΧΘ  ΛΧΧΪΣΧ ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΪΡ ΔΘΠΣΧΛΕΪΧΕΩΡ   ΥΕΦΛΟΙΨΕΩΡ 
ΔΛΑΞΘΦΪΕΩΡ ΧΨΣΡ ΨΣΥΛΞΤ ΞΑΛ    ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΤ ΨΪΥΣ ΖΩΧ 31-12-2021» 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

 

 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, 
τθν  6/8/2021 μζρα ΡΑΑΣΚΕΥΘ και ϊρα 11:00:00 π.μ.. 

Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), φςτερα από τθν παρζλευςθ τριάντα 
πζντε (35)θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ (άρκρο 27 παρ.1 ν. 4412/2016) και μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ωσ 
άνω, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν με αρικμ. 56902/215/2-6-2017 (Β’ 1924) Απόφαςθ του Ωπουργοφ 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΤΟΡΟΣ 
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

Γ.Ν. ΦΛΩΙΝΑΣ  

17/6/2021 

ΘΜΕΑ .ΡΕΜΡΤΘ  και 
ϊρα 11:00:00 π.μ. 

 30/7/2021 . 
ΘΜΕΑ..ΡΑΑΣΚΕΥΘ  
και ϊρα 14:30 π.μ. 

6/8//2021  

ΘΜΕΑ 
ΡΑΑΣΚΕΥΘ .και 
ϊρα 11:00:00 π.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ
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Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.). 

Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ  9-6-2021 ςτθν 
Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζλαβε αρικμό  προκθρυξθ  2021/S 113-296273ΚΑΙ   
Reception Id (εςωτερικό αρικμο αναφορασ   21-303666-001) 

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρθξθ   και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό 
Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) 4.  

Θ προκιρθξθ , θ περιλθψθ και   το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.5:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΧΘΔΘΧ ζλαβε  τουσ Χυςτθμικοφσ Αρικμοφσ:  

 

 

Α/Α CPV ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΙ ΑΙΘΜΟΙ ΤΥΡΟΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 

1 33195200 108602 Υαρακλίνιο μόνιτορ ηωτικϊν λειτουργιϊν με κεντρικό ςτακμό 

2 32323100 108605 Υαρακλίνιο μόνιτορ ηωτικϊν λειτουργιϊν 

3 32323100 108608 Φορθτό μόνιτορ ηωτικϊν λειτουργιϊν 
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4 33157400 108611 Αναπνευςτιρασ φορθτόσ 

5 33157400 108614 Αναπνευςτιρασ ΠΕΚ όγκου-πίεςθσ 

6 33192130 108615 Θλεκτρικι κλίνθ ΠΕΚ 

7 33112310 108618 Doppler αγγείων με ιςχαιμικι ςυςκευι 

8 33194110 108619 Αντλία ζγχυςθσ τετραπλι 

9 42122410 108622 Αντλία εντερικισ ςίτιςθσ 

10 33100000 108625 Χυςκευι διαβακμιςμζνθσ ςυμπίεςθσ ποδιϊν 

11 33192160 108626 Ξάψουλα αρνθτικισ πίεςθσ 

12 33192160 108628 Φορείο αςκενϊν ακτινοδιαπερατό 
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13 33111000 108629 Ακτινογραφικό ψθφιακό τροχιλατο 

14 24111500 108661 Χυγκρότθμα παραγωγισ οξυγόνου 

15 33112000 108666 Ωπζρθχοσ φορθτόσ γενικισ χριςθσ 

16 33186200 108668 Χυςκευι κζρμανςθσ αίματοσ/υγρϊν δυο καναλιϊν 

17 33162100 108670 
Ενεργειακι πλατφόρμα ςφντθξθσ ιςτϊν με μονοπολικι και διπολικι 

λειτουργία 

18 33100000 108671 Χφςτθμα εκκζνωςθσ χειρουργικοφ καπνοφ 

19 38434000 108672 Αναλυτισ αερίων αίματοσ 

20 31532100 108673 Εξεταςτικι λυχνία LED τροχιλατθ 

21 24111500 108674 Γεννιτρια οξυγόνου φορθτι 10 LIT/MIN 
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22 33157400 108687 Χυςκευι Bi-PAP ST 

23 33100000 108688 Χπιρόμετρο 

24 33182100 108689 Απινιδωτισ με μόνιτορ και βθματοδοτθ 

25 33123230 108691 Θλεκτροκαρδιογράφοσ 6καναλοσ με τροχιλατο 

26 33100000 108754 Ωπόςτρωμα διεγχειρθτικισ ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ 

27 33100000 108755 Κάλαμοσ νθματικισ ροισ 

28 33181000 108756 Πθχάνθμα αιμοκάκαρςθσ φορθτό 

29 39113100 108757 Υολυκρόνα αιμοκάκαρςθσ με ηυγό 

30 33100000 108758 Βιντεολαρυγγοςκόπιο 
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31 33100000 108759 Φυγόκεντροσ ςωλθναρίων τεςςάρων υποδοχζων 

32 39711130 108760 Ψυγείο φαρμάκων / αντιδραςτθρίων μονόφυλλο 

33 39330000 108763 
Χυςκευι ςυνεχοφσ απολφμανςθσ αζρα τεχνολογίασ πλάςματοσ, 

επιτοίχια 

34 39330000 108766 Χυςκευι απολφμανςθσ χϊρου με νεφελοποίθςθ, φορθτι 

35 33100000 108768 Αερόςτρωμα κατακλίςεων κατθγορίασ IV 

36 38428000 108769 Φοόμετρo οξυγόνου επιτοίχιo δφο επιλογϊν παροχισ 

37 39313000 108770 Ψροχιλατο νοςθλείασ 

38 39313000 108772 Ψροχιλατο τραπζηι MAYO ανοξείδωτο 

39 33100000 108775 Χφςτθμα κζρμανςθσ κουβζρτασ 
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40 33162200 108776 Υιςτόλι ορκοπεδικισ χειρουργικισ μπαταρίασ με εξαρτιματα 

41 39330000 108777 Φομποτικό ςφςτθμα με λάμπεσ αποςτείρωςθσ UV, τροχιλατο 

42 33100000 108780 Χτθκοςκόπιο διπλοφ αυλοφ 

43 33123100 108782 Υιεςόμετρο - οξφμετρο θλεκτρονικό τροχιλατο 

44 33100000 108783 Υαλμικό οξφμετρο φορθτό 

45 33123100 108786 Υιεςόμετρο χειρόσ 

46 33123100 108787 Υιεςόμετρο τροχιλατο 

47 33123100 108790 Υιεςόμετρο θλεκτρονικό επιτραπζηιο 

48 38412000 108791 Κερμόμετρο μετϊπου 
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49 33192130 108792 Χετ θλεκτρικισ κλίνθσ νοςθλείασ με τραπεηοτουαλζτα 

50 39711130 108794 Ψυγείο νεκροτομείου 4 κζςεων 

51 33100000 108796 Ωπερεπαγωγικό ςφςτθμα αποκατάςταςθσ SIS  

52 38412000 108797 Κερμογραφικι κάμερα χειρόσ 

53 32232000 108798 Εξοπλιςμόσ τθλεδιάςκεψθσ 

54 38651600 108804 Ξάμερα υπολογιςτι για τθλεδιάςκεψθ 

55 32342200 108805 Ακουςτικά υπολογιςτι για τθλεδιάςκεψθ 

56 30213200 108806 Φορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ tablet 

57 30213100 108810 Φορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ laptop 
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58 30232100 108811 Εκτυπωτισ Α3 

59 30232110 108813 Υολυμθχάνθμα εκτυπωτισ/φωτοτυπικό/ςκάνερ/φαξ Α4 

 

 

 

 

 

Θ  περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ  και θ διακθρυξθ  όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ)  

Θ προκιρυξθ ,θ  περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ  και  Διακιρυξθ καταχωρικθκε+ ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www. http://florinahospital.gr    ςτισ   16—6-2021  

Θ    περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ  δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 
του Ν. 4412/2016 ςε: 

Μια  θμεριςια  τοπικθ   εφθμερίδα  < ΒΘΜΑ  ΦΛΩΙΝΑΣ  

μια εβδομαδιαία  τοπικι εφθμερίδα < ΘΧΩ ΦΛΩΙΝΑΣ>  

μια θμεριςια περιφερειακθ εφθμεριδα  …<ΡΤΟΛΕΜΑΙΟΣ > 

Τον πίνακα ανακοινϊςεων του ΓΝ  ΦΛΩΙΝΑΣ  

 

 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Σι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ και τα λοιπά ζξοδα δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ, αρχικισ και τυχόν 
επαναλθπτικισ, ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον μειοδότθ/τεσ που κα 
ανακθρυχκεί/οφν ανάδοχοσ/οί με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν (άρκρο 4 
του Ρ. 3548/2007), του Ρ. 4412/2016).  

 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://florinahospital.gr/
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

δ) Σι οικονομικοί φορείσ λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποτροπι ι τερματιςμό 
οποιαςδιποτε κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που κα μποροφςε να προκφψει ςυγκεκριμζνα ωσ 
αποτζλεςμα οικονομικοφ ςυμφζροντοσ, πολιτικισ ι εκνικισ ςχζςθσ, οικογενειακϊν ι ςυναιςκθματικϊν 
δεςμϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ ςυναφοφσ ςφνδεςθσ ι κοινοφ ςυμφζροντοσ. 

Πε μζριμνα του ανακζτοντοσ φορζα λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων των εμπλεκομζνων. Επίςθσ ο ανακζτων φορζασ λαμβάνει μζτρα για τθ 
διαςφάλιςθ ότι το προςωπικό του, περιλαμβανομζνθσ και τθσ διοίκθςισ του, δεν εμπλζκονται ςε κατάςταςθ, 
θ οποία κα μποροφςε να προκαλζςει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

θ με αρ. 2021/S 113-296273  Υροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  και  (ΑΔΑΜ.21PROC008770636) 

θ παροφςα NO  12/2021 .Διακιρυξθ με τα Υαραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ - ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ – ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ – ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) 
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 Σι  ςυμπλθρωματικεσ πλθροφοριεσ που τυχον παρεχονται ςτο πλαιςιο τθσ διαδικαςιασ  ) ιδίωσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των 
τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. 

Ψυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Αϋ188)6. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά 
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 
μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (άρκρο 107, παρ.17, του Ρ.4497/2017). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ 
των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΩΥ.Ε., είτε από το αρμόδιο 
προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υολ.Δ. και 53 του Ξϊδικα περί 
Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια 
υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οπιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Υροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υ.Δ. και 53 του Ξϊδικα περί 
Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν 
να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ  

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 
του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)7, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 
το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν 

                                                           
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι 
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο 
από το αρμόδιο Υροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα 
‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από 
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υ.Δ. και 53 του Ξϊδικα περί Δικθγόρων. 

7  Υρβλ.  άρκρο 120 Ρ.4512/2018 (ΦΕΞ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ρ.4541/2018  (ΦΕΞ 
Αϋ 93/31.5.2018), 
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και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

 

Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (παρ. 4, άρκρου 72, ν.4412/2016).  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 
80 του Ρ.4412/2016 και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ Α.Α. μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 του ν.4412/2016). 
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3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, για μζροσ ι για το 
ςφνολο των ηθτουμζνων ειδϊν. Ψο φψοσ τθσ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% υπολογιηόμενο επί τθσ  εκτιμϊμενθσ 
αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, των προςφερόμενων ειδϊν  και ςυμφωνα με τον πινακα εγγυθτικων επιςτολων  

Για τον ζλεγχο του φψουσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, κατατίκεται διλωςθ του ςυμμετζχοντα, όπου κα 
αναφζρονται τα είδθ του διαγωνιςμοφ (με τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ α/α) για τα οποία κατακζτει 
προςφορά. 

Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για ζνα (1) μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι τουλάχιςτον μζχρι (1) μινa  άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι 
ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων 
βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί 
αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν α) ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8., γ) 
αποδειχκεί ότι δεν καλφπτει τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.4. ζωσ 2.2.7. 
ςτθν παροφςα διακιρυξθ, δ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά 
ι ε) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Α/Α CPV ΕΙΔΟ 
ΠΟ

ΟΣΗ

ΣΑ 

ΣΕΜ

ΑΥΙΟ 

ΥΩΡΙ

 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η ΣΙΜΗ 

ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΥ

ΙΟΤ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚ

Η ΣΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΓΓΤΗΣ

ΙΚΗ 

ΤΜΜΕ

ΣΟΥΗ 

2% 

1 33195200 

Παξαθιίλην κόληηνξ 

δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ κε 

θεληξηθό ζηαζκό 

6 
5.241,9

4 
31.451,61 6.500,00 39.000,00 629,03 

2 32323100 Παξαθιίλην κόληηνξ 3 
4.677,4

2 
14.032,26 5.800,00 17.400,00 280,65 
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δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

3 32323100 
Φνξεηό κόληηνξ δσηηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ 
2 

3.225,8
1 

6.451,61 4.000,00 8.000,00 129,03 

4 33157400 Αλαπλεπζηήξαο θνξεηόο 1 
6.854,8

4 
6.854,84 8.500,00 8.500,00 137,10 

5 33157400 
Αλαπλεπζηήξαο ΜΔΘ 

όγθνπ-πίεζεο 
3 

12.096,

77 
36.290,32 15.000,00 45.000,00 725,81 

6 33192130 Ηιεθηξηθή θιίλε ΜΔΘ 3 
12.096,

77 
36.290,32 15.000,00 45.000,00 725,81 

7 33112310 
Doppler αγγείσλ κε 

ηζραηκηθή ζπζθεπή 
3 

4.435,4

8 
13.306,45 5.500,00 16.500,00 266,13 

8 33194110 Αληιία έγρπζεο ηεηξαπιή 4 
4.838,7

1 
19.354,84 6.000,00 24.000,00 387,10 

9 42122410 Αληιία εληεξηθήο ζίηηζεο 1 
1.612,9

0 
1.612,90 2.000,00 2.000,00 32,26 

10 33100000 
πζθεπή δηαβαζκηζκέλεο 

ζπκπίεζεο πνδηώλ 
4 

1.612,9

0 
6.451,61 2.000,00 8.000,00 129,03 

11 33192160 
Κάςνπια αξλεηηθήο 

πίεζεο 
1 

10.080,

65 
10.080,65 12.500,00 12.500,00 201,61 

12 33192160 
Φνξείν αζζελώλ 

αθηηλνδηαπεξαηό 
2 

3.629,0

3 
7.258,06 4.500,00 9.000,00 145,16 

13 33111000 
Αθηηλνγξαθηθό ςεθηαθό 

ηξνρήιαην 
1 

120.967

,74 
120.967,74 

150.000,0

0 
150.000,00 2.419,35 

14 24111500 
πγθξόηεκα παξαγσγήο 

νμπγόλνπ 
1 

159.677

,42 
159.677,42 

198.000,0

0 
198.000,00 3.193,55 

15 33112000 
Τπέξερνο θνξεηόο γεληθήο 

ρξήζεο 
1 

24.193,

55 
24.193,55 30.000,00 30.000,00 483,87 

16 33186200 

πζθεπή ζέξκαλζεο 

αίκαηνο/πγξώλ δπν 

θαλαιηώλ 

1 
2.419,3

5 
2.419,35 3.000,00 3.000,00 48,39 

17 33162100 

Δλεξγεηαθή πιαηθόξκα 

ζύληεμεο ηζηώλ κε 

κνλνπνιηθή θαη δηπνιηθή 

ιεηηνπξγία 

1 
22.580,

65 
22.580,65 28.000,00 28.000,00 451,61 

18 33100000 
ύζηεκα εθθέλσζεο 

ρεηξνπξγηθνύ θαπλνύ 
1 

7.258,0

6 
7.258,06 9.000,00 9.000,00 145,16 

19 38434000 Αλαιπηήο αεξίσλ αίκαηνο 2 
6.451,6

1 
12.903,23 8.000,00 16.000,00 258,06 

20 31532100 

Δμεηαζηηθή ιπρλία LED 

ηξνρήιαηε 

 

10 564,52 5.645,16 700,00 7.000,00 112,90 

21 24111500 
Γελλήηξηα νμπγόλνπ 

θνξεηή 10 LIT/MIN 
2 

1.612,9

0 
3.225,81 2.000,00 4.000,00 64,52 

22 33157400 πζθεπή Bi-PAP ST 2 
2.016,1

3 
4.032,26 2.500,00 5.000,00 80,65 

23 33100000 πηξόκεηξν 2 
1.129,0

3 
2.258,06 1.400,00 2.800,00 45,16 

24 33182100 
Απηληδσηήο κε κόληηνξ θαη 

βεκαηνδνηε 
2 

6.451,6

1 
12.903,23 8.000,00 16.000,00 258,06 

25 33123230 
Ηιεθηξνθαξδηνγξάθνο 

6θαλαινο κε ηξνρήιαην 
8 

1.209,6

8 
9.677,42 1.500,00 12.000,00 193,55 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 26 

26 33100000 
Τπόζηξσκα δηεγρεηξεηηθήο 

ξύζκηζεο ζεξκνθξαζίαο 
2 

12.500,
00 

25.000,00 15.500,00 31.000,00 500,00 

27 33100000 Θάιακνο λεκαηηθήο ξνήο 1 
8.064,5

2 
8.064,52 10.000,00 10.000,00 161,29 

28 33181000 
Μεράλεκα αηκνθάζαξζεο 

θνξεηό 
2 

18.145,

16 
36.290,32 22.500,00 45.000,00 725,81 

29 39113100 
Πνιπζξόλα αηκνθάζαξζεο 

κε δπγό 
1 

4.435,4

8 
4.435,48 5.500,00 5.500,00 88,71 

30 33100000 Βηληενιαξπγγνζθόπην 2 
9.677,4

2 
19.354,84 12.000,00 24.000,00 387,10 

31 33100000 
Φπγόθεληξνο ζσιελαξίσλ 

ηεζζάξσλ ππνδνρέσλ 
2 

8.064,5
2 

16.129,03 10.000,00 20.000,00 322,58 

32 39711130 

Ψπγείν θαξκάθσλ / 

αληηδξαζηεξίσλ 

κνλόθπιιν 

6 
4.435,4

8 
26.612,90 5.500,00 33.000,00 532,26 

33 39330000 

πζθεπή ζπλερνύο 

απνιύκαλζεο αέξα 

ηερλνινγίαο πιάζκαηνο, 

επηηνίρηα 

17 
4.516,1

3 
76.774,19 5.600,00 95.200,00 1.535,48 

34 39330000 

πζθεπή απνιύκαλζεο 

ρώξνπ κε λεθεινπνίεζε, 

θνξεηή 

1 
7.258,0

6 
7.258,06 9.000,00 9.000,00 145,16 

35 33100000 
Αεξόζηξσκα θαηαθιίζεσλ 

θαηεγνξίαο IV 
8 

3.629,0

3 
29.032,26 4.500,00 36.000,00 580,65 

36 38428000 

Ρνόκεηξo νμπγόλνπ 

επηηνίρηo δύν επηινγώλ 

παξνρήο 

50 104,84 5.241,94 130,00 6.500,00 104,84 

37 39313000 
Σξνρήιαην λνζειείαο 

 
4 

1.612,9
0 

6.451,61 2.000,00 8.000,00 129,03 

38 39313000 
Σξνρήιαην ηξαπέδη MAYO 

αλνμείδσην 
4 766,13 3.064,52 950,00 3.800,00 61,29 

39 33100000 
ύζηεκα ζέξκαλζεο 

θνπβέξηαο 
2 

2.419,3
5 

4.838,71 3.000,00 6.000,00 96,77 

40 33162200 

Πηζηόιη νξζνπεδηθήο 

ρεηξνπξγηθήο κπαηαξίαο κε 

εμαξηήκαηα 

2 
25.806,

45 
51.612,90 32.000,00 64.000,00 1.032,26 

41 39330000 

Ρνκπνηηθό ζύζηεκα κε 

ιάκπεο απνζηείξσζεο UV, 

ηξνρήιαην 

1 
79.838,

71 
79.838,71 99.000,00 99.000,00 1.596,77 

42 33100000 ηεζνζθόπην δηπινύ απινύ 10 96,77 967,74 120,00 1.200,00 19,35 

43 33123100 

Πηεζόκεηξν - νμύκεηξν 

ειεθηξνληθό ηξνρήιαην 

 

10 
1.209,6

8 
12.096,77 1.500,00 15.000,00 241,94 

44 33100000 Παικηθό νμύκεηξν θνξεηό 10 322,58 3.225,81 400,00 4.000,00 64,52 

45 33123100 Πηεζόκεηξν ρεηξόο 10 56,45 564,52 70,00 700,00 11,29 

46 33123100 Πηεζόκεηξν ηξνρήιαην 10 403,23 4.032,26 500,00 5.000,00 80,65 
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47 33123100 
Πηεζόκεηξν ειεθηξνληθό 

επηηξαπέδην 
10 322,58 3.225,81 400,00 4.000,00 64,52 

48 38412000 Θεξκόκεηξν κεηώπνπ 10 80,65 806,45 100,00 1.000,00 16,13 

49 33192130 

εη ειεθηξηθήο θιίλεο 

λνζειείαο κε 

ηξαπεδνηνπαιέηα 

38 
2.822,5

8 
107.258,06 3.500,00 133.000,00 2.145,16 

50 39711130 
Ψπγείν λεθξνηνκείνπ 4 

ζέζεσλ 
1 

44.354,

84 
44.354,84 55.000,00 55.000,00 887,10 

51 33100000 
Τπεξεπαγσγηθό ζύζηεκα 

απνθαηάζηαζεο SIS  
1 

20.161,

29 
20.161,29 25.000,00 25.000,00 403,23 

52 38412000 
Θεξκνγξαθηθή θάκεξα 

ρεηξόο 
1 806,45 806,45 1.000,00 1.000,00 16,13 

53 32232000 
Δμνπιηζκόο 

ηειεδηάζθεςεο 
1 

20.161,

29 
20.161,29 25.000,00 25.000,00 403,23 

54 38651600 
Κάκεξα ππνινγηζηή γηα 

ηειεδηάζθεςε 
20 40,32 806,45 50,00 1.000,00 16,13 

55 32342200 
Αθνπζηηθά ππνινγηζηή γηα 

ηειεδηάζθεςε 
20 40,32 806,45 50,00 1.000,00 16,13 

56 30213200 
Φνξεηόο ειεθηξνληθόο 

ππνινγηζηήο tablet 
10 645,16 6.451,61 800,00 8.000,00 129,03 

57 30213100 
Φνξεηόο ειεθηξνληθόο 

ππνινγηζηήο laptop 
10 806,45 8.064,52 1.000,00 10.000,00 161,29 

58 30232100 Δθηππσηήο Α3 1 
1.612,9

0 
1.612,90 2.000,00 2.000,00 32,26 

59 30232110 

Πνιπκεράλεκα 

εθηππσηήο/θσηνηππηθό/ζθ

άλεξ/θαμ Α4 

10 322,58 3.225,81 400,00 4.000,00 64,52 

    ΤΝΟΛΑ 355   
1.215.806,45 

€ 
  

1.507.600,00 

€ 
  

 

 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ8 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

                                                           
8
 Υρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΧ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ ωσ 

άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
Πζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΧ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 22ασ 
Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 26θσ 
Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 

Χτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Χυμβουλίου9. 

                                                                                                                                                                                                      
 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Πζρουσ ΛΛΛ.Α του 

ΨΕΩΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο ΨΕΩΔ 
αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

9
 Υρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
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Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, εάν 
θ ανακζτουςα αρχι: 

α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι 
νομοκεςία,  

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,  
γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Σι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. Σ λόγοσ αποκλειςμοφ δεν εφαρμόηεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία 
τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΥΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ. 
 
2Α. Αν ο οικονομικόσ φορζασ τθσ ανωτερω   παρ. 2 είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Σι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ τθσ ανωτερω  παρ. 2 δεν κεωρείται ότι 
ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό που τθρείται. Χτθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει 
καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), του άρκρου 79, ι 
άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν 
ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 
Σι περ. αϋ και βϋ τθσ ανωτερο  παρ. 2 παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ 
ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 
οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του 
δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

Ξατόπιν των ανωτζρω, 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 30 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
τουσ.10 

 

2.2.3.3 α) Ξατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 
για τθν καταβολι τουσ.  

   
β) Ξατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

γ) Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
τουσ.11 

2.2.3.4. Αποκλείεται12 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ13:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201614,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

                                                           
10

 Υρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Χχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΧ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 
υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ψ.Ε.Ω.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

11
 Υρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Χχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΧ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 
υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ψ.Ε.Ω.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

12
 Σι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Ξατά 

ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ 
παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ 
κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, 
επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά 
πεδία του ΕΕΕΧ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΨΕΩΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ 
του άρκρου 2.2.9.2. 

13
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Ξατευκυντιρια Σδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΦ3ΣΨΒ-9Φ5) 

 
14

 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Υρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 
107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,15  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 16 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  

ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ 

ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)17. 

                                                           
 
 
17

 Σ λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΥΑ. Ξατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω 
εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΧ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 
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2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)   και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που 
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. 
Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ 18. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201619. 

2.2.3.9. Σικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Σι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ 

. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα XI του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Χτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

 Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

                                                           
18

 Υρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
19

  Υρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΞ 279 τεφχοσ ΩΣΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ επιτροπι 
τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.  
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

 να διακζτουν πιςτολθπτικι ικανότθτα. Επαρκεί ωσ απόδειξθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ θ 

δανειολθπτικι ικανότθτα (χρθματοδότθςθ και πιςτοδοτιςεισ) όταν ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο 10% 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Υ.Α, αναλόγωσ του προχπολογιςμοφ των 

προςφερόμενων ειδϊν και πιςτοποιείται με ζγγραφο τράπεηασ που δθλϊνει ότι ςυνεργάηεται με τον 

προςφζροντα και ότι κα εξετάςει αίτθςι του για χρθματοδότθςθ αν και εφόςον αναδειχκεί 

ανάδοχοσ. Από το ζγγραφο αυτό κα πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ ποιο ποςό διατίκεται ςτον 

οικονομικό φορζα για χρθματοδότθςθ και πιςτοδοτιςεισ, ϊςτε να κρικεί αν καλφπτει τισ 

απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ διακιρυξθσ και ποιο ποςό χωριςτά 

αφορά εγγυθτικζσ επιςτολζσ.  

 να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ, τουλάχιςτον ίςο με τθν 

εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Υ.Α., αναλόγωσ του προχπολογιςμοφ των προςφερόμενων 

ειδϊν δθλαδι: 

1. ζτοσ (2018) κφκλοσ εργαςιϊν  

2. ζτοσ (2019) κφκλοσ εργαςιϊν  

3. ζτοσ (2020) κφκλοσ εργαςιϊν 

 Εφοςον εχουν δθμοςιευτει τα αποτελεςματα χρθςθσ των οικονομικων φορεων για το 2020, o 
ετθςιοσ κυκλοσ εργαςιων κα αφορά τα ετθ 2018 ,2019, 2020. Γενικα κρθτθρια κα πρεπει να είναι 
ςυνδεμενα με το αντικειμενο και τθν αξια τθσ δθμοπρατουμενθσ ςυμβαςθσ . 

 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

 

Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά, τα οποία να ζχουν εκδοκεί από 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων με τα οποία να βεβαιϊνεται θ ικανότθτά τουσ. 

Σι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 

--κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων : προθγοφμενθ υλοποίθςθ ςυναφοφσ αντικειμζνου ςυμβάςεων, 
με υποβολι καταλόγου των κυριότερων παραδόςεων (τουλάχιςτον 1 παράδοςθ) που πραγματοποιικθκαν 
κατά τθν προθγοφμενθ τριετία, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι 
ιδιωτικοφ παραλιπτθ. Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται  

-εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν 
αρμόδια αρχι, 

-ποςοςτό υπεργολαβίασ: οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να 
ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 
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2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με  
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001  ι ιςοδφναμο.  

Σι οικονομικοί φορείσ που διανζμουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα (όςα δθλαδι από τισ Ψεχνικζσ 
Υροδιαγραφζσ  του Υαραρτιματοσ Β χρειάηεται να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά 93/42/EEC) για τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τθν Ωπουργικι Απόφαςθ  Y.A.ΔΩ8δ/Γ.Υ. 
οικ./1348/2004 - ΦΕΞ 32/Β/16-1-2004 “Aρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Ψα προςφερόμενα είδθ οφείλουν να πλθροφν όλουσ τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ και να 
διακζτουν CE Mark. Ειδικά για Λατροτεχνολογικό εξοπλιςμό  όπωσ ηθτείται από τισ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ 
του Υαραρτιματοσ Β, τα είδθ να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά 93/42/EEC.  

Σι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό να είναι ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε. 
βάςει του Υ.Δ 117/2004(ΦΕΞ 82Α) και Υ.Δ 15/2006(ΦΕΞ 12Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 
2003/108. Σπου ηθτθτε από τισ τεχνικεσ προδιαγραφεσ του  ειδουσ . . 

 

Α) Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ   Ριςτοποιθτικό ISO 9001 θ  Ριςτοποιθτικό ISO 13485 ι ιςοδφναμο,. 

Β) Ο ΕΜΡΟΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  

1. Ριςτοποιθτικό ISO 9001 ι  Ριςτοποιθτικό ISO 13485 ι ιςοδφναμο,. 

2. Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ ποιότθτασ διακίνθςθσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων ςφμφωνα με τθν 
Υπουργικι Απόφαςθ ΔΥ8δ /Γ.Ρ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ 
ορκισ πρακτικισ διανομισ Ιατροτρχνολογικϊν προϊόντων» όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

Γ) Ριςτοποιθτικα που τυχον  ηθτουνται  από τισ επιμερουσ τεχνικεσ προδιαγραφεσ των ειδων . 

 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Χτθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ 
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
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2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ζντυπο ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Η, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Ψο ΕΕΕΧ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
Υαραρτιματοσ Η.  

Ψο ΕΕΕΧ μπορεί ΠΥΣΦΕΛ ΡΑ ΩΥΣΓΦΑΦΕΨΑΛ ΩΧ 10 ΘΠΕΦΕΧ ΥΦΛΡ ΨΘΡ ΞΑΨΑΟΘΨΛΞΘ ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ  

Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα20 ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

Ξατά τθν υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) του άρκρου 79, είναι δυνατι, με 
μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ 
των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωρ εκππόζυπορ ηος οικονομικού θοπέα για ηην εθαπμογή ηος παπόνηορ άπθπος, νοείηαι ο νόμιμορ εκππόζυπορ 
αςηού, όπυρ πποκύπηει από ηο ιζσύον καηαζηαηικό ή ηο ππακηικό εκπποζώπηζήρ ηος καηά ηο σπόνο ςποβολήρ 
ηηρ πποζθοπάρ ή αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ ή ηο απμοδίυρ εξοςζιοδοηημένο θςζικό ππόζυπο να εκπποζυπεί ηον 
οικονομικό θοπέα για διαδικαζίερ ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για ζςγκεκπιμένη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ (άπθπο 
107, παπ.13 ηος Ν.4497/2017).  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 

                                                           
20 Υρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
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των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201621. 

Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )22. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.423. 

Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ)  

Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν24. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν25. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβλι του 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

                                                           
21

 Υρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
22

 Υρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
23

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Χυμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016. 
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β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Ψο πιςτοποιθτικό ότι 
το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο 
Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. 
Ψα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Υρογραμματιςμοφ και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι του26 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Πζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, 
αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ 
του ΧΕΥΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ 
και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Σι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
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ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν   εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο 
Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,27 κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ 
εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο 
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του 
κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία 
το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να 
προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 
30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Χε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν ζχει 
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από 
αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν 
και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία 
Γενικι Χυνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα 
ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει τθ 
δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από 
τθν παροφςα διαδικαςία. 

Υεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 28.και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. 

 Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
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αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και 
ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ κεςθ ςφμβαςθσ. 

Σι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Πθτρϊο Ξαταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Ωλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Σργανιςμοφ Ψοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,29 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν α)τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ ότι θ δανειολθπτικι ικανότθτα (χρθματοδότθςθ 
και πιςτοδοτιςεισ) ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο 10% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Υ.Α, 
αναλόγωσ του προχπολογιςμοφ των προςφερόμενων ειδϊν,  β) ιςολογιςμοφσ των τριϊν τελευταίων ετϊν 

και  γ)  πίνακα τεκμθρίωςθσ ςτον οποίο κα αναφζρονται το ζτοσ (οικονομικι χριςθ), ο κφκλοσ εργαςιϊν και 
το κακαρό αποτζλεςμα χριςθσ προ Φόρων. Χυγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, ςφμφωνα με 
το ακόλουκο υπόδειγμα: Εάν ο οικονομικόσ φορέασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε θέςη να προςκομίςει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Προςκομίζεται πίνακασ τεκμηρίωςησ, ςύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α ΕΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΧΡΗΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

   

   

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν . α) 

κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων του ςυγκεκριμένου τύπου, ςύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα.. β) οι οικονομικοί φορείσ αναφέρουν το τμήμα τησ ςύμβαςησ που προτίθενται να αναθέςουν 

υπό μορφή υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν αντίγραφα των εν λόγω πιςτοποιιςεων και πίνακα τεκμθρίωςθσ ςτον οποίο κα αναφζρονται ο 
φορζασ πιςτοποίθςθσ, το πρότυπο διαχείριςθσ, ο ςκοπόσ/καλυπτόμενο αντικείμενο,  

                                                           
 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 40 

ο αρικμόσ του πιςτοποιθτικοφ, θ θμερομθνία αρχικισ ζκδοςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ αυτοφ. ςφμφωνα με 
το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/
Α 

ΦΟΕΑΣ 
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ

Σ 

ΡΟΤΥΡΟ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ

Σ 

ΣΚΟΡΟΣ/ΚΑΛΥΡΤ
ΟΜΕΝΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Α. 
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ

Υ 

ΘΜΕΟΜ
ΘΝΙΑ 

ΑΧΙΚΘΣ 
ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘ
ΝΙΑ ΛΘΞΘΣ 

       

       

Ριςτοποιθτικά των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει, δεν γίνονται δεκτά  

 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΠΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει 
να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 30.  Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου 
ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει 
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΠΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον 
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΞ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Σι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
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εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ  

2.3.1 Ξριτιριο ανάκεςθσ  

Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά   βάςει  τιμθσ 
( χαμθλοτερθ τιμθ )  

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν Διακιρυξθ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά είτε 
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Ψρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)».31 
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από 
εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο 
οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΞ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Ω.Α. 56902/215 “Ψεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων 
(Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)» (ΦΕΞ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Ω.Α.  

 Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

 

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ 
τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι 
ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι 
ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 32 

 

2.4.2.2. Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ. 

Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα αρχι 
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ 

2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χυςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ των 
αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Χφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Χτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ρ. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι 
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Ξϊδικασ Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Ψζτοια ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που 
φζρουν τθ Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 

 Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
τα ΦΕΞ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν:  
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του 
ν. 4412/2016  

Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΧ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου 
XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα 
τθσ διακιρυξθσ.  

Ψο εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ. Χχετικζσ 
οδθγίεσ δίδονται ςτο επιςυναπτόμενο ζντυπο «ΕΕΕΧ οδθγίεσ.pdf» (Υαράρτθμα Η). 

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

Επιςυνάπτεται υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτο Υαράρτθμα Ε’ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΧ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Σι προςφορζσ για να χαρακτθριςκοφν καταρχιν αποδεκτζσ και να αξιολογθκοφν κα πρζπει με ποινι 
αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να είναι πλιρεισ, ςαφείσ, αναλυτικζσ, τεκμθριωμζνεσ και δεόντωσ 
υπογεγραμμζνεσ και να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τεχνικζσ ι πλθρότθτασ, βεβαιϊςεων κλπ που 
αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Ψα ςτοιχεία των προςφερομζνων μθχανθμάτων κλπ πρζπει να είναι πλιρωσ τεκμθριωμζνα ϊςτε να 
παρζχεται θ αξιολόγθςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των προςφερομζνων ειδϊν, ςε ςφγκριςθ με τισ 
τεχνικζσ κλπ. απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ των ποιοτικϊν, ποςοτικϊν, λειτουργικϊν αποδόςεων και 
πλεονεκτθμάτων των ειδϊν, ωσ επίςθσ των εγγυιςεων, τθσ τεχνικισ υποδομισ για παροχι υπθρεςιϊν και 
αποκικευςθ – προμικεια ανταλλακτικϊν ι αναλωςίμων, τθσ δυνατότθτασ για παροχι εκπαίδευςθσ για τισ 
λειτουργικζσ ανάγκεσ ι τισ ανάγκεσ παροχισ υπθρεςιϊν ςζρβισ κλπ. 

2.4.3.2  

Θ τεχνικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά και ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Χτθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε 
μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Tα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει 
ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 
του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 
Β’) που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν Διακιρυξθ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.  

Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ 
άνω Ψεφχοσ. 
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Χε περίπτωςθ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ 
γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο 
υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να κζτει ςχετικι ςιμανςθ με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ και 
να ενθμερϊνει τθν αρμόδια Επιτροπι κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Χε αντίκετθ 
περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ 
πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι 
εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

 

Ο φάκελοσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ, επί ποινι αποκλειςμοφ: 

Υίνακασ περιεχομζνων (ευρετιριο) με τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ  

Ζγγραφθ διλωςθ:  

Ττι ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ είναι πλιρθσ, καινοφριοσ, αμεταχείριςτοσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, 
κατάλλθλοσ για  νοςοκομειακι χριςθ . 

Ττι θ ποιότθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ είναι καταλθλθ για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηεται και 
γενικά ανταποκρινεται  ςτισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

Ττι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα απόςυρςθσ του προϊόντοσ από τθν αγορά, ςε περίπτωςθ που θ 
χριςθ του κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία ι και τθν αςφάλεια των χρθςτϊν ι ενδεχομζνωσ και άλλων προςϊπων, 
κακϊσ και τθν αςφάλεια πραγμάτων και εξοπλιςμοφ. 

όπου οι διαγωνιηόμενοι κα αναφζρουν τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ (εργοςτάςια) ςτισ οποίεσ κα 
καταςκευάςουν το προςφερόμενο είδοσ κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ τουσ.  

Ττι το μθχάνθμα   πλθροί τουσ ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ ποιότθτασ και 
αςφαλείασ. 

Ψον  οίκο καταςκευισ του μθχανιματοσ  και ότι τα προςφερκζντα ςτον διαγωνιςμό αναλϊςιμα και 
ανταλλακτικά προτείνονται από τον εν λόγω Σίκο για κανονικι χριςθ, ότι είναι απόλυτα ςυμβατά με τα 
θλεκτρονικά και μθχανικά μζρθ του μθχανιματοσ, και ότι δεν κα επθρεάςουν τθν ομαλι και απρόςκοπτθ 
λειτουργία του οπου απαιτθτε ςυμφωνα με το παραρτθμα τεχνικων προδιαγραφων  

 για τθν δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και ενδεχομζνωσ άλλων απαιτοφμενων 
υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του είδουσ για το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται για το 
ςυγκεκριμζνο είδοσ ςτο Υαράρτθμα Βϋ «Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ» τθσ Διακιρυξθσ από τθν οριςτικι παραλαβι 
αυτοφ.  

Για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία οριςτικισ 
παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν περίοδο 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ που αυτι ορίηεται για κάκε είδοσ ςτο 
Υαράρτθμα Βϋ «. Χε περίπτωςθ προςφοράσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν του οριηομζνου ςτο 
Υαράρτθμα Βϋ «Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ» τθσ διακιρυξθσ, απαιτείται ςχετικι επιβεβαίωςθ από τον 
καταςκευαςτικό (και ενδεχομζνωσ μθτρικό) οίκο υπό μορφι ζγγραφθσ βεβαίωςθσ όπου κα υπάρχει 
οπωςδιποτε ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτο διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψι του. Υροςφορά ςτθν οποία 
δθλϊνεται περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μικρότερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ από τθν θμερομθνία 
οριςτικισ παραλαβισ του Είδουσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ ( όχι μικροτερθ  των 210 θμερων )  
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χρονοσ παραδοςθσ του ειδουσ  και ςυμφωνα με το παραρτθμα τεχνικων προδιαγραφων .  

Υλιρθσ Ψεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό 

Υίνακασ Χυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα ςτο Υαράρτθμα Θ ϋ για κάκε ζνα από τα προςφερόμενα 
είδθ ξεχωριςτά, 

 τα τεχνικά φυλλάδια καταςκευαςτϊν, prospectus, αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ του είδουσ, του τρόπου 
διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ, αναφορζσ ςτθ μεκοδολογία εγκατάςταςθσ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ, οδθγίεσ 
και ςυνοδευτικά τεχνικά ι / και καταςκευαςτικά ςχζδια, εγχειρίδια ςυντιρθςθσ (service manuals), κατάλλθλα 
ςχιματα, εικόνεσ, φωτογραφίεσ, πιςτοποιθτικά, CDs, και ότι άλλο ςτοιχείο διακζτει που αποδεικνφει τθ 
ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου είδουσ με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τισ λοιπζσ 
υποχρεϊςεισ και όρουσ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
Επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. Σ προςφζρων δφναται να υποβάλει τα 
τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο, (οπότε και δεν κα 
απαιτείται θ ζντυπθ προςκόμιςι τουσ εντόσ του ωσ άνω τριθμζρου). Χε αντίκετθ περίπτωςθ, τα τεχνικά 
φυλλάδια (prospectus) κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον 
προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία 
των τεχνικϊν φυλλαδίων του καταςκευαςτικοφ οίκου, (οπότε και ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν κα απαιτείται θ 
ζντυπθ προςκόμιςι τουσ εντόσ του ωσ άνω τριθμζρου). 

Ειδικότερα οι προςφορζσ και ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει –με ποινι απόρριψθσ- να 
ςυνοδεφονται από: 

 6.1Υιςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE (CE Mark), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε 
(ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ. 768/2008/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και Χυμβουλίου τθσ 
09/07/2008 για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 93/465/ΕΣΞ του 
Χυμβουλίου» και τον «Ξανονιςμό (ΕΞ) αρικ. 765/2008 τθσ 09/02008 για τον κακοριςμό των απαιτιςεων 
διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ του 
κανονιςμοφ (ΕΣΞ) αρικ. 339/93 του Χυμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα). 

6.2 πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ (CE certificate) προσ τθν οδθγία 93/42 τθσ Ε.Ε. για το ςφνολο των μερϊν, 
που να ζχει εκδοκεί από κοινοποιθμζνο οργανιςμό. Χε περίπτωςθ που ςτο πιςτοποιθτικό δεν αναφζρεται με 
ςαφινεια το προςφερόμενο μοντζλο ι/και κάποια από τα μζρθ του ι τα παρελκόμενά του, κα πρζπει να 
υπάρχει αντίςτοιχθ διλωςθ πιςτότθτασ (CE declaration of conformity) του καταςκευαςτι. Σπου απαιτθται 
από τισ τεχνικεσ προδιαγραφεσ . 

6.3 Οοιπα πιςτοποιθτικα που  τυχον ηθτουνται ςτισ επιμερουσ προδιαγραφεσ των ειδων .  

 

 

Υρόγραμμα εκπαίδευςθσ  ι Επιδειξθσ  μθχανθματοσ  

α) για τουσ χειριςτζσ / χριςτεσ και 

β) για τουσ τεχνικοφσ ςυντιρθςθσ του νοςοκομειου  

Θ εκπαίδευςθ και  τυχον  εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σ ανάδοχοσ αναλαμβάνει με 
ζξοδα του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ οργάνωςθ τθσ εκπαίδευςθσ γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ 
του ανάδοχου με το Ροςοκομείο. Ψο εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο, για 
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τθν υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κα είναι ςε μορφι ζντυπθ,  ι  CD ι 
ιςτοςελίδασ. 

Υλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου 
(Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ 
αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ, μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά τθν παράδοςθ του 
μθχανιματοσ, ενϊ ςτθν αρχικι προςφορά μπορεί να δοκεί ςτθν Αγγλικι και κατά προτίμθςθ και ςτθν 
Ελλθνικι. Θ μετάφραςθ κα πρζπει να αποδίδει πιςτά το πρωτότυπο κείμενο. 

Ζντυπο Σικονομικισ Υροςφοράσ του Υαραρτιματοσ Δϋ ςυμπλθρωμζνο ΠΣΡΣ με τουσ κωδικοφσ και τα άλλα 
απαιτοφμενα ςτο ζντυπο ςτοιχεία των προςφερόμενων ειδϊν, ΧΩΦΛΧ να αναγράφονται τιμζσ. Ψο ζντυπο αυτό 
υπογράφεται ψθφιακά και επιςυνάπτεται ωσ προςκικθ ςυνθμμζνου ςε μορφι .pdf. Θ αναφορά των κωδικϊν 
των καταςκευαςτικϊν οίκων και των ειδϊν γίνεται ϊςτε να προςδιορίηεται μονοςιμαντα θ προμικεια. 
Ψονίηεται ιδιαίτερα και επί ποινι αποκλειςμοφ, ότι όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία του Υίνακα Σικονομικισ 
Υροςφοράσ  κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνα και να είναι απολφτωσ ταυτόςθμα με τα ςτοιχεία του 
αντίςτοιχου πίνακα τθσ Σικονομικισ Υροςφοράσ, με εξαίρεςθ τα ςτοιχεία τιμϊν, τα οποία κα υπάρχουν μόνο 
ςχετικό ζντυπο του (υπο)φακζλου Σικονομικισ Υροςφοράσ. Εμφάνιςθ οποιαςδιποτε τιμισ ςτον 
(υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι Υροςφορά» οδθγεί ςτθν απόρριψθ αυτισ ωσ 
απαράδεκτθσ και ο υποψιφιοσ αποκλείεται από το διαγωνιςμό. Αποκλείονται από τθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία όςεσ Ψεχνικζσ Υροςφορζσ περιζχουν» ςτοιχεία τιμϊν. 

Σποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο που τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ψεχνικι Υροςφορά του διαγωνιηόμενου και 
απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια 
τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 

Εάν οι διαγωνιηόμενοι δεν κα καταςκευάςουν το προςφερόμενο είδοσ μερικά ι ολικά ςε δικό τουσ 
εργοςτάςιο, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπρόςωπου του καταςκευαςτικοφ οίκου προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τον ίδιο τον καταςκευαςτικό οίκο 
(ςτον οποίο ανικει ι ο οποίοσ εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ) 
και ότι ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε 
περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον Ανάδοχο υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Πετά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ απαγορεφεται θ αλλαγι του εργοςταςίου που δθλϊκθκε. Ξατ’ εξαίρεςθ, πριν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, μπορεί να εγκρικεί θ ανωτζρω αλλαγι μόνον ςε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι διακοπισ 
λειτουργίασ του δθλωκζντοσ εργοςταςίου για οποιονδιποτε λόγο, ενϊ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ θ 
αλλαγι αυτι μπορεί να εγκρικεί μετά από αιτιολογθμζνο αίτθμα του προμθκευτι.  

Ξαταςκευι του εξοπλιςμοφ ςε εργοςτάςιο άλλο από εκείνο που δθλϊκθκε χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ςυνεπάγεται αντιςτοίχωσ τον αποκλειςμό του προμθκευτι ι τθν κιρυξθ αυτοφ 
ζκπτωτου από τθ ςφμβαςθ, με τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςε  

Βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ του μθχανιματοσ ότι θ προςφζρουςα εταιρεία (προμθκευτισ) είναι 
εξουςιοδοτθμζνθ ωσ προσ τθν παροχι πλιρουσ τεχνικισ και Επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ (service, 
ανταλλακτικά κ.λ.π.) Χτθν βεβαίωςθ αυτι κα περιλαμβάνεται θ διλωςθ δζςμευςθσ του οίκου για ςυνζχιςθ 
τθσ διάκεςθσ των ανταλλακτικϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ πάψει να είναι 
ο αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα ι ςε περίπτωςθ που ο 
διαγωνιηόμενοσ πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ.  

Για περιπτϊςεισ καταςκευαςτϊν οι οποίοι χρθςιμοποιοφν υποςυςτιματα άλλων καταςκευαςτικϊν οίκων, 
αρκεί θ διλωςθ του καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ και δεν απαιτοφνται οι δθλϊςεισ περί διάκεςθσ 
ανταλλακτικϊν των καταςκευαςτικϊν οίκων των διαφόρων υποςυςτθμάτων. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν 
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ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και 
λοιπϊν απαιτοφμενων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του είδουσ με αντίςτοιχθ βεβαίωςθ του 
μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου διάρκειασ μεγαλφτερθσ από τθν ελάχιςτθ διάρκεια που ορίηεται για το 
ςυγκεκριμζνο Είδοσ ςτο Υαράρτθμα Βϋ «Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ» τθσ Διακιρυξθσ από τθν οριςτικι 
παραλαβι του Είδουσ.  

 

Υροςφορά, με τθν οποία δεν κα υποβλθκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ κα απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ. Υροςφορζσ οι οποίεσ ςτθν ΨΕΧΡΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ τουσ ι ςτον ΥΛΡΑΞΑ ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘΧ κ.λ.π. 
κα είναι αόριςτεσ, αςαφείσ ι ελλιπείσ και δεν κα πλθροφν όλεσ τισ παραπάνω προχποκζςεισ για τεκμθρίωςθ, 
κα αποκλείονται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. 

Για τθ διευκόλυνςθ και διαςφάλιςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτον 
φάκελο «δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» και απαιτείται να προςκομιςτοφν ςε ζντυπθ 
μορφι, κα υποβάλλονται οπωςδιποτε ςε δφο πλιρεισ χωριςτζσ ςειρζσ (πρωτότυπο και αντίγραφο), ςε 
χωριςτοφσ φακζλουσ – ντοςιζ με αρίκμθςθ του περιεχομζνου κάκε φακζλου και αντίςτοιχο ευρετιριο. 

 

 Υιςτοποιθτικά των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει, δεν γίνονται δεκτά  

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ οικονομικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει τουσ πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ, οι οποίοι διατίκενται 
ωσ ςυνθμμζνα ςτο παράρτθμα Δ τθσ παροφςασ, πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τον ςυμμετζχοντα για τα είδθ 
που προςφζρει (κατά περίπτωςθ) και να υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και ςυγκεκριμζνα επί ποινι απόρριψθσ ςτον (υπο)φάκελο «Σικονομικι 
Υροςφορά». Σι οικονομικζσ προςφορζσ υποβάλλονται ξεχωριςτά ανά προςφερόμενο είδοσ. 

Α. Ψιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα και κα πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικά 
και ολογράφωσ που υπεριςχφει ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ με τθν αρικμθτικι τιμι.  

Ψο κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων δεν είναι επιλζξιμο προσ ςυγχρθματοδότθςθ από το 
Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα “Δυτικι Πακεδονία” του ΕΧΥΑ 2014-2020. 

Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Υ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα.  

Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του προμθκευτι 
πζραν του αντιτίμου του εξοπλιςμοφ, που κα προμθκεφςει βάςει τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ του μζχρι τθν 
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι αυτϊν και τθν αποπλθρωμι τουσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. Θ ευκφνθ όμωσ 
για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

Χτο ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, γίνεται ςφγκριςθ των τιμϊν των οικονομικϊν προςφορϊν με 
αυτζσ του Υαρατθρθτθρίου Ψιμϊν, όπωσ καταγράφτθκαν κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το Ρ. 3846/2010 τθν δθμιουργίασ βάςθσ δεδομζνων 
παρατθρθτθρίου τιμϊν για τον ζλεγχο των τιμϊν όλων των ειδϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 10 του Ρ. 
3580/2007 με βάςθ τισ τιμζσ των χωρϊν τθσ Ε.Ε. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα  7 ΜΘΝΩΝ  
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Χε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
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προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και το άρκρο 102 του 
ν. 4412/2016, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. 
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Χθμειϊνεται ότι διευκρινιςεισ που δίνονται από τουσ 
προςφζροντεσ, μετά τθ λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Διευκρινιςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, φςτερα 
από ζγγραφο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου.  

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία εκ παραδρομισ περιλαμβάνει δικαιολογθτικά του υποφακζλου τθσ «Σικονομικισ Υροςφοράσ» του 
οικονομικοφ φορζα ςτον υποφάκελο «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ – Ψεχνικι Υροςφορά» ι αντιςτρόφωσ 
(λόγω μθ εφρεςθσ κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ – 
Ψεχνικι Υροςφορά), 

ςτ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ  

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν  
6/8/2021 .και ϊρα 11:00:00 π.μ., τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
προςφορϊν  

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 
κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα 
που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  
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Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο 
αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των 
πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

 

Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Χφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 *α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ του οργάνου 

β) Χτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν . 

δ) Ψο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Ψο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι  προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Χτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Ψα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ+ 
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Χτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων33 («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ», «Ψεχνικι Υροςφορά» και 
«Σικονομικι Υροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΧΘΔΘΧ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.34 

Ξατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ Υρόςκλθςθ 
υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου35 - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 36 από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ37 και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για 
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Ψα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία 
πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν38. 
Τταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Πε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα 
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αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ 
των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ39 

Ψο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων 
των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Τςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά40 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

+ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  

+ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του41.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω42 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 
κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  
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Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά43, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Ψα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα 
εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ. και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Υ.Υ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 

και  
 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ 
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 44. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ45 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
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3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Χε 
περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ46 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Χε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ47. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά48 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΧΘΔΘΧ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι 
Υροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν49 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 
άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Ω.Α..  

Ψο παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ξατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.50  

Ξατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

                                                           
. 
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Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Θ ΑΕΥΥ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι 
τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ51 

Χε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω 
τθσ πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Ωπομνιματα επί 
των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΧΘΔΘΧ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.52 

Σι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΥΥ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Τποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ και 
τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου53. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων 
ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΥΥ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Πε τα ζνδικα βοθκιματα 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ 
ΑΕΥΥ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ54. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά55. 

Ψζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΥΥ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  

4.1.1.Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι  ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΘΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΛΘΞΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Πε 
τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Υαράρτθμα Ε τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4 % επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

4.1.2. Εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται επίςθσ θ παροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ για τθν 
αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των 
ζργων ι των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ.2 του Ρ. 
4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5  % επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΥΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Σ χρόvoσ ιςχφoσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα πρζπει vα είvαι μεγαλφτερoσ κατά τρείσ (3) μιvεσ από τov ςυμβατικό 
χρόvo εγγφθςθσ καλισ λειτoυργίασ πoυ δόκθκε από τov πρoμθκευτι. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ρ. 4412/2016.                  

Πζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
ποιοτικισ και οριςτικισ παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν καλι λειτουργία του υλικοφ και για τθ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν 
λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και εφόςον το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ 
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ δεν περιλαμβάνει παρατθριςεισ για τθ λειτουργία του υλικοφ ι τθ ςυμμόρφωςθ 
του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ 
αναφζρονται παρατθριςεισ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων. 

Χε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει 
τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ. Ψο πρωτόκολλο εγκρίνεται από 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του Υροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2 Χτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Πθτρϊο Υαραγωγϊν (ΕΠΥΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Σ.ΑΡ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΠΥΑ του υπόχρεου 
παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 
5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Τταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.   

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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Σποιαδιποτε όμωσ τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα 
υπογράφεται και από τουσ δυο ςυμβαλλόμενουσ, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ. 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Ψρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Ψο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Υιο ςυγκεκριμζνα για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ απαιτοφνται: α)Υρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ (ςφμφωνα με το αρκ. 208 του ν.4412/2016), β)δελτίο αποςτολισ-τιμολόγιο του 
ανάδοχου, ςτο οποίο κα αναγράφονται λεπτομερϊσ το κάκε είδοσ, θ τιμι και θ ποςότθτα, γ) αποδεικτικό 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

A) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει). Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 

B) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
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ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και 
Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

G) ποςοςτό 0,06%, Ωπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν βάςει του Ρ. 4412/2016 παρ. 3 του 
άρκρου 350. Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 

 

Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου …3.% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ …20.%. 

Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και φόρου 
ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ διακιρυξθσ 
κακϊσ και τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ 
διατάξεισ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Σ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον 
δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα 
ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 
206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6 τθσ παροφςασ (ειδικοί όροι) εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 & 207 του Ρ.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΥΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
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αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι ςε περίπτωςθ 
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ 
δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 
ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ξατά τθσ απόφαςθσ 
αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που 
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο 
αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι 
ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Ξάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Υεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 
του άρκρου 205Α του ν. 4412/201656. Υριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

6.1 Ραράδοςθ υλικϊν - Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε ενενθντα  (90) θμζρεσ ΕΚΤΟΣ ΑΡΟ ΤΟΝ ΣΥΣΤΘΜΙΚΟ  
49   CPV 33192130  ΕΙΔΟ  ετ ηλεκτπικήρ κλίνηρ νοσηλείαρ με τπαπεζοτοςαλέτα Η ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΟΤ 

ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΕΝΣΟ 180 ΜΕΡΕ  ΚΑΙ ΤΟ  ΣΥΣΤΘΜΙΚΟ 14 CPV 33192130  ΕΙΔΟ  ςγκπότημα παπαγωγήρ 

οξςγόνος Η ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΝΣΟ 180 ΜΕΡΕ 
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Θ παραδοςθ των ειδων κα είναι   ςυμφωνα με τα οςα οριηονται ςτισ τεχνικεσ προδιαγραφεσ  και 
προςμετραται  από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, Σ ανάδοχοσ κα  πρεπει  να 
αναφζρει  τον χρονο παραδοςθσ οπωςδιποτε ςτθν αρχικι του προςφορά.  

Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ ( ποςοτικι  και  ποιοτικι/ οριςτικθ παραλαβθ  ) κα γίνει, με τθν 
εγκατάςταςθ και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ 
νομοκεςία.. 

Πε απόφαςθ του Δ.Χ. του Ροςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, 
παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό 
χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι του, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι 
διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ρ.4412/2016. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Σ Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθ ςφμβαςθ, εφόςον το 
υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του Ροςοκομείου ι εφόςον ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

Για τθ μετάκεςθ του χρόνου παράδοςθσ απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ 
Αρχισ (ΕΔΑ) του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ. 

Σ ανάδοχοσ αναλαμβάνει τα ζξοδα μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ, παράδοςθσ, παραλαβισ και κζςθσ ςε 
λειτουργία, των προσ προμικεια ειδϊν, με ευκφνθ και μζριμνά του ςτουσ χϊρουσ που ζχουν υποδειχτεί από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να βρει το μεταφορικό μζςο και να φροντίςει για τθν φόρτωςθ, μεταφορά 
και παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο παράδοςισ τουσ. Χτθ μεταφορά εφαρμόηονται οι όροι 
και οι ςυμφωνίεσ των Ξωδικοποιθμζνων Φθτρϊν Πεταφοράσ. Εφόςον το μεταφορικό μζςον είναι πλοίο, αυτό 
υπόκειται ςτουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ των Classification Clauses. 

Σ ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό προμικεια ειδϊν, είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει 
ςτθν Ωπθρεςία, κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά. 

 Σ ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίςει τα προσ μεταφορά είδθ ςε αςφαλιςτικι εταιρεία. Θ 
αςφάλιςθ κα καλφπτει όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ κινδφνουσ, ςφμφωνα με τθ φφςθ των ειδϊν, όπωσ και αυτοφσ 
του πολζμου, απεργιϊν, ςτάςεων κ.λ.π. όπωσ αυτοί ορίηονται ςτισ ριτρεσ του Λνςτιτοφτου των αςφαλιςτικϊν 
Οονδίνου, που ιςχφουν κάκε φορά (άρκρο 210, Ρ. 4412/2016). 

Θ ςυςκευαςία κα είναι όμοια με αυτι του εμπορίου με ςκοπό τθν προςταςία των μεταφερόμενων ειδϊν, 
από τυχόν ηθμιζσ κατά τθ μεταφορά τουσ, χωρίσ άλλθ χρθματικι επιβάρυνςθ. Ψα ςχετικά υλικά ςυςκευαςίασ 
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δεν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι. Χε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ πρζπει να αναγράφονται οι 
παρακάτω ενδείξεισ. 

Χτοιχεία προμθκευτι 

Αρικμόσ ςφμβαςθσ 

Είδοσ και ποςότθτα 

Σ αντιπρόςωποσ του Σίκου των ειδϊν ςτθν Ελλάδα υπζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ όπωσ αυτζσ 
κακορίηονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί εμπορικϊν αντιπροςϊπων ειςαγωγισ. 

Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των 
υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςε ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
ςχετικι πλθροφοριακι πινακίδα, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία για τθν χρθματοδότθςι του.  

Πετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε.  

 

Ωποχρεωςθ του ανάδοχου είναι θ  Ψοποκετθςθ αυτοκολλθτων ετικετων επι των προμθκευομενων ειδων με 
πλθροφοριεσ για τθν ςυγχρθματοδοτθςθ  

 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ρ.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του 
ωσ άνω νόμου και το Υαράρτθμα ΧΨ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Ξατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των 
υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ.  

Για τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι, απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ εγκατάςταςθ και ο εξοπλιςμόσ να βρίςκονται ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, κακϊσ 
και θ παράδοςθ των τεχνικϊν εγχειριδίων και πιο ςυγκεκριμζνα πλιρθσ ςειρά τευχϊν με οδθγίεσ 
λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (Operation and service manual) ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα.  

Σι περιγραφόμενεσ ςτθ Χφμβαςθ δυνατότθτεσ του εξοπλιςμοφ κα ελεγχκοφν με τα απαιτοφμενα εργαλεία 
και όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ, με τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι κάκε είδουσ. 

Χε όςα είδθ απαιτείται τα όργανα μετριςεων να είναι διακριβωμζνα πρζπει να ςυνοδεφονται από ςχετικά 
πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ και ελζγχου. 

Τλα τα προςφερόμενα είδθ και υποςυςτιματά τουσ που κα προμθκεφςει, εγκαταςτιςει και κζςει ςε 
λειτουργία ο Ανάδοχοσ πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα, χωρίσ ελαττϊματα και να ικανοποιοφν 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 65 

όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά 
του. 

Σ ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε ηθτιςει ο φορζασ 
για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

Σ φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο Είδοσ και ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να 
υπακοφςει ςε οποιαδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για είδοσ το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ 
ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του. 

Ψυχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον προμθκευτι ο οποίοσ οφείλει με δικά του ζξοδα 
να τισ αποκαταςτιςει άμεςα εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Πετά τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν 
ακολουκεί εκ νζου δοκιμι του ςυςτιματοσ διάρκειασ μζχρι επτά (7) θμερϊν ςτθν κρίςθ τθσ επιτροπισ 
παραλαβϊν με τουσ ίδιουσ όρουσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν. 

Πετά από παρζλευςθ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ, κατά τθν οποία πρζπει να 
πραγματοποιθκοφν όλοι οι απαιτοφμενοι ποιοτικοί ζλεγχοι, οι μετριςεισ, θ επίδειξθ λειτουργίασ του, θ 
διαπίςτωςθ τθσ καλισ του κατάςταςθσ, θ επαλικευςθ των τεχνικϊν του δυνατοτιτων και χαρακτθριςτικϊν, 
κα ςυνταχκεί πρακτικό ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

Ψο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Ψα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Ωλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Ψα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Ψο αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Σ ανάδοχοσ 
δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατ’ 
ζφεςθ εξζταςθσ. 

Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ των προβλεπόμενων ελζγχων. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα 
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μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ 
άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ   κα πρεπει να τοποκετθςθ  μονιμθ  αναμνθςτικθ  πινακιδα   ςθμαντικου μεγεκουσ εντοσ 3 
τριων μθνων από τθν ολοκλθρωςθ τθσ προμθκειασ των ειδων οι οποιεσ κα αναγραφουν  πλθροφοριεσ με 
τθν ςυγχρθματοδοτθςθ ( ονομαςια και κυριοσ ςτοχοσ , εβλθμα τθσ Ενωςθσ  μαηι με αναφορα ςτθν Ενωςθ 
και το Ταμειο που ςτθριηουν τθν προμθκεια)  

Επιπλεον ο Αναδοχοσ υποχρεουται να τοποτετθςθ  αυτοκολθτεσ  ετικετεσ  επι των προμθκευομενων ειδων 
με πλθροφοριεσ για τθν ςυγχρθματοδοτθςθ 

 

6.3 Εγκατάςταςθ υλικϊν 

Σ ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ (ςτα είδθ που 
προβλζπεται) και να το δοκιμάςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και 
αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν 
του Γ.Ρ. ςτουσ χϊρουσ που διακζτουν. 

Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εγκατάςταςθ εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο κα 
αναφζρεται ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, θ δε Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να ελζγξει τθ ςχετικι 
ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

Ωσ τόποσ παράδοςθσ και παραλαβισ ορίηεται το Γ.Ρ.ΦΟΩΦΛΡΑΧ , και εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των 
ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κα γίνει ςτουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ, του Γ.Ρ., για τθν εγκατάςταςθ του 
εξοπλιςμοφ. 

Θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ για αςφάλεια και υγιεινι και 
να διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 
των κτιριακϊν υποδομϊν του Γ.Ρ.. Πε ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου, μετά από ςχετικό του αίτθμα και 
ζγκριςθ από τθν αρμόδια Ωπθρεςία του Γ.Ρ., κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν επίτευξθ 
των ανωτζρω. 

Ξατά τθν  εγκαταςταςθ  ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει: Υλιρθ ςειρά τευχϊν (ςε ζντυπθ και 
θλεκτρονικι μορφι) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE MANUALS),  

              

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ –ΡΛΘΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

Σ προμθκευτισ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν  πλιρθ κανονικι λειτουργία των μθχανθμάτων και  

Σ προμθκευτισ υποχρεοφται διακζτει μόνιμο και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό (πζραν και 
ανεξάρτθτα του αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, κλπ) 
για τθν υποςτιριξθ των προςφερομζνων ειδϊν από άποψθ λειτουργικι και επίδειξθ – εκμάκθςθ του 
προςωπικοφ των Ροςοκομείων (ιατρϊν - χειριςτϊν) 

. 
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6.4 Ανταλλακτικά – Αναλϊςιμα – SERVICE 

Σ προμθκευτισ   και ςυμφωνα με τισ τεχνικεσ προδιαγραφεσ  του κάκε  ειδουσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει 
τθν αποκικευςθ ανταλλακτικϊν και κφρια τθ διάκεςθ ανταλλακτικϊν, ωσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων 
υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ.  

6.5. Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο εξωτερικό 

Ναφλωςθ - Αςφάλιςθ 

1. Αν θ προμικεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοςθσ FOB - FOT, θ επιλογι του μεταφορικοφ μζςου 
γίνεται με μζριμνα και δαπάνθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σ οικονομικόσ φορζασ μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ υποχρεοφται να ηθτιςει από τθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ μεταφορά του 
υλικοφ. Χτισ άλλεσ περιπτϊςεισ θ επιλογι του μεταφορικοφ μζςου γίνεται με μζριμνα και δαπάνθ του 
ανάδοχο με τουσ εξισ περιοριςμοφσ: 

α) Δεν επιτρζπεται θ μεταφόρτωςθ ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ ι λιμάνια χωρίσ ςυγκατάκεςθ του αγοραςτι. 

β) Εφόςον το μεταφορικό μζςο είναι πλοίο, τοφτο υπόκειται ςτουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τθσ CLASSIFICATION 
CLAUSES. 

Επίςθσ, θ φόρτωςθ γίνεται μζςα ςτα κφτθ και όχι ςτο κατάςτρωμα του πλοίου εκτόσ αν άλλωσ κρίνει ο 
αγοραςτισ. Επαςφάλιςτρα λόγω θλικίασ του πλοίου, θ από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, βαρφνουν τον ανάδοχο, 
όταν θ προμικεια γίνεται με τον όρο παράδοςθσ CIF. 

2. Χτθν περίπτωςθ που θ προμικεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο θ αςφάλιςθ γίνεται με μζριμνα 
και δαπάνθ του ανάδοχο, αυτι ανατίκεται ςε αςφαλιςτικι εταιρεία και καλφπτει κινδφνουσ επιλογισ του 
αγοραςτι, ανάλογα με τθ φφςθ του εμπορεφματοσ, τα περιςτατικά του ταξιδιοφ, τθ ςυςκευαςία και λοιποφσ 
ςυναφείσ παράγοντεσ, οι οποίοι ορίηονται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ. Εκτόσ από τουσ παραπάνω κινδφνουσ, 
καλφπτονται και κίνδυνοι όπωσ πολζμου, απεργιϊν, ςτάςεων, πολιτικϊν ταραχϊν, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτισ 
ριτρεσ του ινςτιτοφτου των αςφαλιςτϊν Οονδίνου που ιςχφουν κάκε φορά. 

3. Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αςφαλίςεων θ ζναρξθ και θ λιξθ των αςφαλιηομζνων κινδφνων μεταφοράσ γίνεται, 
ςφμφωνα με τθν ριτρα από αποκικθ ςε αποκικθ (WAREHOUSE TO WAREHOUSE) περιλαμβανομζνθσ και τθσ 
παραμονισ των εμπορευμάτων ςτουσ τελωνειακοφσ χϊρουσ ι άλλεσ αποκικεσ INTRANSIT του τόπου 
προοριςμοφ των υλικϊν, για ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν άφιξθ τουσ. 

4. Θ αςφάλιςθ καλφπτει τθν αξία CIF του εμπορεφματοσ πλζον 5%. 

Ανακοίνωςθ φόρτωςθσ 

1. Σ ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθν φόρτωςθ των υλικϊν, υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι, με τθλεγράφθμα ι τθλετφπθμα ι τθλεομοιοτυπία, τα ςτοιχεία φόρτωςθσ ςτα οποία να 
περιλαμβάνονται τουλάχιςτον: 

α) Σ αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, αν υπάρχει. 

β) Αν θ μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, θ εκνικότθτα του και θ ςθμαία του. 

γ) Σ αρικμόσ των κιβωτίων, τα επ’ αυτϊν ςθμεία και αρικμοί, κακϊσ και θ φορτωκείςα ποςότθτα και το 
βάροσ (μικτό - κακαρό). 

δ) Θ πικανι θμερομθνία άφιξθσ του μεταφορικοφ μζςου ςτον τόπο προοριςμοφ. 
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2. Αν ο ανάδοχοσ παραλείψει ι κακυςτεριςει να αποςτείλει το ανωτζρω τθλεγράφθμα ι τθλετφπθμα ι 
τθλεομοιοτυπία, βαρφνεται με ζξοδα υπερθμεριϊν και παραμονισ ςε τελωνειακοφσ χϊρουσ ι χϊρουσ 
INTRANSIT των ςυμβατικϊν υλικϊν, από τθν επομζνθ τθσ άφιξθσ του μεταφορικοφ μζςου μζχρι τθν 
παραλαβι τουσ. 

 

Υοιοτικόσ ζλεγχοσ ςτο εξωτερικό 

1. Τταν τα υλικά ειςάγονται από το εξωτερικό πριν από τθ φόρτωςι τουσ ι κατά το ςτάδιο καταςκευισ τουσ, 
θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ανακζςει, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί δθμοςίων ςυμβάςεων, τον 
ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο ςε διεκνζσ γραφείο ελζγχου. 

Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ οριςτικι παραλαβι του υλικοφ γίνεται ςτθν Ελλάδα από τθν αρμόδια επιτροπι 
παραλαβισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθ ςφμβαςθ και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

2. Ζναντι του διεκνοφσ γραφείου ελζγχου ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τισ εξισ υποχρεϊςεισ: 

α) Ρα διακζτει τα απαιτοφμενα τεχνικά μζςα και εργατοτεχνικό προςωπικό, ιδίωσ για μετακίνθςθ, 
μετατόπιςθ, ςτοιβαςία του προσ ζλεγχο υλικοφ και για κάκε άλλθ ενζργεια που είναι αναγκαία για τον 
ζλεγχο. 

β) Ρα διακζτει για τθν εξακρίβωςθ τθσ ποιότθτασ του προσ ζλεγχο υλικοφ όςα τεχνικά μζςα ζχει ςτθν 
διάκεςθ του. 

γ) Ρα ζχει ςυγκεντρωμζνα τα υλικά ςτθν ίδια πόλθ ι τοποκεςία, άλλωσ, βαρφνεται με τα πρόςκετα ζξοδα του 
ελζγχου. 

δ) Ρα ενθμερϊνει τα αρμόδια όργανα του διεκνοφσ γραφείου ελζγχου, ςχετικά με τθν πορεία εκτζλεςθσ τθσ 
παραγγελίασ. 

ε) Χε περίπτωςθ απόρριψθσ των υλικϊν από το διεκνζσ γραφείο ελζγχου, ο οικονομικόσ φορζασ βαρφνεται 
με τα ζξοδα που κα προκφψουν από τον απαιτοφμενο ζλεγχο ι ελζγχουσ. 

3. Αν δεν προςζλκει ζγκαιρα το διεκνζσ γραφείο ελζγχου για τον ζλεγχο του υλικοφ, ο οικονομικόσ φορζασ 
υποχρεοφται να απευκυνκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, για να προβεί ςτισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 

4. Θ αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικοφ, όπου τοφτο απαιτείται, κατά τον ζλεγχο ςτο 
εξωτερικό, βαρφνει τον οικονομικό φορζα. 

5. Ψο διεκνζσ γραφείο ελζγχου υποχρεοφται, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται 
ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, να μθν εκδϊςει το πιςτοποιθτικό ελζγχου, αλλά να ενθμερϊςει αμζςωσ τθν 
ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου να λάβει οδθγίεσ για τισ περαιτζρω ενζργειεσ του. 

6. Θ ανακζτουςα αρχι, αντί να ανακζςει τον ζλεγχο ςε διεκνζσ γραφείο ελζγχου, μπορεί να αποςτείλει 
επιτροπι από εξειδικευμζνουσ υπαλλιλουσ του δθμοςίου 

τομζα, για τθ διενζργεια του ελζγχου ςτο εξωτερικό. Χτθν περίπτωςθ, αυτι θ επιτροπι ςυντάςςει και 
υποβάλει ςτθν ανακζτουςα αρχι πρακτικό του διενεργθκζντοσ ελζγχου. Σι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ 
φορζα ζναντι τθσ επιτροπισ είναι ίδιεσ με εκείνεσ προσ το διεκνζσ γραφείο ελζγχου. 

 

6.6 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 
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Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 
του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία 
που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν 
αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.7 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

Σ ανάδοχοσ μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και τθν οριςτικι παραλαβι υποχρεοφται να παρζχει 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ ςφμφωνα με το Ψεφχοσ των Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν και τα λοιπά 
τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σ προμθκευτισ υποχρεοφται, ωσ και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα τουλάχιςτον (10) 
ςυνολικά ζτθ, με ζγγραφθ επιβεβαίωςθ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου. Χε περίπτωςθ προςφοράσ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν των δφο ετϊν, θ ςχετικι πζραν των δφο ετϊν επιβεβαίωςθ κα γίνεται με 
ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ μθτρικοφ οίκου και οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον 
αντίςτοιχο διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψι του. Ξατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το Ροςοκομείο δεν κα 
ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου μθχανιματοσ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν 
κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά υλικά, εκτόσ αναλωςίμων που αναφζρεται 
ςτθ διακιρυξθ ότι εξαιροφνται. Χτθν πλιρθ εγγφθςθ περιλαμβάνεται υποχρζωςθ του προμθκευτι και για 
προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ξαταςκευαςτικοφ Σίκου, ϊςτε το μθχάνθμα να 
είναι πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ, ότι δθλαδι ακριβϊσ προβλζπει το ςχζδιο πλιρουσ ςφμβαςθσ.  

Ξατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ.. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι57 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 

                                                           
57

  Υρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
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ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ 
τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

 

6.8  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου-  

6.8.1 Χτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα 
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΞ.  

 

6.8.3 Χε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ).58 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

 

 

1. Ανακζτουςα  Αρχι:  Γενικό Νοςοκομείο  Φλϊρινασ <<ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ  Ταχ διευκ. Εγνατίασ 9 
Τ.Κ  53100   Τθλ 23853/50266 , κωδικόσ NUTS:  EL 533 , Φαξ 23850/22175 URL(http://florinahospital.gr/). 

  Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ .(Τθλ. 23853/50266   Φαξ 2385/45787 Θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο:   sprom@nosflorinas.gr . 

2. Τρόποσ λιψθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων και  
διακιρυξθσ:  

                                                           
 

http://florinahospital.gr/
mailto:sprom@nosflorinas.gr
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 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν δωρεάν το πλιρεσ κείμενο τθ  12/2021 διακιρυξθσ  από τθν  
δικτυακι πλατφόρμα του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  http://www.promitheus.gov.gr μζςω τθσ οποίασ κα διενεργθκεί ο 
θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ, από τθν δικτυακι πλατφόρμα του ΚΘΜΔΘΣ και από το Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Διευκρινίςεισ και λοιπζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν διακιρυξθ κα παρζχονται μζςω του ςυςτιματοσ 
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

3. Τφποσ Ανακζτουςασ αρχισ και δραςτθριότθτα: Νοςοκομείο που ανικει ςτθν 3 θ  Υγειονομικι 
Ρεριφζρεια (ΥΡΕ)Μακεδονίασ   με κφρια δραςτθριότθτα τθσ τθν Υγεία. 

4. Κωδικόσ κφριου λεξιλογίου CPV:ςυμφωνα με τον πινακα τθσ παρουςασ διακθρυξθσ . 

5. Τόποσ Εκτζλεςθσ/Ραράδοςθσ: Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ <<ΕΛΕΝΘ Θ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ  », NUTS  EL 
533 

6. Είδοσ ςφμβαςθσ: Αγακά. 

7.  Αντικείμενο  Σφμβαςθσ:  Ρρομικεια   ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΕΡΙΔΘΜΙΩΝ»  

 

8. Φφςθ και ποςότθτα ι αξία των ηθτοφμενων προϊόντων: Σφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
των ειδϊν που  αναφζρονται  ςτθ  διακιρυξθ  και  τθν  προχπολογιηόμενθ  δαπάνθ  τουσ,  όπωσ  αυτι  
περιγράφεται παρακάτω: 

9.  Ο  Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ  τθσ  προμικειασ  είναι :   1.507.600€    ΜΕ ΦΡΑ 

 10. .Συνολικι διάρκεια ςφμβαςθσ  τεχνικων προδιαγραφων  κάκε ειδουσ . 

11. . Φορζασ  αρμόδιοσ  για  τισ  διαδικαςίεσ  προςφυγισ:   Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, 

Ακινα.Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 3.4 τθσ Διακιρυξθσ και ςτο Ρ.Δ. 39/4-5-2017 

12. Απόφαςθ  Ζνταξθσ Ρράξθσ του ζργου «Ρράξθσ  «ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΕΡΙΔΘΜΙΩΝ» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 
καταπολζμθςθ τθσ  φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ (ΕΤΡΑ)»  του Ε.Ρ. «Δυτικι Μακεδονία» Κωδικόσ ΟΡΣ: 5069027. 
ΚΩΔ. ΣΑ ΕΡ0051   ΚΑΙ ΚΩΔ. ΡΑΞΘΣ    ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΙΘΜΟΥ)* 2020ΕΡ00510059   

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

Ο  χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε ενενθντα  (90) θμζρεσ  από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 ΕΚΤΟΣ ΑΡΟ ΤΟΝ ΣΥΣΤΘΜΙΚΟ  49   CPV 33192130  ΕΙΔΟ  ετ ηλεκτπικήρ κλίνηρ νοσηλείαρ με 

τπαπεζοτοςαλέτα Η ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΝΣΟ 180 ΜΕΡΕ  ΚΑΙ ΣΟ  

ΣΥΣΤΘΜΙΚΟ 14 CPV 33192130  ΕΙΔΟ  ςγκπότημα παπαγωγήρ οξςγόνος Η ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΝΣΟ 180 

ΜΕΡΕ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΥΟΗΛΑΠ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 01 

 

ΞΑΟΑΘΙΗΛΗΝ ΚΝΛΗΡΝΟ ΕΥΡΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ (ΡΔΚ. 6) ΚΔ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ  

 

 

Α. ΞΑΟΑΘΙΗΛΗΝ ΚΝΛΗΡΝΟ  

 

1.    Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζηεξεάο, ζηηβαξήο θαη  αλζεθηηθήο 
θαηαζθεπήο γηα λα αληέρεη ζε ζθιεξή κεηαρείξηζε θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ βάζε ζηήξημεο ζηνλ 
ηνίρν απφ ηελ νπνία λα κπνξεί λα απνζπαζηεί εχθνια.  

 

2. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά θαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα 
παξειθφκελα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε/-εο επαλαθνξηηδφκελε/-εο 
κπαηαξία/-εο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ψξεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο. 

 

4. Ζ νζφλε λα είλαη έγρξσκε, ηερλνινγίαο αθήο, δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1024 Σ 768, 
κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 15 ηληζψλ, κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο ηνπιάρηζηνλ 8 
θπκαηνκνξθψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ςεθηαθέο ηηκέο ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ. 

 

5. Λα κεηξά, λα παξαθνινπζεί θαη λα απεηθνλίδεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 

 Θαξδηνγξάθεκα. 
 Αλαπλνή. 
 Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε. 
 Αηκαηεξέο πηέζεηο 2. 
 Νμπκεηξία. 
 Θεξκνθξαζία. 

 Θαπλνγξαθία. 
 

       Γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο  λα θαιχπηνληαη νη θάησζη απαηηήζεηο. 
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6. Θαξδηνγξάθεκα. 
 Λα ιακβάλεηαη κε 3πνιηθφ ή 5πνιηθφ θαιψδην κε απηφκαηε αλαγλψξηζε ή ρεηξνθίλεηε 

επηινγή απφ ηνλ ρξήζηε θαη λα απεηθνλίδνληαη φινη νη παξάκεηξνί ηνπ. 

 Πε πεξίπησζε απνθφιιεζεο ελφο ειεθηξνδίνπ εθηφο απφ ζπλαγεξκφ λα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα κεηαπεδά ζε άιιε απαγσγή ψζηε λα κελ δηαθφπηεηαη ε παξαθνινχζεζε 
ηνπ αζζελνχο. 

 Λα δηαζέηεη πξφγξακκα αλάιπζεο αξξπζκηψλ θαη αλάιπζεο ηνπ ST δηαζηήκαηνο θαζψο θαη 
αλίρλεπζε παικνχ βεκαηνδφηε θαη πξνζηαζία απφ απηληδσηή.  

 

7.  Αλαπλνή 
 Ζ κέηξεζε ηεο αλαπλνήο λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ θαισδίνπ ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο. 
 Λα απεηθνλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή θαη ςεθηαθά ν αξηζκφο ησλ αλαπλνψλ θαη λα ππάξρεη 

ξπζκηδφκελνο ζπλαγεξκφο άπλνηαο. 
 

8.  Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε 
 Ζ ιήςε κεηξήζεσλ λα γίλεηαη ζπλερφκελα, ρεηξνθίλεηα θαη απηφκαηα ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, κέζσ πεξηρεηξίδαο φπνπ θαη ζα ππάξρεη πξνζηαζία απφ ππεξπίεζε. 
 Λα απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο. 

 

 

 

 

9.   Αηκαηεξέο πηέζεηο 

 Λα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα ηηο θπκαηνκνξθέο δπν αηκαηεξψλ πηέζεσλ θαζψο θαη ησλ 
αξηζκεηηθψλ ηνπο ηηκψλ, ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο γηα θάζε κηα απφ 
απηέο. 

 

10.   Νμπκεηξία  
 Ζ κέηξεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αηζζεηήξα δαθηχινπ θαη λα απεηθνλίδεηαη ε 

θπκαηνκνξθή θαη ε ςεθηαθή ηηκή ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγφλν, θαζψο θαη 
ν θαξδηαθφο ξπζκφο. 

 

11.   Θεξκνθξαζία 

 Λα κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα δπν ζεξκνθξαζίεο απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 
ζψκαηνο θαη ηελ δηαθνξά απηψλ. 

 

12.   Θαπλνγξαθία 

 Λα κεηξάεη νπσζδήπνηε κε ηελ κέζνδν έκκεζεο ξνήο (sidestream). Γχλαηαη λα ππάξρεη 
επηπιένλ θαη ε κέζνδνο κέηξεζεο άκεζεο ξνήο (mainstream), ρσξίο απηφ λα απνηειεί 
θξηηήξην ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ή απφξξηςεο.   
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13.   Λα δηαζέηεη ζεξκηθφ εθηππσηή ηνπιάρηζηνλ 3 θαλαιηψλ γηα θαηαγξαθή θπκαηνκνξθψλ θαη 
αξηζκεηηθψλ ηηκψλ. 

 

14.   Λα δηαζέηεη αμηφπηζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαγεξκψλ, κε νπηηθναθνπζηηθέο ελδείμεηο θαη 
ξπζκηδφκελα αλψηεξα θαη θαηψηεξα φξηα, γηα θάζε παξάκεηξν ηα νπνία θαη ζα απεηθνλίδνληαη 
αληίζηνηρα. 

 

15.   Λα είλαη ηειείσο αζφξπβν θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία ςχμεο ρσξίο αλεκηζηήξα γηα ηελ 
απνθπγή ζπγθέληξσζεο ζθφλεο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ ζνξχβνπ. 

 

16.   Λα είλαη ην δπλαηφλ απιφ θαη εχρξεζην θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζφλεο αθήο θαη 
κέζσ πεξηζηξνθηθνχ θνκβίνπ ή άιινπ ηξφπνπ (λα αλαθεξζεί) θαη λα δηαζέηεη πιήθηξα άκεζεο 
πξφζβαζεο γηα ηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ.   

 

17. Ρν κελνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηα κελχκαηα γηα ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ λα είλαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 

 

18.   Θάζε κφληηνξ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ: 
 

 3πνιηθφ θαη 5πνιηθφ θαιψδην θαξδηνγξαθήκαηνο-αλαπλνήο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 
 Ρξείο πεξηρεηξίδεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε ζσιήλα πξνέθηαζεο, ζηα εμήο κεγέζε: α) 

ελειίθσλ θαλνληθφ κέγεζνο β) ελειίθσλ κεγάιν κέγεζνο θαη γ) παίδσλ. 

 Θαιψδηα 2 αηκαηεξψλ πηέζεσλ. 
 Γχν αηζζεηήξεο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ  κε θαιψδην πξνέθηαζεο, ζηα εμήο 

κεγέζε: α) ελειίθσλ β) παίδσλ. 

 Γπν αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ: α) ζψκαηνο θαη β) νηζνθάγνπ/νξζνχ. 
 Αηζζεηήξα θαπλνγξαθίαο κε φια ηα παξειθφκελα πξνο ρξήζε. 

 

 

Β. ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ  

 

1. Λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε ηελ κέγηζηε ζπκβαηφηεηα ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ θαη          
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

2. Λα απνηειείηαη απφ Ζ/ κε δπν νζφλεο, πιεθηξνιφγην, πνληίθη, ερεία, laser εθηππσηή, UPS θαη ηνλ 
απαξαίηεην εμνπιηζκφ ελζχξκαηεο ζχλδεζεο ηνπ κε ηα κφληηνξ. Νη δχν νζφλεο ζα απεηθνλίδνπλ 
ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα εηθφλα. Ν Ζ/ θαη νη νζφλεο λα ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα 220V/50Hz. 

 

 

3. Ζ θάζε νζφλε λα είλαη έγρξσκε, αλάιπζεο full HD, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 19 ηληζψλ, γηα ηελ 
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πιήξε παξαθνινχζεζε ηνπιάρηζηνλ 16 αζζελψλ.  
 

4. Ν Ζ/ λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξαπχξελν επεμεξγαζηή, ζθιεξφ δίζθν ρσξεηηθφηεηαο 
ηνπιάρηζηνλ 500 GB θαη κλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 4 GB. 

 

5. Λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έσο θαη 8 κφληηνξ, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζηα 32. 
 

6. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηα παξαθιίληα κφληηνξ κέζσ δηθηχνπ 
ETHERNET ψζηε λα κπνξνχλ λα δίλνληαη εληνιέο πξνο απηά. 

 

7. Ρν κελνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηα κελχκαηα ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 

8. Πε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο θπκαηνκνξθψλ ησλ 4 κφληηνξ, λα απεηθνλίδνληαη γηα 
θαζέλα απφ απηά ηνπιάρηζηνλ 4 θπκαηνκνξθέο κε ςεθηαθέο ηηκέο γηα φιεο ηηο 
παξαθνινπζνχκελεο παξακέηξνπο. 

 

9. Πε πεξίπησζε απεηθφληζεο θπκαηνκνξθψλ ελφο κφληηνξ, λα απεηθνλίδνληαη γηα απηφ φιεο νη 
δηαζέζηκεο θπκαηνκνξθέο, κε ςεθηαθέο ηηκέο, ελψ γηα ηα ππφινηπα κφληηνξ λα απεηθνλίδνληαη νη 
ςεθηαθέο ηηκέο γηα φιεο ηηο παξαθνινπζνχκελεο παξακέηξνπο. 

 

10. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ αζζελνχο κε απεηθφληζε απηψλ ζηηο νζφλεο ηνπ 
θεληξηθνχ ζηαζκνχ αιιά θαη ζηα παξαθιίληα κφληηνξ. 

 

11. Λα κπνξεί λα απεηθνλίδεη φινπο ηνπο ζπλαγεξκνχο απφ φια ηα κφληηνξ, κε αληίζηνηρν ερεηηθφ 
ζήκα. 

 

12. Λα έρεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ζηελ νζφλε ησλ πηλάθσλ ζπλαγεξκψλ ησλ trends θαη ησλ 
παξακέηξσλ ππφ κνξθή full disclosure, κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζήο ηνπο γηα πεξίνδν 
ηνπιάρηζηνλ 120 σξψλ. 

 

 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ 

 

1. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

2. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

3. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
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4. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 
 

5. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 02 

 

ΞΑΟΑΘΙΗΛΗΝ ΚΝΛΗΡΝΟ ΕΥΡΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ  

 

 

1.    Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζηεξεάο, ζηηβαξήο θαη  
αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο γηα λα αληέρεη ζε ζθιεξή κεηαρείξηζε θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ βάζε 
ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν απφ ηελ νπνία λα κπνξεί λα απνζπαζηεί εχθνια.  

 

2. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά θαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα 
παξειθφκελα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε/-εο επαλαθνξηηδφκελε/-εο 
κπαηαξία/-εο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ψξεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο. 

 

4. Ζ νζφλε λα είλαη έγρξσκε, ηερλνινγίαο αθήο, δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1024 Σ 768, 
κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 15 ηληζψλ, κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο ηνπιάρηζηνλ 8 
θπκαηνκνξθψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ςεθηαθέο ηηκέο ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ. 

 

5. Λα κεηξά, λα παξαθνινπζεί θαη λα απεηθνλίδεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 

 Θαξδηνγξάθεκα. 
 Αλαπλνή. 
 Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε. 
 Αηκαηεξέο πηέζεηο 2. 
 Νμπκεηξία. 

 Θεξκνθξαζία. 
 Θαπλνγξαθία. 

 

       Γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο  λα θαιχπηνληαη νη θάησζη απαηηήζεηο. 

 

6. Θαξδηνγξάθεκα. 
 Λα ιακβάλεηαη κε 3πνιηθφ ή 5πνιηθφ θαιψδην κε απηφκαηε αλαγλψξηζε ή ρεηξνθίλεηε 

επηινγή απφ ην ρξήζηε θαη λα απεηθνλίδνληαη φινη νη παξάκεηξνί ηνπ. 

 Πε πεξίπησζε απνθφιιεζεο ελφο ειεθηξνδίνπ εθηφο απφ ζπλαγεξκφ λα έρεη ηελ 
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δπλαηφηεηα λα κεηαπεδά ζε άιιε απαγσγή ψζηε λα κελ δηαθφπηεηαη ε παξαθνινχζεζε 
ηνπ αζζελνχο. 

 Λα δηαζέηεη πξφγξακκα αλάιπζεο αξξπζκηψλ θαη αλάιπζεο ηνπ ST δηαζηήκαηνο θαζψο θαη 
αλίρλεπζε παικνχ βεκαηνδφηε θαη πξνζηαζία απφ απηληδσηή.  

 

7.  Αλαπλνή 
 Ζ κέηξεζε ηεο αλαπλνήο λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ θαισδίνπ ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο. 
 Λα απεηθνλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή θαη ςεθηαθά ν αξηζκφο ησλ αλαπλνψλ θαη λα ππάξρεη 

ξπζκηδφκελνο ζπλαγεξκφο άπλνηαο. 
 

8.  Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε 
 Ζ ιήςε κεηξήζεσλ λα γίλεηαη ζπλερφκελα, ρεηξνθίλεηα θαη απηφκαηα ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, κέζσ πεξηρεηξίδαο φπνπ θαη ζα ππάξρεη πξνζηαζία απφ ππεξπίεζε. 

 Λα απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο. 
 

9.   Αηκαηεξέο πηέζεηο 
 Λα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα ηηο θπκαηνκνξθέο δπν αηκαηεξψλ πηέζεσλ θαζψο θαη ησλ 

αξηζκεηηθψλ ηνπο ηηκψλ, ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο γηα θάζε κηα απφ 
απηέο. 

 

10.   Νμπκεηξία  
 Ζ κέηξεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αηζζεηήξα δαθηχινπ θαη λα απεηθνλίδεηαη ε 

θπκαηνκνξθή θαη ε ςεθηαθή ηηκή ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγφλν, θαζψο θαη 
ν θαξδηαθφο ξπζκφο. 

 

11.   Θεξκνθξαζία 

 Λα κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα δπν ζεξκνθξαζίεο απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 
ζψκαηνο θαη ηελ δηαθνξά απηψλ. 

 

12.   Θαπλνγξαθία 

 Λα κεηξάεη νπσζδήπνηε κε ηελ κέζνδν έκκεζεο ξνήο (sidestream). Γχλαηαη λα ππάξρεη 
επηπιένλ θαη ε κέζνδνο κέηξεζεο άκεζεο ξνήο (mainstream), ρσξίο απηφ λα απνηειεί 
θξηηήξην ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ή απφξξηςεο.   

 

13. Λα δηαζέηεη ζεξκηθφ εθηππσηή ηνπιάρηζηνλ 3 θαλαιηψλ γηα θαηαγξαθή θπκαηνκνξθψλ θαη 
αξηζκεηηθψλ ηηκψλ. 

 

14. Λα δηαζέηεη αμηφπηζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαγεξκψλ, κε νπηηθναθνπζηηθέο ελδείμεηο θαη 
ξπζκηδφκελα αλψηεξα θαη θαηψηεξα φξηα, γηα θάζε παξάκεηξν ηα νπνία θαη ζα απεηθνλίδνληαη 
αληίζηνηρα. 

 

15. Λα είλαη ηειείσο αζφξπβν θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία ςχμεο ρσξίο αλεκηζηήξα γηα ηελ 
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απνθπγή ζπγθέληξσζεο ζθφλεο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ ζνξχβνπ. 
 

16. Λα είλαη ην δπλαηφλ απιφ θαη εχρξεζην θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζφλεο αθήο θαη 
κέζσ πεξηζηξνθηθνχ θνκβίνπ ή άιινπ ηξφπνπ (λα αλαθεξζεί) θαη λα δηαζέηεη πιήθηξα άκεζεο 
πξφζβαζεο γηα ηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ.   

 

17. Ρν κελνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηα κελχκαηα γηα ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ λα είλαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 

 

18. Λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε πθηζηάκελν θεληξηθφ ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο ηνπ νίθνπ Edan. 
 

19.  Ρν κφληηνξ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ: 
 

 3πνιηθφ θαη 5πνιηθφ θαιψδην θαξδηνγξαθήκαηνο-αλαπλνήο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 
 Ρξείο πεξηρεηξίδεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε ζσιήλα πξνέθηαζεο, ζηα εμήο κεγέζε: α) 

ελειίθσλ θαλνληθφ κέγεζνο β) ελειίθσλ κεγάιν κέγεζνο θαη γ) παίδσλ. 
 Θαιψδηα 2 αηκαηεξψλ πηέζεσλ. 
 Γχν αηζζεηήξεο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ  κε θαιψδην πξνέθηαζεο, ζηα εμήο 

κεγέζε: α) ελειίθσλ β) παίδσλ. 

 Γπν αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ: α) ζψκαηνο θαη β) νηζνθάγνπ/νξζνχ. 
 Αηζζεηήξα θαπλνγξαθίαο κε φια ηα παξειθφκελα πξνο ρξήζε. 

 

20. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

21. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

22. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

23. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 
 

24. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 03 

 

ΦΝΟΖΡΝ ΚΝΛΗΡΝΟ ΕΥΡΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ 
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1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 

2. Λα είλαη κφληηνξ κε έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 10 ηληζψλ. 
 

3. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο θαη παηδηά κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ αμεζνπάξ, ηα 
νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη. Γειαδή ζα ζπλνδεχεηαη απφ: 
• 3πνιηθφ θαιψδην γηα ρξήζε ζε παηδηά/ελήιηθεο 

• Πσιήλαο θαη πεξηρεηξίδεο γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο γηα ηελ κέηξεζεο ηεο κε αηκαηεξήο πίεζεο 

• Πσιήλαο θαη πεξηρεηξίδεο γηα ρξήζε ζε παηδηά γηα ηελ κέηξεζεο ηεο κε αηκαηεξήο πίεζεο 

• Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο (SpO2) γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο. 

• Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο (SpO2) γηα ρξήζεο ζε παηδηά 

θαη ελ γέλεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

 

4. Λα είλαη θνξεηφ θαη λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220V/50Hz θαη κε ελζσκαησκέλε 
επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο ζε πιήξε 
ρξήζε. 

 

5. Λα δηαζέηεη ειεθηξνθαξδηνγξάθν 3 ηνπιάρηζηνλ απαγσγψλ. 
 

6. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, δειαδή αλαπλνή, πίεζε θαη 
νμπκεηξία. Λα έρεη νπηηθναθνπζηηθά αιάξκ ηνπιάρηζηνλ ζε πεξίπησζε δηαηαξαρψλ ηεο αλαπλνήο 
θαη ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. Λα αλαθεξζεί ε ηπρφλ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη άιισλ 
ιεηηνπξγηψλ. 

 

7. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθφ. 
 

8. Λα δπγίδεη ιηγφηεξν απφ 8 Kgr γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ.    
 

9. Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα πξσηφηππα prospectus 
ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

 

10. Λα θέξεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

11. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 
 

12. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 04 

 

ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΑΠ ΦΝΟΖΡΝΠ 

 

1. Ν ππφ πξνκήζεηα θνξεηφο αλαπλεπζηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο αληνρήο θαη λα δχλαηαη 
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεηαθνξέο κε αζζελνθφξν. 

 

2. Λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο βάζεη πξνηχπσλ ΔΛ 13718-1, ΔΛ 13718-2 , ΔΛ 1789 θαη RTCA DO-
160 γηα ηελ ρξήζε ζε αζζελνθφξα θαη αεξνδηαθνκηδέο. 
 

3. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ αεξηζκφ ελειίθσλ, παίδσλ θαη λεπίσλ κε αλαπλεφκελν 
φγθν (Vt) >50ml.  

 

4. Λα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο (ιηγφηεξν απφ 6 kg κε ηελ ελζσκαησκέλε κπαηαξία), 
γηα εχθνιε κεηαθνξά θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαινχο ζηεξέσζεο ζε πιαίζην θνξείνπ ή 
θιίλεο αζζελνχο. Λα δχλαηαη λα ζηεξηρηεί κε εηδηθφ ζχζηεκα αθηλεηνπνίεζεο ηνπ κέζα ζε 
αζζελνθφξν ή ειηθφπηεξν.  

 

5. Λα είλαη απιφο θαη εχθνινο ζην ρεηξηζκφ. Ξξνο ηνχην, λα δηαζέηεη έγρξσκα πεδία ξχζκηζεο 
πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε βάξνο αζζελνχο. 

 

6. Λα ιεηηνπξγεί ζε δίθηπν πφιεο 220V/50Hz, κέζσ θαηάιιεινπ κεηαζρεκαηηζηή θαζψο θαη λα 
είλαη εθνδηαζκέλνο κε ελζσκαησκέλε, επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη 
απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) σξψλ. Λα δχλαηαη λα ηξνθνδνηεζεί κε ηάζε 12 θαη 24 V DC, 
κέζσ κεηαζρεκαηηζηή, ν νπνίνο λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 

 

7. Ν αλαπλεπζηήξαο λα νδεγείηαη κε πεπηεζκέλν αέξην, απφ ην δίθηπν ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη απφ 
θηάιεο. 
 

8. Όιεο νη ξπζκίζεηο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη επρξεζηίαο λα γίλνληαη ζηνλ αλαπλεπζηήξα κέζσ 
ελζσκαησκέλσλ πεξηζηξνθηθψλ θνκβίσλ ή θνκβίσλ επαθήο. 

 

9. Λα εθηειεί ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο αεξηζκνχ:  
α) πνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελνπ θαη ειεγρφκελν ππνβνεζνχκελνπ φγθνπ (VC-CMV, VC-
AC) 

β) Ππγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ κε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πίεζεο (VC-
SIMV/PS) 

γ) Αεξηζκφ ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο SPN-CPAP κε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πίεζεο 

δ) Αεξηζκφ δηθαζηθήο πίεζεο PC-BIPAP 
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ε) Κε Δπεκβαηηθφ Αεξηζκφ (NIV) 

δ). Αεξηζκφ άπλνηαο  

Δπηπιένλ, λα εθηειεί νμπγνλνζεξαπεία κε πίεζε θνκβίνπ (100% Ν2). 

 

10. Λα δχλαηαη λα αλαβαζκηζηεί κε αεξηζκφ ειεγρφκελνπ φγθνπ κε ηελ ρακειφηεξε δπλαηή πίεζε 
θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο κπνξεί λα αλαπλέεη ειεχζεξα, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ 
βαξφηξαπκα. 

 

11. Λα δχλαηαη λα αλαβαζκηζηεί ε δπλαηφηεηα κέηξεζε ηεο θαπλνγξαθίαο κέζσ θπβέηαο θχξηα 
ξνήο (mainstream). 
 

12. Λα δηαζέηεη ξχζκηζε ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ: 

 Ρνπ παξερφκελνπ αλαπλεφκελνπ φγθνπ (Tidal Volume): απφ ηνπιάρηζηνλ 50 έσο 2000 
ml 

 Ρεο ζπρλφηεηαο αλαπλνήο αλά ιεπηφ : έσο 60 B/min ηνπιάρηζηνλ 

 Ρνπ ιφγνπ εηζπλνήο / εθπλνήο αζζελή ( Η :Δ ) 

 PEEP: 0 - 20 mbar ηνπιάρηζηνλ 

 Trigger ξνήο ή πίεζεο (λα αλαθεξζνχλ ηα φξηα ξχζκηζεο) 

 Ρνπ κίγκαηνο, ζε αλαινγία Ν2 - αέξα απφ 40% έσο 100% κε ελδηάκεζεο ξπζκίζεηο 
αλαινγίαο κίγκαηνο 

 πνζηήξημε πίεζεο (εθφζνλ εθαξκφδεηαη): 0 – 25 mbar ζε ζρέζε κε ηελ PEEP 
 

13. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο (alarm) γηα: 

 Ξηψζε πίεζεο αεξίνπ ηξνθνδνζίαο (Ν2) 

 ςειήο/ Σακειήο πίεζεο ζηνπο αεξαγσγνχο 

 ςειήο ζπρλφηεηαο αεξηζκνχ 

 Άπλνηαο 

 Γηαξξνή 

 Σακειφ επίπεδν κπαηαξίαο  

 Σακεινχ θαη ςεινχ ηεινεθπλεπζηηθνχ CO2 (Θαη’ επηινγή) 
Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παχζεο ηνπ αθνπζηηθνχ ζπλαγεξκνχ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 
ελψ παξάιιεια λα δηαηεξείηαη ν νπηηθφο ζπλαγεξκφο απφ ηελ αληίζηνηρε ιπρλία. 

 

14. Λα δηαζέηεη θσηηδφκελε, επαλάγλσζηε νζφλε κε ςεθηαθέο ελδείμεηο φισλ ησλ κεηξνχκελσλ 
παξακέηξσλ (πίεζεο αεξαγσγψλ, φγθνο αλά αλαπλνή, ζπρλφηεηα αλαπλνψλ, φγθνο αλά ιεπηφ 
θ.α.), ηελ θαηαλάισζε ηνπ αεξίνπ, θαζψο θαη κελχκαηα βνήζεηαο πξνο ηνλ ρεηξηζηή (ρακειή 
ζηάζκε θφξηηζεο κπαηαξίαο, θ.α.) γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπ, ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Λα 
δηαζέηεη νπσζδήπνηε δηαγξάκκαηα ξνήο, πίεζεο θαη CO2 (εθφζνλ δηαηίζεηαη). 

 

15. Λα δηαζέηεη πιήθηξν γηα παξάηαζε ηεο εηζπλνήο (inspiration hold). 
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16. Ν αλαπλεπζηήξαο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα, έηνηκνο γηα άκεζε ρξήζε: 

 Έλα (1) θχθισκα αζζελνχο, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε βαιβίδεο εθπλνήο ελειίθσλ. 

 Πσιήλα ηξνθνδνζίαο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αλαπλεπζηήξα κε δίθηπν αεξίσλ ή θηάιε Ν2. 

 Ξέληε (5) πιήξε θπθιψκαηα κίαο ρξήζεσο κε ελζσκαησκέλε βαιβίδα εθπλνήο  

 Γηάηαμε ζηήξημεο ηνπ αλαπλεπζηήξα ζε ξάγα θνξείνπ ή θιίλεο. 

 Θαιψδην ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο θαη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. 
 

17. Όια ηα ηκήκαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή, λα κπνξνχλ λα 
απνζηεηξσζνχλ ζε θιίβαλν έσο θαη 134°C. 

 

18. Λα πιεξνί ηηο θάησζη απαηηήζεηο: 

 ςειή κεραληθή αληνρή ζε θξαδαζκνχο. 
 Ξξνζηαζία απφ ην λεξφ ζε βαζκφ IPX4 ηνπιάρηζηνλ. 
 Ιεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ ζρεηηθήο πγξαζίαο έσο 95% ηνπιάρηζηνλ θαη ζεξκνθξαζίαο 

ηνπιάρηζηνλ απφ -10ºC έσο 45ºC. 

 Λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηάιιεινο ηφζν γηα ελδνλνζνθνκεηαθή ρξήζε, φζν γηα δηαθνκηδέο κε 
αζζελνθφξν θαζψο επίζεο θαη αεξνδηαθνκηδέο (αεξνπιάλν θαη ειηθφπηεξν). 

 

 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά 

 

1. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα 

δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.  

 
2. Λα δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε. 

 
3. Λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα αληαιιαθηηθά γηα κηα δεθαεηία.  

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 05 

 

ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΑΠ ΚΔΘ ΝΓΘΝ-ΞΗΔΠΖΠ 

 

 

1. Αλαπλεπζηήξαο κε δπλαηφηεηα αεξηζκνχ ελειίθσλ.  
Λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 Βαζηθή κνλάδα 
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 Ρξνρήιαηε βάζε ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε ζχζηεκα πέδεζεο 
 Αξζξσηφ βξαρίνλα αλάξηεζεο ζσιελψζεσλ αζζελνχο 

 

2. Λα ιεηηνπξγεί ππφ ηάζε δηθηχνπ (230V/50Hz) θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ελζσκαησκέλε 
επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία πνπ λα παξέρεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) σξψλ.  
 

3. Λα ιεηηνπξγεί ηξνθνδνηνχκελνο απφ θεληξηθή παξνρή νμπγφλνπ (κε πίεζε απφ 3-6 bar 
πεξίπνπ). Λα ηξνθνδνηείηαη θαη απφ θεληξηθή παξνρή αέξα (κε πίεζε απφ 3-6 bar πεξίπνπ) ή 
ελαιιαθηηθά απφ ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ζπλερνχο παξνρήο αέξα (αεξνζπκπηεζηή ή 
ηνπξκπίλα).   

 

4. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε αθήο, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 12” κε δπλαηφηεηα 
απεηθφληζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) θπκαηνκνξθψλ ηαπηφρξνλα (πίεζεο, ξνήο θαη φγθνπ σο 
πξνο ην ρξφλν)  

 

5. Λα εθηειεί απαξαηηήησο ηνπο παξαθάησ ηχπνπο ππνρξεσηηθνχ θαη απηφκαηνπ αεξηζκνχ: 
α. πνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελνπ φγθνπ θαη πίεζεο  (VCV, PCV) 

β. Ππγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ (SIMV) 

γ. Ππγρξνληζκέλν, ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελεο πίεζεο, πνπ λα επηηξέπεη ηνλ απζφξκεην 
αεξηζκφ ηνπ αζζελνχο θαη θαηά ηελ εηζπλνή θαη θαηά ηελ εθπλνή (PC-BIPAP / BiLevel θιπ) 

 

6. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία νμπγνλνζεξαπείαο πςειήο ξνήο θαηά ηελ νπνία ν ρεηξηζηήο ζα ξπζκίδεη 
ην πνζνζηφ νμπγφλνπ θαη ηελ ζπλνιηθή ξνή. Λα πξνζθεξζεί θαη επηινγή κε ελεξγφ ζπκβαηφ 
πγξαληήξα. 
 

7. Λα έρεη απαξαηηήησο δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο γηα εθηέιεζε επηπξφζζεησλ ηξφπσλ αεξηζκνχ 
νη νπνίνη λα αλαθεξζνχλ θαη λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή ηα αληίζηνηρα 
πξνγξάκκαηα/software. 
 

8. Λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ γηα εθηέιεζε κε επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ κε απηφκαηε αληηζηάζκηζε 
δηαξξνψλ (NIV). 

 

9. Πε πεξίπησζε άπλνηαο λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα αεξηζκφο άπλνηαο, κε πξνθαζνξηζκέλεο απφ 
ηνλ ρξήζηε ξπζκίζεηο παξακέηξσλ αεξηζκνχ.  

 

10. Λα έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο άκεζα ή έκκεζα ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ: 
α. Σνξεγνχκελνπ φγθνπ 50 - 2000 ml 

β. Αλαπλνψλ έσο 80 ΒΟΚ 

γ. Σξφλνπ εηζπλνήο απφ 0,2s έσο 10s  
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δ. Ονήο εηζπλνήο έσο 180 LPM ηνπιάρηζηνλ 

ε. FiO2 απφ 21 έσο 100% 

ζη.PEEP έσο 45 mbar ηνπιάρηζηνλ 

δ. Ξίεζεο εηζπλνήο έσο 95 mbar ηνπιάρηζηνλ 

ε. Ξίεζεο ππνζηήξημεο (Pressure Support) έσο 50mbar πεξίπνπ 

 

11. Λα έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη έλδεημεο ηνπιάρηζηνλ ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ: 
α. Όγθνπ αλαπλνήο  

β. Ππλνιηθνχ εθπλεφκελνπ φγθνπ αλά ιεπηφ  

γ. Όγθνπ δηαξξνψλ αλά ιεπηφ  

δ. Κέγηζηεο, κέζεο, ηεινεθπλεπζηηθήο θαη πίεζεο plateau 

ε. Ππλνιηθή ζπρλφηεηα αλαπλνψλ  

ζη.Ππρλφηεηα απζφξκεηεο αλαπλνήο  

δ. Ππγθέληξσζε εηζπλεφκελνπ νμπγφλνπ (FiO2) 

ε. Αληίζηαζεο (resistance) θαη ελδνηηθφηεηαο (compliance) 

ζ. Γείθηεο αβαζνχο αλαπλνήο (RSB) 

 

12. Λα δηαζέηεη εηδηθή δηάηαμε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ αλαξξφθεζε κε 
απηφκαην πξφγξακκα πξν-νμπγφλσζεο, αλαξξφθεζεο, κεηά-νμπγφλσζεο. 
 

13. Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ αλαπλεπζηήξα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ αξξψζηνπ θαηά 
ηελ εθαξκνγή ππνζηήξημεο πίεζεο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ επίηεπμήο 
ηεο. 

 

14. Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκνχο (Alarms) γηα ηηο παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο: 
α. Ξίεζε αεξαγσγψλ 

β. Ππλαγεξκφ άπλνηαο κε ξχζκηζε απφ 15 έσο θαη 60 sec 

γ. Σακειφ θαη πςειφ φγθν αλά ιεπηφ 

δ. Σακειφ θαη πςειφ φγθν αλαπλνήο 

ε. Σακειή θαη πςειή ζπγθέληξσζε εηζπλεφκελνπ νμπγφλνπ 

ζη.ςειή αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα 

δ. Σακειή θφξηηζε κπαηαξίαο 

ε. Βιάβε ζπζθεπήο 
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15. Λα δηαζέηεη ζθαλδαιηζκφ ξνήο (flow trigger) πςειήο επαηζζεζίαο.  
 

16. Λα δηαζέηεη πιήθηξν γηα παξάηαζε ηεο εηζπλνήο (inspiration hold) θαζψο θαη ρεηξνθίλεηεο 
έλαξμήο ηεο θαηά ηε βνχιεζε ηνπ ρεηξηζηή. Θα εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο 
εθπλνήο (expiration hold). 
 

17. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα παγψκαηνο θπκαηνκνξθψλ (freeze). 
 

18. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ηεο νζφλεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ηεο 
αθνχζηαο απνξξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ. 

 

19. Λα δηαζέηεη λεθεινπνηεηή θαξκάθσλ πνπ λα ζπγρξνλίδεηαη κε ηελ θάζε εηζπλνήο. Ζ 
ιεηηνπξγία ηνπ λεθεινπνηεηή λα κελ επεξεάδεη ην ρνξεγνχκελν θαηά ιεπηφ φγθν. Λα 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 

 

20. Ρα ηκήκαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εθπλεφκελα αέξηα λα είλαη 
απνζηεηξψζηκα.  
 

21. Ρν κελνχ ιεηηνπξγίαο λα είλαη απαξαηηήησο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
 

22. Θάζε αλαπλεπζηήξαο λα παξαδνζεί κε: 
 Γχν (2) ζεη ησλ ηκεκάησλ πνπ δηέξρνληαη εθπλεφκελα αέξηα (φπσο βαιβίδεο εθπλνήο, 

αηζζεηήξεο ξνήο, ηπρφλ απαξαίηεηα θίιηξα θιπ) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε 
ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα.  

 Έλαλ (1) δνθηκαζηηθφ αζθφ. 
 Ρνπιάρηζηνλ κηα (1) κάζθα, ζηνκαηνξηληθή, κε επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ (NIV) πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ. 

 Πσιήλα παξνρήο νμπγφλνπ. 
 

 

 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά 

 

4. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη 
ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.  

 

5. Λα δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηζζεηήξσλ νμπγφλνπ. 
Πε πεξίπησζε πνπ δηαζέηεη ηνπξκπίλα/αεξνζπκπηεζηή, λα δνζεί εγγύεζε γηα ην ελ ιόγσ κέξνο ηνπ 

αλαπλεπζηήξα ηνπιάρηζηνλ γηα 7 έηε. 
 

6. Λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα αληαιιαθηηθά γηα κία δεθαεηία. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 06 
 

ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΘΙΗΛΖ ΚΔΘ 
 

1. Ζ θιίλε λα είλαη ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ θαη λα θαιχπηεη ηελ Δπξσπατθή νδεγία EN 60601-2-52. 
 

2. H επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα εδξάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δπν θνιφλεο. Ζ επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα 
είλαη δηαζηάζεσλ 195 x 85 ηνπιάρηζηνλ απνηεινχκελε απφ ηέζζεξα (4) πξνζζαθαηξνχκελα 
πιαζηηθά ηκήκαηα: πιάηεο, ιεθάλεο, κεξψλ θαη πνδηψλ, θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ 
αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ.  

 

3. Ν ζθειεηφο ηεο θιίλεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αληηνμεηδσηηθφ αληηδηαβξσηηθφ πιηθφ ήηνη 
αινπκίλην ή αλνμείδσην αηζάιη INOX AISI 304. Λα θαηαηεζεί εγγχεζε έλαληη ηεο νμείδσζεο εθ’ 
φξνπ δσήο.  

 

4. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κεραληθή επέθηαζε ηνπιάρηζηνλ 18 cm έηζη ψζηε λα κπνξεί   λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε ςειφηεξνπο αζζελείο. 

 

5. Λα δηαζέηεη ειαζηηθνχο πξνζθξνπζηήξεο ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο θιίλεο. 
 

6. Λα δέρεηαη βάξνο αζζελή ηνπιάρηζηνλ 220kg θαη λα έρεη safe working load ηνπιάρηζηνλ 250kg.    
              

7. Νη κεηφπεο θεθαιήο θαη πνδηψλ λα είλαη εληαίνπ ηχπνπ απφ θαινππσηφ ABS νη νπνίεο λα 
πξνζζαθαηξνχληαη εχθνια. Λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζην ζαζί. Ζ κεηφπε ηεο θεθάιεο 
λα είλαη ζηαζεξή  θαη λα κελ αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ηεο θιίλεο. 

 

8. Ρν ηκήκα ηεο  πιάηεο θαζψο θαη ησλ πνδηψλ λα κελ απνηεινχλ εληαίν πιαζηηθφ ηκήκα  αιιά απφ 
ηνπιάρηζηνλ δπν αλεμάξηεηα πιαζηηθά ηκήκαηα γηα ηνλ θαιχηεξν θαζαξηζκφ ηνπο αιιά θαη ηνλ 
αεξηζκφ ηνπ ζηξψκαηνο. 

 

9. Λα δηαζέηεη δεχγνο πιαζηηθψλ πιατλψλ θηγθιηδσκάησλ 2 ζε θάζε πιεπξά ηα νπνία λα θαιχπηνπλ 
ζην ζχλνιν ηελ  επηθάλεηαο θαηάθιηζεο. Λα δηαζέηνπλ κεραληζκφ εχθνιεο αλαδίπισζεο κε θίλεζε 
θαη χςνο, θάζεηα. Λα κελ θαηαιακβάλνπλ ρψξν ζην πιάη θαηά ην αλεβνθαηέβαζκά ηνπο ψζηε λα 
κελ πξνζθξνχνπλ ζε παξαθείκελν εμνπιηζκφ. 

 

10. Ρα πιαζηηθά κέξε ηεο θιίλεο λα έρνπλ εηδηθή αληηκηθξνβηαθή ζχζηαζε  (φρη επηθάιπςε) γηα ηελ 
πξφιεςε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. Λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ. 
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11. Λα δηαζέηεη ειεθηξηθά ξπζκηδφκελεο ηηο αθφινπζεο ζέζεηο. Ζ θιίλε λα δηαζέηεη κνηέξ  κε 
πξνζηαζία ππεξθφξησζεο ζε ππέξβαζε βάζε ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ  ( λα αλαθεξζεί ν 
ηξφπνο ): 

 Δχξνο δηαθχκαλζεο χςνπο απφ 40-80 cm πεξίπνπ (±10%) 
 Ρκήκαηνο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ 75ν κνίξεο. 
 Ρκήκαηνο κεξψλ ηνπιάρηζηνλ 35ν κνίξεο. 
 Trendelburg\Αntitrendelenburg ηνπιάρηζηνλ 16 ν κνίξεο. 
 Αλεμάξηεηε αλχςσζε πνδηψλ κε ειεθηξηθφ κεραληζκφ (φρη πλεπκαηηθφ ή  ζθαιηέξα) 
 Ακθίπιεπξε πιάγηα θιίζε ηνπιάρηζηνλ 30 κνηξψλ απφ ην θξεβάηη ή θαη ην ζηξψκα.  

 

12. Λα δηαζέηεη ρεηξηζηήξην λνζνθφκαο πνπ λα εθηειεί ηηο σο άλσ θηλήζεηο,ην ρεηξηζηήξην λα δηαζέηεη 
θιείδσκα ησλ θηλήζεσλ & ειεθηξηθφ CPR. 

 

13. Ηδηαίηεξα γηα ην CPR, ε θιίλε λα νξηδνληηψλεηαη θαη ηαπηφρξνλα λα θαηεβαίλεη ζην θαηψηεξν 
ζεκείν χςνπο πεξηπνπ 40cm (±10%) γηα εχθνιε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ΘΑΟΞΑ απφ 
νπνηνλδήπνηε.  

 

14. Ρα ρεηξηζηήξηα κεηά ην πέξαο νξηζκέλνπ αλελεξγνχ ρξφλνπ λα θιεηδψλνπλ απηφκαηα ψζηε λα 
ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζε απξφζθνπηεο θηλήζεηο. Ν ρξφλνο αλακνλήο δελ  ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 
δπν (2) ιεπηά.  

 

15. Ρν ηκήκα ηεο πιάηεο λα έρεη ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία κεηαθηλήζεσο πξνο ηα πίζσ θαζψο 
αλαζεθψλεηαη, πξνο απνθπγή ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη ζηελ θνηιηαθή ρψξα.  

 

16. Λα δηαζέηεη κεραληθφ ζχζηεκα άκεζεο νξηδνληίσζεο γηα πεξίπησζε εθηάθησλ αλαγθψλ CPR. 
 

17. Λα δηαζέηεη ηκήκα αθηηλνδηαπεξαηεο πιάηεο απφ HPL κε  ζήθε  ζπγθξάηεζεο αθηηλνινγηθήο 
θαζέηαο. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο θαζέηαο λα επηηπγράλεηαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε κεηαθίλεζε 
ηνπ αζζελή θαη φρη απφ ηα πιάγηα ηεο θιίλεο. 

 

18. Ζ θιίλε λα εδξάδεηαη ζε ηέζζεξηο αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο Φ150ρηι πιαζηηθνχο κε      θεληξηθφ 
ζχζηεκα πέδεζεο ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη απφ δχν πνδνκνρινχο απφ ηελ δεμηά θαη αξηζηεξή 
πιεπξά ησλ πνδηψλ ηεο θιίλεο. Ν έλαο ηξνρφο ζα θέξεη επζχγξακκε θίλεζε. 

 

19. Πηελ θιίλε λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν (2)  ππνδνρέο γηα λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί αλαξηήξαο 
αζζελή, ζηαηψ νξνχ. Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ζηαηψ νξνχ θαη ζηαηψ έιμεσο.  

 

20. Λα δηαζέηεη κπαηαξία γηα ηελ επίηεπμε ησλ θηλήζεσλ, ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο ή 
κεηαθίλεζεο ηεο θιίλεο .  

 

21. Λα δηαζέηεη δπγαξηά κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελή θαζψο θαη θαηαγξαθή 
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ηεο εκεξνκελίαο απνζήθεπζεο.  
      

Λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ βαζηθή ζύλζεζε θάζε θιίλεο αεξνζηξώκα κε ηα παξαθάησ 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Α. ΑΔΟΝΠΡΥΚΑ 

1. Λα είλαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα θαη ηνπο δηεζλείο θαλφλεο 

αζθαιείαο πεξί ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Λα δνζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά (CE Mark). 

 

2. Λα αληηθαζηζηά πιήξσο ην ζπκβαηηθφ ζηξψκα 

 

3. Ρν αεξνζηξσκα θαζψο θαη ην θάιπκκα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθά πιηθά ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ζπλερήο  θαη καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία κηθξνθιίκαηνο . Λα 

αλαθεξζνχλ ηα πιηθά θαηαζθεπήο.  

4. Νη δηαζηάζεηο ηνπ λα είλαη θαηάιιειεο ψζηε λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηηο ππάξρνπζεο θιίλεο ησλ 

κνλάδσλ εληαηηθήο ζεξαπείαο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 200x90cm ± 5cm ελψ ην χςνο ησλ 

ζηξσκάησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο λα είλαη 22cm ± 3cm.  

5. Λα βνεζά απηφλνκα ζηελ πξφιεςε φισλ ησλ βαζκψλ θαηαθιίζεσλ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

ζεξαπεία έσο θαη 4νπ βαζκνχ θαηάθιηζεο ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ. 

6. Λα είλαη θαηάιιειν γηα βάξνο αζζελψλ έσο 260 θηιψλ ± 5 kg.  

7. Νη θπςειίδεο ζην ηκήκα ηεο θεθαιήο λα είλαη απαξαηηήησο ζηαζεξέο ρσξίο λα εθηεινχλ θακηά 

θίλεζε θαηά ηε ζεξαπεία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηαζσιελσκέλσλ αζζελψλ 

8. Λα αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ειεθηξηθήο ηεηξάζπαζηεο θιίλεο. 

9. Λα δηαζέηεη ζρεδίαζε θαη ζχζηεκα ακθίπιεπξα πνπ απνδεδεηγκέλα λα πξνζηαηεχεη ηνλ αζζελή 

απφ πηψζε. Λα πεξηγξαθή.  

10. Λα θέξεη θάιπκκα θαηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ, αδηάβξνρν, αεξνδηαπεξαηφ, 

βξαδχθαπζην ην νπνίν λα απνζπάηαη πιήξσο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θαη λα πιέλεηαη ζε πςειή 

ζεξκνθξαζία (λα αλαθεξζεί).  

11. Λα θέξεη δηάηαμε αλεμάξηεησλ αεξνζαιάκσλ κε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπο κεκνλσκέλα 

ζε πεξίπησζε βιάβεο άκεζα ρσξίο ηελ αλάγθε ηερληθνχ (λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο αληηθαηάζηαζεο 

ηνπο)  

12. Λα δηαζέηεη κεραληζκφ δηαηήξεζεο ηεο πίεζεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο ή κεηαθνξάο ηνπ 

αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ψξεο.  
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13. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ιήςεο CPR ζε εκθαλέο ζεκείν. 

14. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα κηθξνθιίκαηνο γηα ηελ δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη ηεο 

πγξαζίαο.    

Β. ΑΛΡΙΗΑ ΑΔΟΝΠ  

1. Ζ πιήξσζε ηνπ ζηξψκαηνο λα γίλεηαη απηφκαηα απφ ειεθηξηθή αληιία, ε νπνία λα είλαη δηπινχ 

αεξνζπκπηεζηή,  αζφξπβε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα κελ παξάγεη θξαδαζκνχο.  

2. Λα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο ψζηε λα κελ θαηαιακβάλεη κεγάιν ρψξν θαηά ην θξέκαζκά ηεο ζηε 

κεηφπε ησλ πνδηψλ ηεο θιίλεο.  

3. Λα δηαζέηεη νζφλε ελδείμεσλ ιεηηνπξγίαο.   

4. Λα δηαζέηεη ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζπλαγεξκφ γηα : α) ρακειή πίεζε αέξα, β) βιάβε ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο αληιίαο ή πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κεηά απφ θαζνξηζκέλν φξην σξψλ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη 

γ) Γηαθνπήο παξνρήο ξεχκαηνο.    

5. Λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ξχζκηζεο ηεο εθαξκνδφκελεο πίεζεο αλάινγα κε ην βάξνο 

ηνπ αζζελή ψζηε λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε άλεζε ηνπ. Λα δηαζέηεη ελδείμεηο γηα ηελ απεηθφληζε 

ησλ ξπζκίζεσλ θαηά ηε ρξήζε.  

6. Λα δηαζέηεη ξχζκηζε ακθίπιεπξεο πιάγηαο θιίζεο ηνπιάρηζηνλ έσο 30ν. Λα δηαζέηεη πξφγξακκα 

απηφκαηεο ελαιιαγήο ηεο πιάγηαο θιίζεο ακθίπιεπξα γηα ρξφλνπο ζεξαπείαο ηνπιάρηζηνλ γηα 60 

ιεπηά.   

7. Λα δηαζέηεη πξφγξακκα παικηθήο ζεξαπείαο κε κηθξνδνλήζεηο. Λα απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη 

λα επηζηξέθεη ζηελ ελαιιαθηηθή ιεηηνπξγία κεηά ην πέξαο 20 ιεπηψλ πεξίπνπ γηα ηελ απνθπγή 

αλάπηπμεο θαηαθιίζεσλ.  

8. Κε ην πάηεκα ελφο θνκβίνπ λα επηηπγράλεηαη κέγηζηε πιεξφηεηα ζηηο θπςέιεο παξέρνληαο έηζη 

ζηαζεξή επηθάλεηα γηα ηε κεηαθνξά ή ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηνπ αζζελνχο ή ηεο επηθάλεηαο. 

Λα απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη λα επηζηξέθεη ζηελ ελαιιαθηηθή ιεηηνπξγία κεηά ην πέξαο 20 

ιεπηψλ πεξίπνπ γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο θαηαθιίζεσλ.  

9. Λα δηαζέηεη πξφγξακκα ελαιιαζζφκελεο  πίεζεο  ζε ζηαζεξά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε δπλαηφηεηα 

ξχζκηζεο ρξφλνπ θχθινπ ζεξαπείαο απφ 10 έσο θαη 20 ιεπηά . Λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο ελαιιαγήο 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεδεληθή πίεζε ζηα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Λα απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα 

θαη λα επηζηξέθεη ζηελ ελαιιαθηηθή ιεηηνπξγία κεηά ην πέξαο 30 ιεπηψλ πεξίπνπ γηα ηελ 

απνθπγή αλάπηπμεο θαηαθιίζεσλ. 
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10. Λα δηαζέηεη κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο θαζηζηήο ζέζεο (FOWLER)  φπνπ θαηά ηελ αλχςσζεο ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο πιάηεο λα ππάξρεη κεγαιχηεξε πίεζε αέξνο ζηνπο αεξνζαιάκνπο ζηελ πεξηνρή ηεο 

ιεθάλεο γηα ηελ απνθπγή βχζηζεο ηνπ αζζελή.  

11. Λα δηαζέηεη κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο ζηαζεξήο πίεζεο κε απηφκαηε πξνζαξκνγή θαη δηαλνκή απηήο 

ζε φιν ην ζηξψκα νχησο ψζηε ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ λα κπνξεί λα θξίλεη εάλ ν 

αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα κεηαθεξζεί ζε απιή λνζνθνκεηαθή θιίλε. Λα απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα 

θαη λα επηζηξέθεη ζηελ ελαιιαθηηθή ιεηηνπξγία κεηά ην πέξαο 30 ιεπηψλ πεξίπνπ γηα ηελ 

απνθπγή αλάπηπμεο θαηαθιίζεσλ.  

12. Ρν θέιπθνο ηεο αληιίαο λα είλαη αλζεθηηθφ ζηα ζπλήζε λνζνθνκεηαθά αληηζεπηηθά θαη νη ελδείμεηο 

ηνπ ρεηξηζηεξίνπ λα κελ αιινηψλνληαη απφ ην ζπρλφ θαζαξηζκφ ή ηε καθξνρξφληα ρξήζε.  

13. Λα δηαζέηεη αδηάβξνρνπο δηαθφπηεο αθήο γηα εχθνιν θαζαξηζκφ. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα 

απελεξγνπνίεζεο ηνπο θαη πξνζηαζία απφ αθνχζηα ελεξγνπνίεζε (λα πεξηγξαθεί). Λα δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε IP21. 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

1. Ζ θιίλε λα θέξεη ζήκαλζε CE.  
 

2. Νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο λα δηαζέζνπλ δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο πξνο επίδεημε. 
 

3. Νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ησλ εηδψλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001, ISO 13485 ,ISO 
27001, ISO 14001 γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη ISO 18001 γηα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, θαη λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν παξαγσγψλ 
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ βάζεη ηνπ Λφκνπ 2939/2001 θαη ηνπ Ξξνεδξηθνχ 
Γηαηάγκαηνο 117/2004. Νη εηαηξείεο πνπ δελ είλαη νη ίδηεο θαηαζθεπάζηξηεο ησλ εηδψλ αιιά 
δηαθηλεηέο απηψλ, εθηφο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα 
ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε 
ηελ πνπξγηθή Απφθαζε Γ/8Γ/ΓΞ1348/04 (ΦΔΘ 32Β/16-1-04) πεξί δηαθίλεζεο 
Ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.  

 

4. Λα έρεη εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ. 
 

5. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ.  
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DOPPLER ΑΓΓΔΗΥΛ ΚΔ ΗΠΣΑΗΚΗΘΖ ΠΠΘΔΖ 

 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 91 

 

1. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220 V θαη επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο. 
 

2. Λα δηαζέηεη έλδεημε ρακειήο ηζρχνο ηεο κπαηαξίαο. 
 

3. Λα δηαζέηεη νζφλε LCD γηα ηελ απεηθφληζε ησλ κεηξήζεσλ θαη ηεο θπκαηνκνξθήο. 
 

4. Λα δηαζέηεη 2 θεθαιέο 4 θαη 8 MHz θαη κνλνθσληθφ ερείν. 
 

5. Λα δηαζέηεη κλήκε απνζήθεπζεο 300 sec. 
 

6. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ θαη απεηθφληζεο θαξδηαθνχ παικνχ, mean flow, peak flow.   
 

7. Λα δηαζέηεη ζεξκηθφ εθηππσηή πςειήο επθξίλεηαο. 
 

8. Λα ζπλδέεηαη κέζσ Wi-Fi ζε ππνινγηζηή κε πξφγξακκα αλάιπζεο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ (λα 
πεξηιακβάλεηαη). 

 

9. Λα δηαζέηεη πνδνδηαθφπηε γηα πάγσκα εηθφλαο ή απνζήθεπζεο ζηελ κλήκε.   
 

10. Ζ ηζραηκηθή ζπζθεπή λα δηαζέηεη αληιία παξνρήο αέξα, καλφκεηξν σξνινγηαθφ έλδεημεο πίεζεο, 
πνδνδηαθφπηε δηπιφ θαη πεξηρεηξίδα.  

 

11. Νη δχν ζπζθεπέο λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ηξνρήιαην ζηαηψ κε θαιάζη απνζήθεπζεο ησλ 
παξειθφκελσλ ηνπο. 

 

12. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

13. Λα έρεη εγγχεζε δχν έηε. 
 

14. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε. 
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ΑΛΡΙΗΑ ΔΓΣΠΖΠ ΡΔΡΟΑΞΙΖ 
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Πεη απνηεινχκελν απφ ηέζζεξηο αληιίεο έγρπζεο πγξψλ θαξκάθσλ. 

 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΘΑΘΔ ΑΛΡΙΗΑΠ 

 

1. H νγθνκεηξηθή αληιία λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα 
πιεξνί φιεο ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο αζθαιείαο (IEC 
60601-1 θαη EN 60601) 

 

2. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220-240 Volts / 50 Hz. 
 

3. Λα είλαη ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηερλνινγίαο, εχθνιε ζηε ρξήζε, αζθαιήο θαη κε κεγάιε 
δηάξθεηα δσήο. 

 

4. Βαζηθέο παξάκεηξνη: 

 Ρν εχξνο ηνπ ξπζκνχ ρνξήγεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0,1 – 1.200 mL/h 
 Ρν εχξνο ηνπ φγθνπ πνπ ζα εγρπζεί λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0,1 – 9.999 ml 
 Ρν εχξνο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 00:01 – 

99:59 h:min 

 Ρν εχξνο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνχο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0,25 – 
300 Kg 

 Ζ αληιία λα δηαζέηεη ζχζηεκα KVO (KEEP VEIN OPEN) κε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ξπζκνχ 
ρνξήγεζεο ζε 0,1 – 50 ml/h ζε βήκαηα ηνπ 0,1 ml. 

 

5. Λα είλαη θνξεηή κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη κε βάξνο κηθξφηεξν απφ 3 Kg ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο κπαηαξίαο. 

 

6. Λα έρεη έγρξσκε επαλάγλσζηε νζφλε δηαγσλίνπ ηνπιάρηζηνλ 3in, πνπ λα απεηθνλίδεη ηηο 
παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 6 βήκαηα ξχζκηζεο ηεο θσηεηλφηεηάο ηεο. 

 

7. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ηφλησλ ιηζίνπ, ε θφξηηζε ηεο νπνίαο λα 
κπνξεί λα γίλεηαη κε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο κε ην ξεχκα. Λα έρεη απηνλνκία γηα 
ηνπιάρηζηνλ 8 ψξεο κε ξπζκφ ρνξήγεζεο 25ml/h θαη ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο κε ξπζκφ ρνξήγεζεο 
1.200ml/h. Ν ρξφλνο θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο κε ηελ αληιία απελεξγνπνηεκέλε λα κελ 
ππεξβαίλεη ηηο 6 ψξεο.   

 

8. Λα δηαζέηεη έλδεημε ζηελ νζφλε δπλακηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο ζεηηθήο πίεζεο, ε νπνία δείρλεη 
ηελ πίεζε πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηε γξακκή ρνξήγεζεο γηα λα πιεξνθνξεί ην ρξήζηε έγθαηξα 
γηα κηα πηζαλή απφθξαμε ζε θαζνδηθή ξνή. 
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9. Ζ αθξίβεηα ηνπ ξπζκνχ έγρπζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ±5% κε ξπζκφ ρνξήγεζεο απφ 0,1 – 100 
ml/h θαη ηνπιάρηζηνλ ±7,5% κε ξπζκφ ρνξήγεζεο απφ 100,1 – 1.200 ml/h. 

 

10. Ρν εγθεθξηκέλν ζεη ρνξήγεζεο γηα ηελ αληιία λα δηαζέηεη πξνζηαζία γηα ηελ απνθπγή 
ειεχζεξεο ξνήο.  

 

11. Λα έρεη ηελ επηινγή γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ξπζκίζεσλ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν κέζσ ηεο 
επηινγήο «παχζεο έγρπζεο – θαηάζηαζε αλακνλήο». 

 

12. Λα δηαζέηεη απηφκαηε επαλεθθίλεζε ηεο έγρπζεο κεηά απφ απφθξαμε ζην θάησ ηκήκα ηεο 
γξακκήο πεξηνξίδνληαο ηελ θαζπζηέξεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο. 

 

13. Λα πξνζθέξεη ηαρεία θαη εχρξεζηε ηηηινπνίεζε ε νπνία επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο ξνήο έγρπζεο 
ή/θαη ηνπ νιηθνχ ρνξεγνχκελνπ φγθνπ έγρπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο. 

 

14. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα BOLUS ρνξήγεζεο κε ξχζκηζε ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0,10 – 1.200 ml/h 
πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηε δηάξθεηα κηαο εθηεινχκελεο έγρπζεο. 

 

15. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο πιεθηξνινγίνπ κε ην νπνίν απνηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ 
παξακέηξσλ ρνξήγεζεο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή. 

 

16. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηεο χπαξμεο αέξα. 
 

17. Λα δηαζέηεη ηζηνξηθφ ζην νπνίν λα απνζεθεχνληαη νη ηειεπηαίνη 1.500 ρεηξηζκνί πξνθεηκέλνπ λα 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λε ειεγρζνχλ θαηά ζεηξά νη ρεηξηζκνί απηνί. 

 

18. Λα δηαζέηεη νπηηθνχο θαη αθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο γηα ηνλ ηαρχ έιεγρν θαη ηελ απνθαηάζηαζε 
ησλ πξνβιεκάησλ. 

 

19. Λα δηαζέηεη 3 θαηεγνξίεο ζπλαγεξκψλ, πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίνη λα 
δηαθξίλνληαη κε ρξσκαηηθή επηζήκαλζε θαη αθνπζηηθή ζπρλφηεηα. 
Ππλαγεξκνί πςειήο πξνηεξαηφηεηαο 

 Απνθνξηηζκέλε κπαηαξία 
 Θχξα αλνηρηή 
 Απφθξαμε ζην θάησ ηκήκα ηεο γξακκήο ρνξήγεζεο 
 Νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαηήξεζεο αλνηρηήο ηεο θιέβαο KVO 
 Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο ρνξήγεζεο  
 Δπαλαηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο ρνξήγεζεο 
 Βιάβε ζηελ αληιία 
 Απφθξαμε ζην άλσ ηκήκα ηεο γξακκήο ρνξήγεζεο 
 Νινθιήξσζε ηνπ φγθνπ έγρπζεο 
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 Αέξαο ζηε γξακκή ρνξήγεζεο 
Ππλαγεξκνί κέζεο πξνηεξαηφηεηαο 

 ςειή ζεξκνθξαζία κπαηαξίαο 
 Αλίρλεπζε βιάβεο ζην πιεθηξνιφγην 
 Πθάικα ζηνλ αηζζεηήξα πίεζεο 
 Πθάικα ζηνλ πιατλφ ζθηγθηήξα 
 Ξαξέιεπζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε θαηάζηαζε αλακνλήο 
 Κε θπζηνινγηθφ ζχζηεκα 
Ππλαγεξκνί ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο 

 Απνζχλδεζε ειεθηξηθήο παξνρήο 
 Αζθφο ζρεδφλ άδεηνο 
 Κπαηαξία ζχληνκα εμαληιεκέλε 
 Μεθίλεκα ιεηηνπξγίαο δηαδηθαζίαο δηαηήξεζεο αλνηρηήο ηεο θιέβαο KVO 
 Σακειή θφξηηζε κπαηαξίαο 
 Έιιεηςε κπαηαξίαο 
 

20. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζεί ζε απιφ ζηαηψ ή ζε ζηαζκφ ηεζζάξσλ αληιηψλ.  
 

21. Λα πεξηιακβάλεηαη ζηαζκφο ζηήξημεο ηεζζάξσλ αληιηψλ κε δπλαηφηεηα ειεθηξηθήο 
ηξνθνδνζίαο θαη ησλ ηεζζάξσλ κε έλα θαιψδην. 

 

22. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

23. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

24. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
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ΑΛΡΙΗΑ ΔΛΡΔΟΗΘΖΠ ΠΗΡΗΠΖΠ 

 
 

1. Ρν ζχζηεκα λα είλαη πιήξεο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα 
εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο πξάμεο 

 
2. Λα είλαη εχθνιε ζηελ ρξήζε κηθξφηεξε ησλ 1,5 θηιψλ 
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3. Λα δηαζέηεη δηαιείπνπζα ηξνθνδνζία, επηηξέπνληαο ηελ θαζηέξσζε κηαο πεξηφδνπ 
παχζεο έηζη ψζηε ν αζζελήο λα κπνξεί λα θαηαπηεί ήζπρα. 

 
4. Λα έρεη δχν ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο: Ππλερήο ιεηηνπξγία θαη ιεηηνπξγία παικνχ. 
 
5. Λα δηαζέηεη δηάθαλε πφξηα γηα παξαθνινχζεζε ηεο ζπλεδξίαο 
 
6. Λα έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 1500 αξρείσλ. 
 
7. Λα δηαζέηεη ζχλδεζε USB. 
 
8. Λα δηαζέηεη ξπζκφ ξνήο: 1 ml / h ~ 600 ml / h, πξνθαζνξηζκέλν φγθν: 0 ml ~ 9999 ml 

κε ζπλνιηθή πνζφηεηα: 1 ml ~ 9999 ml.   
 
9. Πε φια ηα παξαπάλσ λα παξέρηε αθξίβεηα  ± 5%. 
 
10. Λα δηαζέηεη ηαρχηεηα ξνήο Bolus ζε 3 ξπζκηδφκελα επίπεδα: 200 ml / h, 400 ml / h, 600 

ml / h. 
 
11. Λα δηαζέηεη απηφκαηε βαζκνλφκεζε ψζηε λα πξνζαξκφδεη απηφκαηα ηελ αθξίβεηα ξνήο 

γηα δηάθνξεο δηαηξνθηθέο ιχζεηο ημψδνπο. 
 
12. Λα δηαζέηεη εχξνο πίεζεο απφθξαμεο: 500 ± 200 mmHg. Όγθνο ζπλαγεξκνχ: 3 επίπεδα. 
 
13. Λα δηαζέηεη ήρν πιεθηξνινγίνπ ζε 3 δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπιάρηζηνλ θαη λα κπνξεί λα 

ηεζεί ζε ζίγαζε. 
 
14. Λα ιεηηνπξγεί κε ηάζε ηξνθνδνζίαο: 110 V ~ A 240 V ~ - 50 Hz ή 60 Hz. Λα δηαζέηεη 

θαη ελζσκαησκέλε κπαηαξία: Ni-Mh, 12 Vdc, 800 mAh. 
 
15. Λα δηαζέηεη ρξφλν ιεηηνπξγίαο κε ηελ κπαηαξία πιήξσο θνξηηζκέλε ζπλερψο γηα 5 ψξεο 

κε ηαρχηεηα 25 ml /h.  
 
16. Γηα πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία λα είλαη ηχπνο I, θαηεγνξία CF 
 
 
 
 
 
 
ΓΔΛΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ 
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1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 
2. Λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ  ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (CE Mark, medical grade θιπ), ηα Δπξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο. 
Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.   

 
3. Λα θαηαηεζνχλ ηα  πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξντφλησλ 93/42/EEC, εξγνζηαζηαθά πηζηνπνηεηηθά ISO 13485, θαζψο 
θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 9001, ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή 
ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, λα 
πιεξνί ηελ .Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. 

 
4. Λα παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν εηψλ. 
 
5. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 10 
 

ΠΠΘΔΖ ΓΗΑΒΑΘΚΗΠΚΔΛΖΠ ΠΚΞΗΔΠΖΠ ΞΝΓΗΥΛ 

 

 

1. Λα είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Λα είλαη ζπζθεπή δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο πνδηψλ κε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο πίεζεο ησλ 
κπτθψλ ηζηψλ ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0-240 mmHg, κε επαλαιακβαλφκελε ζπζηνιή θαη δηαζηνιή ζε 
ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζεκεία ησλ θάησ άθξσλ, πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα. 

 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz. 
 

4. Λα έρεη ξπζκηδφκελν ρξφλν ελαιιαγήο 0-99 min. 
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5. Λα έρεη δηαζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο απφ 30 Σ 30 Σ 15 cm (Κ x Ξ x Y) θαη βάξνο φρη κεγαιχηεξν 
απφ 3 Kgr. 

 

6. Λα έρεη ξπζκηδφκελν ρξφλν πίεζεο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 5-20 sec, αλά 2 sec. 
 

7. Λα ζπλνδεχεηαη απφ: 
 Εεχγνο καλζέηεο θάησ άθξσλ 4 ζεκείσλ κεγέζνπο Large 

 Εεχγνο καλζέηεο θάησ άθξσλ 4 ζεκείσλ κεγέζνπο Medium 
 Πσιήλα ζχλδεζεο 8 εμφδσλ 
 Πσιήλα ζχλδεζεο 4 εμφδσλ 

 

8. Λα κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε καλζέηεο γηα ηε πίεζε άιισλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο (ρεξηνχ θαη 
κέζεο). 

 

9. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 
 

10. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

11. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.   
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ΘΑΤΝΙΑ ΑΟΛΖΡΗΘΖΠ ΞΗΔΠΖΠ 

 
1. Ρν ζχζηεκα κεηαθνξάο αζζελνχο αξλεηηθήο πίεζεο, λα είλαη ππνρξεσηηθά  θαηάιιειν, γηα ηελ 

απνκφλσζε κνιπζκέλνπ αζζελνχο απφ κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, ηνχο, έθζεζε ζε βηνινγηθνχο θαη 

ρεκηθνχο παξάγνληεο.   

 

2. Λα είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο κε κέγηζην θνξηίν ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 150 θηιψλ θαη 

δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 200x80x50 εθαηνζηά (Κήθνο x Ξιάηνο x Ύςνο). Ρν πιηθφ θαηαζθεπήο 

(εθηφο ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο) λα είλαη απφ πςειήο δηαθάλεηαο PVC , κε πξνζηαζία απφ 

αθηηλνβνιία UV. Ρν άλσ ηκήκα λα είλαη εληζρπκέλν κε «λεχξα» γηα θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. 

 

3. πνρξεσηηθά λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζθεπαζκέλνπ, φηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε λα θαηαιακβάλεη ην κηθξφηεξν δπλαηφ ρψξν π.ρ. εληφο απνζήθεο ή 

αζζελνθφξνπ. Ρν βάξνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 25 θηιά, γηα εχθνιε κεηαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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4. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα δεκηνπξγίαο αξλεηηθήο πίεζεο, κνλάδα  PAPR (Powered Air Purifying 

Respirator) θαη ζπλδπαζκφ θίιηξνπ ΖΔΟΑ θαη θίιηξνπ αέξα γηα δέζκεπζε νξγαληθψλ εμαρλψζεσλ 

(Organic Vapours).  

 

5. Ρν ζχζηεκα θηιηξαξίζκαηνο αξλεηηθήο πίεζεο λα θηιηξάξεη ηνλ αέξα θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ 

θάςνπια θαη ελ ζπλερεία λα απνβάιεη ην κνιπζκέλν αέξα έμσ απφ ηελ θάςνπια κέζσ ησλ 

θίιηξσλ HEPA θαη ηεο κνλάδαο PAPR. Λα έρεη δπλακηθφηεηα δηαθίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 180 ιίηξσλ 

αλά ιεπηφ θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ αέξα εληφο ηεο θάςνπιαο ηνπιάρηζηνλ δέθα θνξέο αλά ψξα. 

 

6. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία γηα απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ νθηψ σξψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ ηεο θάςνπιαο. 

 

7. Ζ βάζε λα είλαη απφ εληζρπκέλν PVC, πιήξσο κνλσκέλε  κε ζεξκναλαθιαζηηθφ πιηθφ. 

 

8. Λα δηαζέηεη νθηψ ππνδνρέο γηα άκεζε πξφζβαζε ζηνλ αζζελή. Λα πεξηιακβάλνπλ  ππνρξεσηηθά 

ζχζηεκα αληηθαζηζηάκελσλ γαληηψλ πνηφηεηαο ληηξηιίνπ. 

 

9. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ρεηξνιαβέο ζε θάζε επηκήθε πιεπξά, γηα εχθνιε κεηαθνξά απφ 

ην πξνζσπηθφ. Νη ρεηξνιαβέο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ αζθάιηζε ηεο 

θάςνπιαο θαηά ηε κεηαθνξά. Δπηπιένλ, λα δηαζέηεη ζχζηεκα δσλψλ πξφζδεζεο γηα ηνλ αζζελή. 

 

10. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο πγξψλ ζηε βάζε ηεο θάςνπιαο. 

 

11. Λα δηαζέηεη ζχξεο πξφζβαζεο ζηηο πιεπξέο θεθαιήο θαη πνδηψλ, γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ 

νξνχ θιπ., θαζψο θαη ζχζηεκα ηαρπζπλδέζκσλ γηα ζχλδεζε νμπγφλνπ, ελδνθιέβησλ ζπλδέζεσλ 

θιπ. 

 

12. Λα δηαζέηεη απαξαίηεηα ζχζηεκα πξφζβαζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο θάςνπιαο, γηα ελαπφζεζε ή 

αθαίξεζε αληηθεηκέλνπ, κε ειάρηζηε απψιεηα αξλεηηθήο  πίεζεο. 

 

13. Λα δηαζέηεη ππνδνρή ηνπνζέηεζεο ζαλίδαο (body board) γηα ππνζηήξημε ηνπ αζζελή θαηά ηε 

κεηαθνξά. 

 

14. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 

 

15. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 

 

16. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν έηε. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 12 

 

ΦΝΟΔΗΝ ΑΠΘΔΛΥΛ ΑΘΡΗΛΝΓΗΑΞΔΟΑΡΝ 

 

 

1. Ρν πξνζθεξφκελν θνξείν λα είλαη ηξνρήιαην θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην,  o ζθειεηφο λα είλαη 
ζχγρξνλνο κε εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαηαζθεπαζκέλνο απφ κέηαιιν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη 
ηα ππφινηπα κέξε λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθφ, κεγάιεο αληνρήο πιαζηηθφ. 

 

2. Λα δηαζέηεη πδξαπιηθή ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηνπ (ακθίπιεπξα ηνπ θνξείνπ ηνπ) κέζσ δχν 
ηειεζθνπηθψλ θνισλψλ, κε πνδνρεηξηζηήξην θαη εχξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 300 mm, κε ηε 
ρακειφηεξε ζέζε καδί κε ην ζηξψκα λα είλαη ζηα πεξίπνπ 60 cm απφ ην έδαθνο. 

 

3. Νιφθιεξε ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη απφ αθηηλνδηαπεξαηφ πιηθφ. 
 

4. Λα δηαζέηεη δίζθν ζπγθξάηεζεο αθηηλνινγηθήο θαζέηαο ή εηδηθέο ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο θαζεηψλ 
ζε φιν ην κήθνο. 

 

5. Λα δηαζέηεη βαξέσο ηχπνπ κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 
 

6. Λα έρεη ζπλνιηθφ κήθνο φρη κεγαιχηεξν απφ 2.200 mm θαη ζπλνιηθφ πιάηνο φρη κεγαιχηεξν απφ 
810 mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εμαξηεκάησλ (θάγθεια, ρεηξνιαβέο, πξνζθξνπζηήξεο 
θιπ).  

 

7. Ν ζθειεηφο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα απφ αλζεθηηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ γηα 
εχθνιν θαζαξηζκφ θαη πξνζηαζία ησλ κεραληζκψλ. 

 

8. Λα δέρεηαη αζζελείο 240 Kgr ηνπιάρηζηνλ. 
 

9. Ζ επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα δηαηξείηαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν ηκήκαηα (ηνπιάρηζηνλ ηκήκα πιάηεο, 
ηκήκα ππφινηπνπ ζψκαηνο). 

 

10. Λα έρεη πλεπκαηηθή ξχζκηζε ηεο θιίζεο ηεο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0ν - 70ν. 
 

11. Λα έρεη πδξαπιηθή ή πλεπκαηηθή ξχζκηζε ζε ζέζε Trendelenburg ηνπιάρηζηνλ θαηά +12ν θαη 
Anti-Trendelenburg ηνπιάρηζηνλ θαηά -12ν.  

 

12. Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ θνξείνπ λα εθηεινχληαη απφ πνδνκνρινχο ζηελ δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή 
πιεπξά ηνπ θνξείνπ.  
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13. Λα δηαζέηεη ηέζζεξηο ηξνρνχο δηακέηξνπ Φ200 mm κε ειαζηηθή πξνζηαηεπηηθή πεξηκεηξηθή 
επηθάιπςε.   

 

14. Λα δηαζέηεη πέκπην ηξνρφ γηα επθνιφηεξε νδήγεζε θαη επηηφπνπ πεξηζηξνθέο. 
 

15. Πηηο ηέζζεξηο γσλίεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθνχο πξνζθξνπζηήξεο. 
 

16. Λα ππάξρεη θεληξηθφ θξέλν αθηλεηνπνίεζεο κε ελεξγνπνίεζε κε δχν πνδνκνρινχο, απφ έλα ζε 
θάζε κεγάιε πιεπξά. 

 

17. Λα δηαζέηεη πιεπξηθά πηπζζφκελα θάγθεια. 
 

 

18. Λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή/έο ψζεζεο ζηελ ζηελή πιεπξά ηνπ θεθαιηνχ, ε νπνία δχλαηαη λα είλαη 
αλαδηπινχκελε. Γχλαηαη λα ππάξρεη θαη ρεηξνιαβή/έο ψζεζεο θαη ζηελ ζηελή πιεπξά ησλ 
πνδηψλ.   

 

19. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζέζεηο γηα ζηαηψ νξνχ θαη λα πεξηιακβάλεηαη έλα ζηαηψ νξνχ κε 
ηνπιάρηζηνλ δχν άγθηζηξα (είηε ελζσκαησκέλν θαη αλαδηπινχκελν είηε αθαηξνχκελν). 

 

20. Λα δηαζέηεη ρψξν γηα ηνπνζέηεζε θνξεηήο θηάιεο νμπγφλνπ (2L, 3L ή 5L). 
 

21. Λα δηαζέηεη ρψξν γηα ηνπνζέηεζε κηθξναληηθεηκέλσλ αζζελνχο. 
 

22. Λα δηαζέηεη ζηξψκα πάρνπο πεξίπνπ 8 -10 cm, θαη κε κήθνο φρη κηθξφηεξν απφ 1900 mm θαη 
πιάηνο φρη κηθξφηεξν απφ 600 mm, ην νπνίν λα αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο 
επηθάλεηαο θαηάθιηζεο. 

 

23. Ρν ζηξψκα λα θέξεη θάιπκκα θαηάιιειν γηα Λνζνθνκεηαθή ρξήζε, απφ πιηθφ κεγάιεο αληνρήο, 
αδηάβξνρν, αληηνιηζζεηηθφ, βξαδχθαπζην, θαη απνιπκαηλφκελν. Λα θέξεη πιατλφ θεξκνπάξ γηα 
λα πξνζζαθαηξείηαη εχθνια.   

   

24. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

25. Λα έρεη ζήκαλζε CE. 
 

26. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη ISO 9001 θαη ISO 13485.  
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27. Ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα  είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 θαη ISO 13485. 
 

28. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

29. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 13 

 

ΑΘΡΗΛΝΓΟΑΦΗΘΝ ΤΖΦΗΑΘΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 

ΓΔΛΗΘΑ 

1. Ρν ςεθηαθφ ηξνρήιαην ειεθηξνθίλεην αθηηλνινγηθφ κεράλεκα λα είλαη θαηλνχξγην, ζχγρξνλεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ηζρπξήο/αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, επέιηθην, κε κηθξέο δηαζηάζεηο γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ, κηθξνχ βάξνπο, θαη θαηάιιειν γηα εληαηηθή Λνζνθνκεηαθή 

ρξήζε. 

 

2. Λα έρεη θαηάιιειν ζρεδηαζκφ γηα ςεθηαθέο αθηηλνγξαθηθέο ιήςεηο επί θιίλεο, επί θνξείνπ, θαζψο θαη 

εληφο ρεηξνπξγείνπ.  

 
3. Λα ιεηηνπξγεί κε κνλνθαζηθή ηξνθνδνζία 230V/50 Hz (θνηλφ ξεπκαηνιήπηε), θαη λα πεξηιακβάλεη 

ζχζηεκα απηφκαηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηάζεο δηθηχνπ, ζε πεξηπηψζεηο απμνκείσζεο, γηα πξνζηαζία 

ηνπ κεραλήκαηνο. Λα έρεη δπλαηφηεηα απηνλνκίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε κπαηαξίεο (λα 

αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο δηαξθεί ε απηνλνκία). 

 
4. Λα αλαθεξζεί ν ρξφλνο πιήξεο θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ. 

 
5. Λα κπνξεί λα εθηειέζεη ιήςεηο φηαλ νη κπαηαξίεο ηνπ θνξηίδνληαη.  

 

6. Λα θαιχπηεη φια ηα δηεζλή ζηάληαξλη αζθαιείαο αζχξκαηεο κεηαθνξάο εηθφλσλ, πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ θαη αθηηλνπξνζηαζίαο.  

 
7. Λα πιεξνί ηνπο Δπξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο θαηαζθεπήο, αζθαιείαο θαη αθηηλνπξνζηαζίαο, νη 

νπνίνη λα αλαθεξζνχλ θαη λα πηζηνπνηεζνχλ.  

 

8. O πξνκεζεπηήο θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή 

13485. 

 

9. Όιν ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα έρεη απνδεδεηγκέλα ζήκαλζε CE MARK. Λα ηεθκεξηψλεηαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο βάζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ. 

 
10. Λα δηαζέηεη on line πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη αλάιπζεο εηθφλσλ. 

 
11. Λα δηαζέηεη εγγχεζε δχν εηψλ. 
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12. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε.  

 

 

ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ 
 

1. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε γελλήηξηα απφδνζεο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 30 kW. 

2. Ζ γελλήηξηα λα δχλαηαη λα απνδψζεη: 

 70-300 mA ηνπιάρηζηνλ 

 50-125 KV ηνπιάρηζηνλ 

 0.2-500 mAs ηνπιάρηζηνλ 

 
3. Λα ιεηηνπξγεί κε 2 ηνπιάρηζηνλ ηερληθέο:  

 2 παξακέηξσλ(kV-mAs) θαη 

 Απηφκαησλ αλαηνκηθψλ πξνγξακκάησλ  

 
4. Λα  δηαζέηεη κεγάιν αξηζκφ ζέζεσλ πξνγξακκάησλ αλαηνκηθήο ηερληθήο. 

 

5. Ν ειάρηζηνο ρξφλνο έθζεζεο λα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 4 ms. 

 

 
ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΖ ΙΣΛΗΑ 

 
1. Ζ αθηηλνινγηθή ιπρλία λα είλαη πεξηζηξεθφκελεο αλφδνπ, δηπινεζηηαθή  κε ηε κεγάιε εζηία φρη 

κεγαιχηεξε απφ 1.3 mm. 

 
2. Λα δηαζέηεη κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο αλφδνπ, ηνπιάρηζηνλ 120 kHU θαη πςειφ ξπζκφ 

ζεξκναπαγσγήο. Λα αλαθεξζεί ν ξπζκφο ζεξκναπαγσγήο. 

 

3. Λα δηαζέηεη απηνκαηηζκφ πξνζηαζίαο ηεο ιπρλίαο απφ ππεξθφξησζε. 

 

4. Λα πεξηιακβάλεηαη κεραληζκφο πεξηζηξεθφκελσλ δηαθξαγκάησλ, πνπ λα δχλαληαη λα ξπζκηζηνχλ γηα ην 

πεξηνξηζκφ ηεο αθηηλνβνιίαο. Δπηζπκεηφ είλαη λα δηαζέηνπλ επηπιένλ θίιηξα αινπκηλίνπ θαη ραιθνχ. 

 

5. Λα ππάξρεη ηζρπξή θσηεηλή επηθέληξσζε LED θαη επηπιένλ LED ζπζρεηηζκνχ κε ην SID.  

 

6. Λα ππάξρεη ζηε βαζηθή ζχλζεζε πξφγξακκα επηθέληξσζεο ρσξίο ηε ρξήζε grid, αιιά κε ην απηφ 

απνηέιεζκα. 

 
7. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα κέηξεζεο δφζεο DAP γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο δφζεο ζηελ εηθφλα Dicom. Λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ ζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο δφζεο.  

 
8. Θάιπςε πεδίνπ αθηηλνβφιεζεο ηνπιάρηζηνλ 34x42 ζε απφζηαζε 100 cm SID 

 

ΒΟΑΣΗΝΛΑΠ ΙΣΛΗΑΠ-ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 103 

1. Λα δηαζέηεη βξαρίνλα ζηήξημεο ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο, ν νπνίνο λα δχλαληαη λα πεξηζηξαθεί θαηά +/-

90ν ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ θάζεην άμνλα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιήςε εμεηάζεσλ ζε δηπιαλέο θιίλεο 

ρσξίο κεηαθίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 
2. Λα είλαη ειεθηξνθίλεην κε κεηαβιεηή ηαρχηεηα έσο 5 km/h θαη κε δπλαηφηεηα νπίζζηαο θίλεζεο. Λα 

δηαζέηεη αηζζεηήξεο πξνζηαζίαο απφ ζπγθξνχζεηο. 

 

 
3. Λα δηαζέηεη θξέλα γηα ηελ αζθαιή αθηλεηνπνίεζή ηνπ. 

 

4. Λα δηαζέηεη ζέζεηο θχιαμεο ησλ grid θαζψο θαη άιισλ εηδψλ . 

 

5. Νη δχν πίζσ ηξνρνί λα είλαη κεγάιεο δηακέηξνπ γηα ηελ εχθνιε ππεξπήδεζε εκπνδίσλ. Νη κπξνζηηλνί 

ηξνρνί λα είλαη πεξηζηξεθφκελνη. 

 
6. Ζ απφζηαζε εζηίαο δαπέδνπ λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ 0,7 - 2 m ηνπιάρηζηνλ. 

 

7. To ζχζηεκα λα δηαζέηεη θαηά ην δπλαηφ κηθξέο δηαζηάζεηο. Λα αλαθεξζνχλ.  

 

8. Nα δηαζέηεη δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ειεθηξηθά ρσξίο λα κεηαθηλεζεί ν ηερλνιφγνο. Δπηζπκεηφο ν 

ρεηξηζκφο λα γίλεηαη απφ ρεηξηζηήξην πάλσ ζηε ιπρλία. Λα αλαιπζεί ν ηξφπνο γηα λα αμηνινγεζεί. 

 

ΣΔΗΟΗΠΡΖΟΗΝ 

 
1. Λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλε ςεθηαθή νζφλε, δηάζηαζεο δηαγψληνπ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ 15’’, ηφζν 

γηα  

 ηε ζέαζε ηεο αθηηλνγξαθηθήο εηθφλαο κεηά ηε ιήςε ηεο θαη ηελ  

 ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο 

 

2. Ζ νζφλε λα είλαη  

 Κεγάιεο γσλίαο ζέαζεο, ηφζν ζηνλ νξηδφληην φζν θαη ζηνλ θάζεην άμνλα 

 Θαηάιιειε γηα ηαηξηθή ρξήζε, αληηζακπσηηθή, αληηκηθξνβηαθή 

 ςειήο αλάιπζεο, ηνπιάρηζηνλ 1024 x 768 pixel 

 Άκεζεο ζέαζεο εηθφλαο (preview) έσο 5 sec 

 Ξιήξσο ελζσκαησκέλε κε ηνλ έιεγρν ηεο γελλήηξηαο 

 Ρελ επηινγή ησλ παξακέηξσλ έθζεζεο,  

 ηελ εηζαγσγή δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ αζζελνχο 

 

3. Ζ θνλζφια ρεηξηζκνχ λα έρεη πιεθηξνιφγην κε 

 Αδηάβξνρνπο δηαθφπηεο αθήο 

 LCD display, επηινγή kV-mAs 

 Δπηινγή δφζεο 

 Φσηεηλή έλδεημε δηαθξάγκαηνο ΝΛ/ΝFF 

 Δπηινγή εζηίαο (γηα δηπινεζηηαθή ιπρλία),  

 Δλδείμεηο θαηάζηαζεο θαη αζθαιείαο 

 

4. Λα πεξηιακβάλεη ελζχξκαην θαη αζχξκαην ηειερεηξηζηήξην γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ιήςεο.  
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5. Γηα ηελ ηαρχηαηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ επηζπκεηφ είλαη ην ζχζηεκα λα δηαζέηεη bar code reader (Δάλ 

δηαηίζεηαη λα πξνζθεξζεί θαη ζα αμηνινγεζεί). 

 

 

ΑΛΗΣΛΔΡΔΠ 
 

1. Λα πεξηιακβάλεη αζχξκαην ςεθηαθφ αληρλεπηή, σθέιηκσλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 34Σ42 εθ.  

 

2. Λα πεξηιακβάλεη δεχηεξν αζχξκαην ςεθηαθφ αληρλεπηή, σθέιηκσλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 25Σ30 εθ.  

 

3. Λα είλαη ειαθξηάο θαηαζθεπήο γηα εχθνιε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ θαηάιιειε ζέζε γηα ηε ιήςε. Λα 

αλαθεξζεί ην βάξνο ησλ αληρλεπηψλ. 

 

4. Λα αλαθεξζεί ε αληνρή ηνπ κέγηζηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θάζε αληρλεπηή, θαζψο θαη 

ην φξην πηψζεο. 

 
5. To κέγεζνο ησλ Pixels ησλ αληρλεπηψλ λα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ 160 κm. 

 

6. Ζ αλάιπζε ησλ αληρλεπηψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 lp/mm θαη ε κεηαηξνπή ζε ςεθηαθφ ζήκα λα γίλεηαη 

κε αλάιπζε 16 bit ηνπιάρηζηνλ. 

 
7. H παξάκεηξνο DQE ησλ αληρλεπηψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 70 % γηα 0 lp/mm. 

 
8. Νη αληρλεπηέο λα ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα κε ηελ ιήςε αθηηλνβνιίαο 

 
9. Ζ ζέαζε ηεο εηθφλαο πςειήο πνηφηεηαο λα γίλεηαη ην πνιχ ζε 15 δεπηεξφιεπηα απφ ηε ιήςε. 

 

10. Λα απνζεθεχνληαη ζε ζήθε επάλσ ζην θνξεηφ αθηηλνινγηθφ. 

 

11. Λα πξνζθεξζνχλ ζηε βαζηθή ζχλζεζε θνξεηά grid, θαηάιιεια γηα ηνπο πξνζθεξφκελνπο αληρλεπηέο. 

 

12. Λα ππάξρεη ζέζε θφξηηζεο ηνπ θάζε αληρλεπηή ή ησλ κπαηαξηψλ ηνπο ζην αθηηλνινγηθφ ζχζηεκα. Λα 

αλαθεξζεί ε απηνλνκία ηεο κπαηαξίαο ηνπ θάζε αληρλεπηή. Δπηπιένλ ζηελ βαζηθή ζχλζεζε λα δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ δπν κπαηαξίεο θαη έλαλ επηπιένλ αλεμάξηεην θνξηηζηή κπαηαξηψλ. 

 
13. Λα αλαθεξζεί ε απαίηεζε ή φρη γηα ηε βαζκνλφκεζε ησλ αληρλεπηψλ, ε δηαδηθαζία βαζκνλφκεζεο, ε 

απαηηνχκελε ζπρλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο βαζκνλφκεζεο απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ 

κεραλήκαηνο.  

 
 

ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ 

 
1. Λα κπνξεί λα εθηειέζεη εμεηάζεηο ζψξαθνο ρσξίο grid γηα ηελ κείσζε ηεο δφζεο. 

 
2. Ζ ιήςε εηθφλαο λα γίλεηαη απφ ςεθηαθφ ζχζηεκα βάζνπο αλάιπζεο 16 bit. 
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3. Λα δηαζέηεη απηφκαηε επεμεξγαζία εηθφλαο (post processing) ψζηε λα κελ είλαη απαξαίηεηε ε ξχζκηζή ηεο 

απφ ηνλ ηερλνιφγν, γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο κηαο εμέηαζεο 

 

4. Λα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο ηεο εηθφλαο, φπσο  

 Windowing 

 Ξεξηζηξνθή/αληηζηξνθή 

 Αλαζηξνθή ρξσκάησλ 

 Ραπηφρξνλε ζέαζε πνιιαπιψλ εηθφλσλ  

 Ρνληζκφ ησλ παξπθψλ ησλ νξγάλσλ 

 Ζιεθηξνληθά δηαθξάγκαηα 

 Κεηξήζεηο απνζηάζεσλ θαη γσληψλ, πξαγκαηηθψλ δηαζηάζεσλ νξγάλσλ 

 Σσξηθά θίιηξα 

 Κεγέζπλζε 

 θ.α. 

 
5. Ρν ςεθηαθφ ζχζηεκα λα δχλαηαη λα απνζηείιεη αζχξκαηα κέζσ WIFI ή κέζσ LAN ζην PACS ηα δεδνκέλα 

ησλ εηθφλσλ πνπ ιακβάλνληαη.  

 

6. Λα δηαζέηεη ζχξεο USB.   

 
7. Λα πεξηιακβάλεη παθέην ιεηηνπξγηψλ DICOM, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ 

ιεηηνπξγίεο: 

 DICOM store/export 

 DICOM work list 

 DICOM print 

 DICOM CD/DVD 

 DICOM Q/R 

 MPPS 

 

8. Ν Ζ/ λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα δηαζέηεη ζθιεξφ δίζθν ή άιιν ζχγρξνλν απνζεθεπηηθφ κέζν 

ρσξεηηθφηεηαο ηέηνηαο πνπ λα επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ηνπιάρηζηνλ 5.000 εηθφλσλ πιήξνπο αλάιπζεο. 

Λα αλαθεξζεί ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ. 

 

9. Λα πεξηιακβάλεηαη πξφγξακκα αλάιπζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ εηθφλσλ θαη αζζελψλ κε ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ δφζεηο αλά εηθφλα θαη εμέηαζε, ιφγνπο απφξξηςεο εηθφλσλ, γξαθήκαηα θαη άιια ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα ρξήζηκα γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο θαζψο θαη ειέγρνπο πνηφηεηαο.  
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ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΝΜΓΝΛΝ 
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Δηζαγσγή 

 

Πχκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε 7.1 ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο, monograph 2455 (θαη 

ηεο εγθπθιίνπ ΔΝΦ ΑΞ 22288 28/03/2011), ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1εο Απξίιηνπ 2011 , ε δπλαηφηεηα  

ρξήζεο   νμπγφλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο, θαζαξφηεηαο 93%, V/V, ην φπνην  παξέρεηαη απφ 

ζπγθεληξσηέο/γελλήηξηεο Νμπγφλνπ, ηερλνινγίαο πξνζξφθεζεο (Pressure Swing Absorption, PSA). 

 

Γηα ην Γ.Λ. Φιψξηλαο  θαη ζχκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο πγξνπνηεκέλνπ Ν2, 

απαηηείηαη ε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη πηζηνπνίεζε  ελφο 

ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο Ν2, δηπιήο γξακκήο παξαγσγήο, ηθαλφηεηαο παξνρήο  10 Nm3/h έθαζηε, 

κε ιεηηνπξγία Master/Slave θαη ρξήζε θηαιψλ Ν2 πςειήο πίεζεο (πθηζηάκελσλ) σο δεπηεξεχνπζαο 

ή/θαη εθεδξηθήο πεγήο 

 

Ζ θάζε γξακκή παξαγσγήο Ν2 (ζα ππάξρνπλ δχν), ζα είλαη πιήξεο θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

 έλα (1) αεξνζπκπηεζηή 

 έλα (1) ςπθηηθφ μεξαληήξα 

 έλα (1) πιήξεο ζπγθξφηεκα θίιηξσλ επεμεξγαζίαο πεπηεζκέλνπ αέξα 

 αεξηνθπιάθην 

 γελλήηξηα Ν2, κε ελζσκαησκέλν αλαιπηή Ν2 

 έλα (1) πιήξεο ζπγθξφηεκα θίιηξσλ παξαγφκελνπ Ν2 (fine and sterile) 

 νμπγνλνθπιάθην 

 

 

Πην πιήξεο ζπγθξφηεκα ησλ δπν γξακκψλ παξαγσγήο αεξίνπ νμπγφλνπ ζα πεξηιακβάλνληαη 

επηπξφζζεηα ηα παξαθάησ ππνζπζηήκαηα: 

 

 έλαο (1) επηπιένλ αεξνζπκπηεζηήο ηδίσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (δειαδή ζπλνιηθά 3) 

 έλα (1) επηπιένλ αεξηνθπιάθην 1000 ιίηξσλ 

 δπν (2) μεξαληήξεο πξνζξνθεηηθνχ ηχπνπ 

 δπν (2) ζπγθξνηήκαηα θίιηξσλ ηαηξηθνχ αέξα 

 κηα (1) Ζιεθηξνληθή κνλάδα δηαρείξηζεο ιεηηνπξγίαο αεξνζπκπηεζηψλ (δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο 

έσο 4 γξακκψλ), κε ελζσκαησκέλνπο αλεμάξηεηνπο αηζζεηήξεο πίεζεο, δπλαηφηεηα 
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ηειεκεηξίαο, δηαζχλδεζεο κε portal θαη απνζηνιήο email – sms ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ 

ή/θαη service 

 κηα (1) Ζιεθηξνληθή κνλάδα δηαρείξηζεο ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκψλ παξαγσγήο Ν2 (δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο έσο 4 γξακκψλ), κε ελζσκαησκέλνπο αλεμάξηεηνπο αηζζεηήξεο πίεζεο θαη ξνήο, 

δπλαηφηεηα ηειεκεηξίαο κέζσ internet θαη απνζηνιήο email – sms ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ 

ή/θαη service 

 κηα (1) κνλάδα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο παξαγφκελνπ Ν2 (αλαιπηήο αεξίσλ θαη 

επηπιένλ αλαιπηήο Ν2) 

 έλα (1) απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ, ζπλαγεξκψλ θαη ηειεπηηήξεζεο κε ελζσκαησκέλνπο 

αλεμάξηεηνπο αηζζεηήξεο, δπλαηφηεηα ηειεκεηξίαο, δηαζχλδεζεο κε portal θαη απνζηνιήο 

email – sms ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ ή/θαη service 

 δηαζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν Ν2  / ηαηξηθνχ αέξα (πιηθά θαη εξγαζία) 

 

Νη  γξακκέο παξαγσγήο Ν2, ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο MASTER/SLAVE,  ψζηε 

λα πθίζηαληαη παξφκνηα θαηαπφλεζε θαη λα ππάξρεη πςειή εθεδξεία σο πξνο ηελ παξαγσγή ηνπ 

νμπγφλνπ, δειαδή: 

 

 θπθιηθά (ε κηα ζε ιεηηνπξγία θαη ε άιιε/άιιεο ζε αλακνλή, κε ελαιιαγή ηεο ιεηηνπξγία ηεο 

θάζε κηαο, ζε πξνθαζνξηζκέλν πξνγξακκαηηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα)  

 ζπκπιεξσκαηηθά / ππνζηεξηθηηθά, δειαδή παξάιιειε ιεηηνπξγία,  ζε πεξίπησζε απμεκέλεο 

δήηεζεο 
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Γεληθά ζηνηρεία  

 

Ν πξνζθέξσλ ζα είλαη θάηνρνο ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο): 

 ΔΛ ISO 9001 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, πνηνηηθφ έιεγρν θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ 

ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ζρεδηαζκφ, εγθαηάζηαζε, έιεγρν θαη 

πηζηνπνίεζε δηθηχσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θέληξσλ δηαλνκήο ηαηξηθψλ αεξίσλ  γ) ηελ ζπληήξεζε 

θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ. 

 ISO 13485 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, πνηνηηθφ έιεγρν θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ 

ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ζρεδηαζκφ, εγθαηάζηαζε, έιεγρν θαη 

πηζηνπνίεζε δηθηχσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θέληξσλ δηαλνκήο ηαηξηθψλ αεξίσλ  γ) ηελ ζπληήξεζε 

θαη επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ. 

 Ρεο .Α. Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ./1348/04 βεβαίσζεο γηα ηελ νξζή δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ. 

 ISO 14001 γηα ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, πνηνηηθφ έιεγρν, εγθαηάζηαζε θαη πηζηνπνίεζε 

ζπζηεκάησλ παξνρήο ηαηξηθψλ αεξίσλ. 

 

Όια ηα ζπζηήκαηα, ππνζπζηήκαηα, εμαξηήκαηα θαη πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα εγθαηαζηάζεηο 

ηαηξηθψλ αεξίσλ, ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά CE, ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ (ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) ζχκθσλα κε:  

 93/42/ΔΝΘ,   

 πνπξγηθήο Απφθαζεο Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648 ΦΔΘ Β/2198/2-10-2009 "Δλαξκφληζε ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ "πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ"  

 Γ8/ΝΗΘ/ΓΞ/νηθ.110318/14-09-2006 Λνκνζεζία γηα πιηθά θαη ηξφπν θαηαζθεπήο 

εγθαηαζηάζεσλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ, Θελνχ, Ππζηεκάησλ απνκάθξπλζεο αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ 

θαζψο επίζεο θαη γηα ξπζκηζηέο πίεζεο Ηαηξηθψλ Αεξίσλ. 

 ΔΝΦ ΑΞ:23151/7-3-2016,  «Ξεξί Ηαηξηθψλ Αεξηψλ »  

 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απφ κφληκν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ είλαη θάηνρνη ησλ αδεηψλ 

(ζα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) πνπ πξνβιέπεη ΞΓ 112/2012, ΦΔΘ 

197/Α/17.10.2012  (αληηθαηέζηεζε ην  ΞΓ55/2000), ππφ ηελ επίβιεςε πεπεηξακέλσλ ζην ππφςε 

αληηθείκελν κεραληθψλ θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο:  

 EN ISO 7396-1 (medical gas pipeline systems- Part 1: pipelines for compressed medical 

gases and vacππm)  

 EN ISO 7396-2 (medical gas pipeline systems- Part 2) 

 νδεγίεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο 
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o Γ8/Β/νηθ/115301/26-08-2009, Ξξνδηαγξαθέο γηα ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ 

ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ θαη ζπζηήκαηα απνκάθξπλζεο αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ 

o Γ8/Β/νηθ.49727/26-4-2010 Έγθξηζε πξνδηαγξαθψλ Ζ.Κ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

θχξησλ ηκεκάησλ Λνζνθνκείσλ 

o Γ8/ΝΗΘ/ΓΞ/νηθ.110318/14-09-2006 Λνκνζεζία γηα πιηθά θαη ηξφπν θαηαζθεπήο 

εγθαηαζηάζεσλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ, Θελνχ, Ππζηεκάησλ απνκάθξπλζεο αλαηζζεηηθψλ 

αεξίσλ θαζψο επίζεο θαη γηα ξπζκηζηέο πίεζεο Ηαηξηθψλ Αεξίσλ 

 ΔΞ « Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα κνλάδεο παξαγσγήο αεξίνπ νμπγφλνπ (Ν2) απφ ηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία » 

 νδεγίεο ηνπ ΔΝΦ  

 κε ρξήζεο αινγνλνκέλσλ πνιπκεξψλ Non-Halogenated Polymers DIR – 050-0901  

βάζεη θαη ησλ νπνίσλ ζα εθηεινχληαη θαη νη απαηηνχκελεο δνθηκέο ηφζν ζηα δίθηπα, φζν θαη ζηηο 

ινηπέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

Πην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππάξρεη ππεχζπλε δήισζε γηα ηα παξαθάησ: 

 

 Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα γίλεηαη βάζεη γξαπηψλ νδεγηψλ θαη πηλάθσλ 

ζηελ Διιεληθή, πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηελ πνδηεχζπλζε Ρερληθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ κεηά ηελ 

απνπεξάησζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληεξήζεσο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζα γίλεηαη δσξεάλ απφ κεραληθνχο ηνπ αλαδφρνπ/πξνκεζεπηή. 

 Ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη πιήξε νξγάλσζε γηα πνιχρξνλε ηερληθή ππνζηήξημε κηαο εγθαηάζηαζεο 

ηαηξηθψλ αεξίσλ, θαη ιφγσ ησλ ζεκάησλ πνηφηεηαο πνπ θαηέρεη, θη εγγπάηαη πσο ζα θαιχπηεη ηελ 

πιήξε ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη κεηά ηελ πψιεζε ηνπο θη εγθαηάζηαζή ηνπο. 

 Όια ηα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαη ζα δηαζέηεη ν 

πξνκεζεπηήο/εγθαηαζηάηεο κφληκε παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε, 

ζε δηαζεζηκφηεηα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ. 

 

Πην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππάξρεη ππεχζπλε δήισζε γηα ηα παξαθάησ: 

 

 Ρν ζπγθξφηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε. 

 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη δσξεάλ απφ ηνλ αλάδνρν 

πξνκεζεπηή/εγθαηαζηάζηε ηφζν ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, φζν θαη έθηαθηεο επηζθεπέο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ή 

δπζιεηηνπξγηψλ. Ρν θφζηνο ηεο εξγαζίαο, ησλ πιηθψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή/εγθαηαζηάηε.  
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Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δηαζέηνπλ κνλάδα παξαγσγήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα 

θαη ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ, θέξνπλ CE mark ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, νθείινπλ, γηα ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία -επί πνηλή απφξξηςεο-, λα θαηέρνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ ζην θάθειν ηερληθήο 

πξνζθνξάο Άδεηα Γπλαηφηεηαο Ξαξαγσγήο ησλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ Ξξντφλησλ πνπ παξάγνπλ απφ 

ηνλ Δζληθφ Νξγαληζκφ Φαξκάθσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 1.1 ηνπ Λ.1316/83. 

 

Βεβαίσζε εκπεηξίαο / Ρερληθή επάξθεηα  

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία είλαη ε απφδεημε ηεο εκπεηξίαο 

αλαθνξηθά κε έξγα εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο Ν2 γηα ηαηξηθή ρξήζε, κε βεβαίσζε απφ 

αληίζηνηρν λνζειεπηηθφ ίδξπκα (ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο). 

 

Ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε ηερληθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρα έξγα ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ (3) εηψλ. Ζ ηερληθή εκπεηξία/ επάξθεηα ζα βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαηαιφγνπ κε 

έξγα εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο Ν2 γηα ηαηξηθή ρξήζε, πνπ έρεη πξνκεζεχζεη θαη 

εγθαηαζηήζεη ν ίδηνο επηηπρψο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζπγθξφηεκα ίδηαο ή κεγαιχηεξεο 

παξνρήο, ζε έλα λνζνθνκείν ή θιηληθή (ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο). 

 

Έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε  

 

Ν έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Ηαηξηθψλ Αεξίσλ ζα γίλεη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 

πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο (ζα πεξηιακβάλεηαη 

ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο), ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πνπξγείνπ 

γείαο θαη ζα εθδίδεηαη έθζεζε ειέγρνπ θαηά ΔΛ ISO 7396 θαη ISO 10083.  

 

Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο  

  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, επί πνηλή απφξξηςεο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία είλαη ε ππνβνιή 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ  Αζηηθήο Δπζχλεο ηνπ πξνζθέξνληα (ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν 

ηερληθήο πξνζθνξάο), σο αζηηθψο ππεχζπλνπ ζχκθσλα κε ην λφκν (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζηηθνχ δηθαίνπ πεξί αδηθνπξαμίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2251/1994 πεξί επζχλεο 

παξαγσγνχ). 

Ρερληθή πεξηγξαθή 
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Ρν ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ δπν (2) πιήξεηο θαη αλεμάξηεηεο γξακκέο παξαγσγήο νμπγφλνπ, 

ηθαλφηεηαο παξνρήο νμπγφλνπ 10 Nm3/h έθαζηε (ε παξνρή αλαθέξεηαη/νξίδεηαη  ζε  θαλνληθέο 

ζπλζήθεο, ΘΠ), θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο εμφδνπ 6,0 bar θαη ζα ζπλνδεχεηαη κε  αλαβάζκηζε/επέθηαζε 

θέληξνπ θηαιψλ Νμπγφλνπ. 

 

Ρν ζπγθξφηεκα ζα θέξεη ζήκαλζε CE class II b (ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηερληθήο 

πξνζθνξάο) θαη ζα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο θαλνληζκνχο: 

 ΔΛ ISO 7396-1  Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed 

medical gases and vacuum (γηα ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ). 

 ISO 10083:2006 Oxygen concentrator supply systems for use with medical gas pipeline 

systems (γηα ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο γελλήηξηεο Ν2). 

 93/42/EΔC,  class II b  

 

Ζ ζχλζεζε ηνπ νμπγφλνπ γηα ηαηξηθή ρξήζε, πνπ ζα παξάγεηαη απφ ην ζπγθξφηεκα, ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηελ έθδνζε 7.1 ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο, ΔΝΦ ΑΞ22288 θαη ην πξφηππν ISO 

10083:2006 θαη ζα πιεξνί ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Ππγθέληξσζε νμπγφλνπ : 93% ±3, V/V (θ.ν.) 

Ππγθέληξσζε ειαίνπ : ≤ 0,1mg/m3 ππφ αηκνζθαηξηθή πίεζε 

Ππγθέληξσζε CO : ≤ 5ml/m3 

Ππγθέληξσζε CO2 : ≤ 300ml/m3 

Ξεξηεθηηθφηεηα ζε πδξαηκνχο : ≤ 67ml/m3 

Ππγθέληξσζε SO2 : ≤ 1ml/m3 

Ππγθέληξσζε ΛΝ + ΛΝ2 : ≤ 2ml/m3 

 

 

Αλαιπηηθά, ε θάζε γξακκή  παξαγσγήο νμπγόλνπ ζα απνηειείηαη από ηα παξαθάησ: 

 

Ξαξαγσγή θαη απνζήθεπζε πεπηεζκέλνπ αέξα 

 

Ζ παξαγσγή ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα (1) ειεθηξνθίλεην θνριηνθφξν 

αεξνζπκπηεζηή, άκεζεο ζχκπιεμεο, πνπ ε παξνρή ηνπ έρεη ππνινγηζζεί ψζηε λα θαιχπηεηαη ην 100% 

ηεο κέγηζηεο δήηεζεο. 
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3.1.1. Ν αεξνζπκπηεζηήο ζα είλαη θνριηνθφξνο, ειαηνιίπαληνο, άκεζεο ζχκπιεμεο (κε ιφγν ζχκπιεμεο 

κεηαβιεηφ θαη φρη 1:1, γηα κηθξφηεξε απαίηεζε κεγέζνπο ειεθηξνθηλεηήξα θαη κηθξφηεξν θφζηνο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο), ελεξγεηαθήο θιάζεο IE3 (premium efficiency). 

3.1.2. Ν αεξνζπκπηεζηήο ζα δηαζέηεη θίιηξα εηζαγσγήο ηνπ αέξα, ζα είλαη θαηαζηγαζκέλνο, 

εμνπιηζκέλνο κε κεηαςχθηε, κε πιήξεο ειεθηξηθφ ζχζηεκα, κε πίλαθα νξγάλσλ, κε σξνκεηξεηέο, κε 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ θηλεηήξα  θαη θίιηξα αλαξξνθήζεσο. Νη δηαηάμεηο 

αζθαιείαο ζα πξνζηαηεχνπλ ηνλ αεξνζπκπηεζηή απφ: ππεξζέξκαλζε θηλεηήξα, ππεξζέξκαλζε 

ζπκπηεζηή θαη  ππεξπίεζε. 

3.1.3. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ  αεξνζπκπηεζηή ζα είλαη απηφκαηε θαη ζα ειέγρεηαη απφ ελζσκαησκέλν 

αηζζεηήξην πίεζεο, ελψ ν ηξφπνο ηεο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ζα πξνζδηνξίδεηαη  απφ ηελ 

ελζσκαησκέλε   ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ.   

 

3.1.4. Νη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο ζα εκθαλίδνπλ ηηο ηηκέο: πίεζεο , ζεξκνθξαζίαο,  ψξεο άθνξηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ππφ θνξηίν. 

 

3.1.5. Νη ζπλαγεξκνί ζα ζεκαηνδνηνχλ: ιάζνο πεξηζηξνθή, ππεξθφξησζε ηνπ θηλεηήξα,  

ππεξζέξκαλζε ηνπ ζπκπηεζηή θαη ζπληήξεζε. 

 

3.1.6. Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά αεξνζπκπηεζηή: 

 

Ρχπνο : Ζιεθηξνθίλεηνο θνριηνθφξνο 

Ξίεζε ιεηηνπξγίαο : 10bar 

Ξαξνρή 
: ≥ 180 m3/ h  FAD @ 9,5 ÷10 bar (θαηά DIN 1945/1952 

θαη ISO 1217) 

Ηζρχο ειεθηξνθηλεηήξα :  φηη απαηηείηαη γηα ηελ  παξαπάλσ παξνρή 

Πηάζκε ζνξχβνπ : ≤ 80  db 

Γηαθεχγνπζα πνζφηεηα ειαίνπ : ≤ 4  mg/m3 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο νμπγφλνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη έλαλ (1)  επηπιένλ 

αεξνζπκπηεζηή ηδίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, (δειαδή νη αεξνζπκπηεζηέο ζα είλαη ζπλνιηθά ηξεηο, 3, φκνησλ 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ) θαζψο θαη έλα επηπιένλ αεξηνθπιάθην 1000 ιίηξσλ (δειαδή ηα 

αεξνθπιάθηα ζα είλαη ζπλνιηθά ηξία, 3, φκνησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ).  
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3.1.7. Νη ζπλνιηθά ηξεηο (3) αεξνζπκπηεζηέο  ζα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο ζε παξάιιειε δηάηαμε, ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη ε θπθιηθή ηνπο ιεηηνπξγία κε ρξήζε ελφο (1) απηφκαηνπ ειεθηξνληθνχ πίλαθα  

ειέγρνπ-δηαρείξηζεο.  

 

3.1.8 Ν απηφκαηνο πίλαθαο ειέγρνπ-δηαρείξηζεο, ζα είλαη κε ρξήζε κηθξνεπεμεξγαζηή ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο θαη πςειήο επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο, κε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ, έλα πιεθηξνιφγην γηα 

ηνλ ρεηξηζκφ θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο (LED).  

 

3.1.9. Κέζσ ηνπ απηφκαηνπ πίλαθα ειέγρνπ-δηαρείξηζεο ζα επηηπγράλνληαη νη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

 

 Απηφκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ησλ αεξνζπκπηεζηψλ. Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο έσο 4 

αεξνζπκπηεζηψλ  

 Απηφκαηε θπθιηθή ελαιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αεξνζπκπηεζηψλ  

 Έλδεημε ηεο ηηκήο ηεο πίεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε bar θαη ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

αεξνζπκπηεζηψλ  

 Αλαγξαθή  ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο  ηνπ θάζε αεξνζπκπηεζηή θαη ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Δλδείμεηο κε ζπλαγεξκφ γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ ζπκπηεζηψλ (αληηθαηάζηαζε 

ιαδηψλ, αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ θιπ) 

 Δλδείμεηο βιάβεο ησλ ζπκπηεζηψλ 

 Φσηεηλνερεηηθφο ζπλαγεξκφο θαησηέξνπ νξίνπ πίεζεο (πξνγξακκαηηδφκελν κέγεζνο) 

 Φσηεηλνερεηηθφο ζπλαγεξκφο αλσηέξνπ νξίνπ πίεζεο (πξνγξακκαηηδφκελν κέγεζνο) 

 Φσηεηλνερεηηθφο ζπλαγεξκφο βιάβεο αηζζεηεξίνπ πίεζεο 

 Πεκαηνδφηεζε ζθαικάησλ κέζσ ςπρξήο επαθήο γηα ζχλδεζε κε BMS 

 Ξξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο Modbus γηα εχθνιε θαη νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία κε 

ζπλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ (φπσο BMS)  κέζσ θαισδίνπ δεδνκέλσλ (Θχξα 

RJ45)  

 Νn line παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ απνκαθξπζκέλν ρξήζηε κε ζπλερή/on line 

απεηθφληζε φισλ ησλ παξακέηξσλ/κεηξήζεσλ (πίεζεο θιπ) 

 Ιεηηνπξγία εμ’ απνζηάζεσο πξφζβαζεο, κέζσ δηθηχνπ Ethernet κε ρξήζε νπνηνπδήπνηε 

internet browser (δελ απαηηείηαη πξφζζεην ινγηζκηθφ). Ζ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο είλαη κε ρξήζε θσδηθνχ γηα απνθπγή παξέκβαζεο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθφ  

 Ιεηηνπξγία  ηειεπηηήξεζεο / ηειεκεηξίαο κε απνζηνιή email θαη SMS (ζε ηνπιάρηζηνλ 10 

αξηζκνχο θηλεηψλ ηειεθψλσλ, πρ  πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θιπ) ζε πεξίπησζε 

ζθαικάησλ ή ππέξβαζεο νξίσλ ιεηηνπξγίαο ή ζπληεξήζεσλ. Απεηθφληζε δεδνκέλσλ 
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κεηξήζεσλ/γξαθεκάησλ κέζσ internet ζε  portal. Ζ πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ portal  

είλαη κε ρξήζε θσδηθψλ.  

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ κε παξάιιειε ζεκαηνδφηεζε ππέξβαζεο 

νξίσλ ( πξνγξακκαηηδφκελα κεγέζε). 

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ζεκείνπ δξφζνπ (Dew Point) ηνπ πεπηεζκέλνπ 

αέξα 

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο παξνρήο  ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα 

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο CO2/CO/O2 

 

3.1.10. Ζ απνζήθεπζε ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα ζα γίλεηαη ζε αεξνθπιάθην, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 1.000 ιίηξσλ, κε εηζφδνπο θαη εμφδνπο γηα ηε ζχλδεζε ησλ αεξνζπκπηεζηψλ θαη ηνπ 

δηθηχνπ κέζσ ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ, κε βαιβίδεο αζθαιείαο, καλφκεηξα θαη κε ειεθηξνληθή βαιβίδα 

απηφκαηεο εθθέλσζεο ζπκππθλσκάησλ.  

 

3.1.11. Ρα αεξνθπιάθηα ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ (εζσηεξηθά/εμσηεξηθά) θαη ζα ζπλνδεχνληαη 

απφ πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ (ζχκθσλα κε νδεγία 97/23/EC ή 2014/68/EU ή 2014/29/ EU). 

 

3.1.12. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε αεξνθπιαθίνπ: 

 

Ρχπνο : Θαηαθφξπθν, Κεηαιιηθφ 

Όγθνο : 1000 LT  (ζπλνιηθά) 

Δζσηεξηθή/εμσηεξηθή επεμεξγαζία : γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ 

Θεξκνθξαζία : -10ºC  εσο 80ºC 

Κέγηζηε πίεζε δνθηκήο   : 16,5bar. 

Ξίεζε ιεηηνπξγίαο : 11bar (max). 

 

3.1.13. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ζα ηνπνζεηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν/πξνκεζεπηή 

θαηάιιειν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ (ζχζηεκα απαγσγήο ή/θαη δίθηπνπ αεξαγσγψλ απφξξηςεο 

ζεξκνχ αέξα,  ή/θαη θιηκαηηζηηθή κνλάδα θιπ). 
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Δπεμεξγαζία πεπηεζκέλνπ αέξα 

 

Απνηειείηαη απφ έλα (1) μεξαληήξα  ςπθηηθνχ ηχπνπ θαη απφ κία δηάηαμε/ζεηξά θίιηξσλ επεμεξγαζίαο 

ηνπ αέξα, ψζηε ν παξαγφκελνο αέξαο λα είλαη θιάζεο 1.4.1 θαηά  ISO 8573-1. 

 

Γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο παξνρήο ηνπ μεξαληήξα ιακβάλνληαη ζπληειεζηέο δηφξζσζεο  γηα ηηο 

εμήο ζπλζήθεο:  

1. Ξίεζε ιεηηνπξγίαο 7 bar g 

2. Κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40ºC, θαη΄ ειάρηζηνλ 

3. Κέγηζηε ζεξκνθξαζία π. αέξα ζην ζεκείν  εηζφδνπ 50 ºC θαη΄ ειάρηζηνλ  

4. Πεκείν δξφζνπ +3 ºC PDP γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο, 1,2 θαη 3  

 

3.2.1. Ν μεξαληήξαο ζα είλαη ςπθηηθνχ ηχπνπ, αεξφςπθηνο, ησλ παξαθάησ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ: 

 

Ξαξνρή : ≥ 360  m3/h  @  7 bar 

Πεκείν δξφζνπ : +3 0C 

Κέγηζηε πίεζε εηζφδνπ : 14 bar 

Κέγηζηε ζεξκνθξαζία αέξα εηζφδνπ : 600C 

Τπθηηθφ κέζν : R134a/R404Α/R407C 

Ζιεθηξηθή ηξνθνδνζία : 230 Vac/50 Hz 

Πηάζκε ζνξχβνπ ζην 1 κ : < 70 dbA 

 

3.2.2. Ν μεξαληήξαο ζα θέξεη φξγαλν έλδεημεο ηνπ ζεκείνπ δξφζνπ, ελδείμεηο γηα ηα δηάθνξα 

ζθάικαηα θαζψο θαη ςπρξή επαθή γηα ζεκαηνδφηεζε ησλ ζθαικάησλ ηνπ. 

 

3.2.3. Πηελ είζνδν ηνπ ςπθηηθνχ μεξαληήξα ζα ηνπνζεηεζεί δηάηαμε  επεμεξγαζίαο ηνπ αέξα,  πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη έλα (1) θπγνθεληξηθφ θίιηξν δηαρσξηζκνχ ζπκππθλσκάησλ  θαη έλα (1) θίιηξν 

ζσκαηηδίσλ/αεξνιπκάησλ βαζκνχ 1 micron.  

 

3.2.4. Πηελ είζνδν ηεο γελλήηξηαο Ν2 ζα ηνπνζεηεζεί, έλα (1) θίιηξν ζσκαηηδίσλ/ αεξνιπκάησλ 

βαζκνχ 0,01 micron θαη έλα (1) θίιηξν ελεξγνχ άλζξαθα.  
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3.2.5. Όια ηα θίιηξα ζα θέξνπλ ζθαηξηθέο βάλεο δηαθνπήο (γηα απνκφλσζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ζπληεξήζεσλ/αιιαγήο θπζίγγσλ) θαη ζα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ιπφκελνπο ζπλδέζκνπο.  

 

3.2.6. Ρα θίιηξα  ζα είλαη ηθαλφηεηαο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ φζε ε παξνρή ηνπ αεξνζπκπηεζηή θαη ζα 

θέξνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 12500 (ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ή ζα 

απνδεηθλχεηαη απφ πξνζπέθηνπο), ζα είλαη δε ηχπνπ θπζηγγίνπ θαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα ζα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε ηα παξαθάησ : 

 Απηφκαηε βαιβίδα εθθελψζεσο ζπκππθλσκάησλ κεδεληθήο απψιεηαο 

 Γηαθνξηθφ καλφκεηξν γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ θίιηξνπ    

 Γείθηε θαηεχζπλζεο ξνήο ξεπζηνχ 

 

 

Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θίιηξσλ  ζα είλαη: 

 

3.2.7. Φπγνθεληξηθφ θίιηξν δηαρσξηζκνχ ζπκππθλσκάησλ 

 

Ξαξνρή  : ≥ 180 Λm3/ h  @ 7bar 

Βαζκφο απφδνζεο : ≥ 99% 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 80° C 

ΓP  θίιηξνπ : ≤60 mbar 

Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Θαηεχζπλζε ξνήο : Δζσηεξηθά/Δμσηεξηθά 

 

3.2.8. Φίιηξν ζπγθξάηεζεο  ζσκαηηδίσλ/ αεξνιπκάησλ κέρξη 1micron,  θαηάινηπα ειαίνπ 0,1 mg/m3 

(0,1ppm). 

 

Ξαξνρή  : ≥ 180 Λm3/ h  @ 7bar 

Βαζκφο/ηθαλφηεηα  θαηαθξάηεζεο   : 1 micron 

Βαζκφο απφδνζεο : ≥ 99,95 % 

Ξεξηεθηηθφηεηα ιαδηνχ ζηνπο 20°C : 0,1 mg/m3 ,   0,1 ppm 
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Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 60° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ : < 60 mbar 

ΓP θνξεζκέλνπ θίιηξνπ : < 140 mbar 

Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Θαηεχζπλζε ξνήο : Δζσηεξηθά/Δμσηεξηθά 

 

3.2.9. Φίιηξν ζπγθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ/αεξνιπκάησλ κέρξη 0,01 micron,  θαηάινηπα ειαίνπ 0,01 

mg/m3 (0,01ppm) 

 

Ξαξνρή  : ≥ 180 Λm3/ h  @ 7bar 

Βαζκφο/ηθαλφηεηα  θαηαθξάηεζεο   : 0,01 micron 

Βαζκφο απφδνζεο : ≥ 99,9999 % 

Ξεξηεθηηθφηεηα ιαδηνχ ζηνπο 20°C  : 0,01 mg/m3   ,   0,01 ppm 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 80° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ  : <  80 mbar 

ΓP θνξεζκέλνπ θίιηξνπ  : <  200 mbar 

Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Θαηεχζπλζε ξνήο  : Δζσηεξηθά/Δμσηεξηθά 

 

3.2.10. Φίιηξν ζπγθξάηεζεο αηκψλ θαη θαηάινηπσλ ειαίνπ (ελεξγνχ άλζξαθα) 0,003 mg/m3 

 

Ξαξνρή   : ≥ 180 Λm3/ h  @ 7bar 

Βαζκφο/ηθαλφηεηα  θαηαθξάηεζεο   : 0,003 mg/m3 (κεηά απφ θίιηξν 

ζπγθξάηεζεο ζθφλεο κέρξη 0,01κηθξά  

/ ειαίνπ 0,01 mg/m3) 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 50° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ  : < 250 mbar 

Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Θαηεχζπλζε ξνήο  : Δζσηεξηθά/Δμσηεξηθά 
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Ξαξαγσγή θαη απνζήθεπζε αεξίνπ νμπγόλνπ 

 

3.3.1. Ζ παξαγσγή νμπγφλνπ ζα γίλεηαη απφ κηα (1) γελλήηξηα νμπγφλνπ ηερλνινγίαο  PSA,  ε νπνία 

ζα παξάγεη αέξα εκπινπηηζκέλν ζε νμπγφλν, κε πεξηεθηηθφηεηα ζε Ν2, 93% V/V (θ.ν.).  

 

Ζ ηερλνινγία PSA απνηειεί κέζνδν δηαρσξηζκνχ αεξίσλ, πνπ ππάξρνπλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, κε 

ηελ δηαδηθαζία  ηεο πξνζξφθεζεο ππφ πίεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αέξα πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο   

θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, επί εηδηθνχ πξνζξνθεηηθνχ πιηθνχ (δεφιηζνο / zeolite ).  

 

3.3.2. Ζ  γελλήηξηα νμπγφλνπ ζα θέξεη δπν ζηήιεο  ζηηο νπνίεο ελαιιάζζεηαη ζπλερψο θαη θπθιηθά, ε 

ιεηηνπξγία, κεηαμχ:  

 ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο Ν2 ζηε κηα  ζηήιε   

 θαη ηεο δηαδηθαζίαο αλαγέλλεζεο ηνπ θνξεζκέλνπ πξνζξνθεηηθνχ πιηθνχ ζηελ άιιε ζηήιε  

 

3.3.3. Θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο νμπγφλνπ, ην παξαγφκελν Ν2 ζα απνζεθεχεηαη ζε   

μερσξηζηά δνρεία παξαγφκελνπ αεξίνπ θαη ηαπηφρξνλα ζα ηξνθνδνηείηαη ην δίθηπν ηνπ Ν2 ηαηξηθήο 

ρξήζεο. Ρν αέξην πξντφλ πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θάζε αλαγέλλεζεο ηνπ πξνζξνθεηηθνχ πιηθνχ είλαη 

αέξαο εκπινπηηζκέλνο ζε Λ2, πνπ πεξηέρεη 8...12% Ν2. Απηφ πξέπεη λα νδεγείηαη/απνξξίπηεηαη ζην 

πεξηβάιινλ κέζσ θαηάιιεινπ δίθηπν αγσγψλ (PVC) γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ (απνθπγή 

δεκηνπξγίαο επηθίλδπλεο αηκφζθαηξαο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νμπγφλν – αζθπμία). 

 

3.3.4. Ζ ζχλζεζε ηνπ παξαγφκελνπ Ν2 ζα είλαη 93% V/V (θ.ν.),  ζχκθσλα κε : 

 ISO 10083:2006 Oxygen concentrator supply systems for use with medical gas pipeline 

systems 

 EUROPEAN PHARMACOPOEIA 7.1, monograph 04/2011:2455, Oxygen (93 per cent) 

 22288/28-3-2011 εγθχθιην  ηνπ ΔΝΦ  

 

3.3.5. Ζ εηαηξεία  θαηαζθεπήο  ησλ πξνζθεξνκέλσλ γελλεηξηψλ Ν2, ζα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 

9001, ISO 13485 θαη ISO 14001 (ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) . 

 

3.3.6. Ζ γελλήηξηα  Ν2, ηερλνινγίαο  PSA, ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 
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 κηα (1) ειεθηξνληθή κνλάδα έιεγρνπ  κε νζφλε θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LED, γηα 

ιεηηνπξγία/ρεηξηζκφ ηεο γελλήηξηαο, ηελ απεηθφληζεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ,  ζθαικάησλ θαη έλδεημεο   φισλ ησλ κεηξνπκέλσλ κεγεζψλ  

 3 ηξφπνπο (mode)  ιεηηνπξγίαο:   ΠΛΔΣΖΠ (ζηαζεξφο ρξνληζκφο),  ΑΡΝΚΑΡΖ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ  γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ππφ ζπλζήθεο κεησκέλεο δήηεζεο Ν2 

(κεηαβιεηφο ρξνληζκφο) θαη  ΑΡΝΚΑΡΖ ECO γηα πεξαηηέξσ κείσζε θαηαλάισζεο  

ελέξγεηαο κε ρξήζε εηδηθψλ παξακέηξσλ/αιγνξίζκνπ κεηαβιεηνχ ρξνληζκνχ  

 δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο Απηφκαηεο Δπαλεθθίλεζεο  

 ιεηηνπξγία Απηφκαηεο Γηαθνπήο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ρακειήο θαζαξφηεηαο, 

ζθάικαηνο ζηνλ αλαιπηή Ν2 ,ή απνζχλδεζήο ηνπ, ή πςειήο πίεζεο εηζφδνπ  

 ρξήζε βαιβίδσλ NC, γηα αζθάιεηα ζε πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ ή δηαθνπψλ ξεχκαηνο  

 δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο Master/Slave  φηαλ ππάξρεη θαη δεχηεξε γελλήηξηα Ν2 

 δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ελαιιαγήο ιεηηνπξγίαο κεηαμχ δπν γελλεηξηψλ  Ν2 ζε 

πξνθαζνξηζκέλν πξνγξακκαηηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, φηαλ ππάξρεη θαη δεχηεξε 

γελλήηξηα Ν2 

 έλα (1) ελζσκαησκέλν θαη αλεμάξηεην νμχκεηξν αθξηβείαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο, απνηεινχκελν απφ:  έλα (1) αηζζεηήξην zirconium O2, έλα (1)  αλαιπηή θαζαξφηεηαο  

Ν2 πξνγξακκαηηδφκελεο ιεηηνπξγίαο, θαη κεηξήζεηο/ελδείμεηο κέγηζηεο/ειάρηζηεο ηηκήο 

 έλα (1) ελζσκαησκέλν  αηζζεηήξα Dew Point, γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

πγξαζία ηνπ αέξα εηζφδνπ ή ηνπ παξαγφκελνπ O2 

 δπν (2) αλαινγηθνχο αηζζεηήξεο πίεζεο, Pressure Transducer 4..20 mA,  γηα κέηξεζε 

αληίζηνηρα ηεο  πίεζεο παξαγφκελνπ O2 θαη ηεο πίεζεο Αέξα εηζφδνπ  

 έλα (1) κεηξεηή ξνήο παξαγφκελνπ O2, κε ελδείμεηο ζηηγκηαίαο παξνρήο ζε Λm3/h, 

κεηξήζεηο/ελδείμεηο κέγηζηεο ηηκήο θαη κεηξεηή ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ζε Λm3  O2  

 αλεμάξηεηεο ςεθηαθέο εηζφδνπο γηα ηελ δπλαηφηεηα ηειερεηξηζκνχ 

 κηα (1) ςεθηαθή έμνδν (relay κε δηαζέζηκεο επαθέο C/NC/NO) γηα ζεκαηνδφηεζε ησλ 

ζθαικάησλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

 ζχξα RJ45, γηα ζχλδεζε κε δίθηπν Ethernet, θαη online παξαθνινχζεζε κέζσ Ζ/, 

ππνζηήξημε πνιιψλ ρξεζηψλ ηαπηφρξνλα  

 ελζσκαησκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο MODBUS TCP/IP (γηα ζχλδεζε ζε ζπζηήκαηα 

BMS) 

 

3.3.7. Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά ηεο Γελλήηξηαο  Ν2: 

 

Ξίεζε  π. αέξα εηζφδνπ : 7..10 bar(g) 

Ξνηφηεηα π. αέξα  εηζφδνπ : Class  1.4.1    ISO 8573.1 
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Θαζαξφηεηα παξαγφκελνπ Ν2 : 93%, ±3 , V/V  (θ.ν.) 

Ξαξνρή παξαγφκελνπ Ν2 :  ≥ 10 Nm3/h   

Ξίεζε παξαγφκελνπ Ν2,  : 6,0 bar(g), ±10% 

Πηάζκε ζνξχβνπ : ≤ 80 dB(A) 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο : +10ºC….+40ºC 

ςφκεηξν : ≤ 500m   asl 

Ζιεθηξηθή παξνρή : 1Ph,  230Vac/50Hz 

Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε : 100W  

 

3.3.8. Ζ γελλήηξηα Ν2, ηερλνινγίαο PSA, ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε εηδηθή δηάηαμε δηαηήξεζεο ηεο 

θαζαξφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο εληφο εχξνπο ± 3 κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηελ  νλνκαζηηθή 

θαζαξφηεηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, γηα φιν ην εχξνο ησλ παξνρψλ πνπ νξίδεηαη . 

 

3.3.9. Πε πεξίπησζε κείσζεο ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ Ν2 θάησ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν 

φξην,  ζα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία, παξάιιεια ζα παξάγεηαη ζήκα ζπλαγεξκνχ (ε ζεκαηνδφηεζε ηνπ 

νπνίνπ  γίλεηαη θαη κέζσ ςπρξψλ επαθψλ) θαη ζα εθθηλεί απηφκαηα ε δηαδηθαζία απηφκαηεο 

αλάθηεζεο ηεο θαζαξφηεηαο.   

 

3.3.10. Ζ επαλέληαμε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζην ζχζηεκα παξνρήο Ν2,  ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο (EN ISO 7396-1 θαη  ISO 10083). 

 

3.3.11. Πε πεξίπησζε κεγαιχηεξεο ζηηγκηαίαο θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο 

γελλήηξηαο Ν2, απηή ζα θαιχπηεηαη απφ ηηο άιιεο πεγέο O2 ή/θαη άιιεο γξακκέο παξαγσγήο Ν2. Ζ 

ζπλδεζκνινγία/κεζνδνινγία ξπζκίζεσλ πνπ ζα εθαξκνζηεί, ζα εμαζθαιίδεη φηη ε παξαπάλσ 

δηαδηθαζία ζα γίλεηαη απηφκαηα, ρσξίο κεηαγσγηθνχο δηαθφπηεο . 

 

3.3.12. Πηελ έμνδν ηεο γξακκήο εμφδνπ ηεο Ν2 γελλήηξηαο ζα ηνπνζεηεζνχλ, έλα (1) θίιηξν 

θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ θαη έλα (1) θίιηξν απνζηείξσζεο. 

 

Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξναλαθεξφκελσλ θίιηξσλ  ζα είλαη: 
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3.3.13. Φίιηξν  θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ έσο 1micron, θαηάιιειν γηα ρξήζε κε Ν2  

 

Ξαξνρή  : ≥ 60 Λm3/ h @ 7bar 

Βαζκφο/ηθαλφηεηα  θαηαθξάηεζεο   : 1 micron 

Βαζκφο απφδνζεο : ≥99,9 % 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 100° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ  : < 60 mbar 

Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Θαηεχζπλζε ξνήο  : Δμσηεξηθά /Δζσηεξηθά 

 

3.3.14. Δηδηθφ θίιηξν απνζηεηξψζεσο (sterile filter), γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ    

 

Ξαξνρή  : ≥ 60m3/h @7bar 

Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 12 bar 

Κέγηζηε δηαθνξηθή πίεζε  : 5 bar @ 25 ºC 

Αιιαγή θπζηγγίνπ : ΓP > 2 bar @ 25 ºC 

Πψκα θίιηξνπ : αλνμείδσην / AISI 316 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -20ºC  έσο 150ºC 

Ηθαλφηεηα θίιηξνπ : 0,01 κm 

Βαζκφο απφδνζεο : > 99,99%  at 0.2 κm 

LRV : > 7 /cm2 ζηελ Brevundimonas Diminuta 

Θχθινη απνζηείξσζεο : 100 (ηππηθά) at 121ºC 

Ρππηθή δηάξθεηα : 12 κήλεο 

 

3.3.15. Ζ απνζήθεπζε ηνπ παξαγφκελνπ νμπγφλνπ ζα γίλεηαη ζε νμπγνλνθπιάθην, ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 500 ιίηξσλ, κε εηζφδνπο θαη εμφδνπο γηα ηε ζχλδεζε ηεο/ησλ Ν2 

γελλεηξηψλ θαη ηνπ δηθηχνπ κέζσ ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ, κε βαιβίδεο αζθαιείαο θαη καλφκεηξα.  
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3.3.16. Ρν/ηα  νμπγνλνθπιάθηα ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ (εζσηεξηθά/εμσηεξηθά) θαη  ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ (ζχκθσλα κε νδεγία 97/23/EC ή 2014/68/EU ή 2014/29/ 

EU). 

 

3.3.17. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά νμπγνλνθπιαθίνπ: 

 

 Ρχπνο : Θαηαθφξπθν, Κεηαιιηθφ 

 Όγθνο : 500 LT 

 Θεξκνθξαζία : -10ºC  εσο 80ºC 

 Κεγίζηε πίεζε δνθηκήο  :16,5bar. 

 Ξίεζε ιεηηνπξγίαο: 11bar (max). 

Γηαρείξηζε απνξξεόλησλ ζπκππθλσκάησλ 

 

Ξξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο δηαρσξηζηή ειαίνπ/χδαηνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνξξεφλησλ 

ζπκππθλσκάησλ ησλ απηφκαησλ εθξνψλ φισλ ησλ δηαηάμεσλ  ήηνη, θίιηξα , μεξαληήξεο θαη δνρεία. 

 

Ν δηαρσξηζηήο ειαίνπ/χδαηνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ειαίνπ ηνπ  πεπηεζκέλνπ 

αέξα απφ ηα ζπκππθλψκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη.   

 

Ρα επεμεξγαζκέλα θαη ειεχζεξα ειαίνπ ζπκππθλψκαηα  ζα  νδεγνχληαη  ζην πεξηβάιινλ, εθηφο ηνπ 

ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, κέζσ εηδηθνχ/θαηάιιεινπ δηθηχνπ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ, φπνπ ζα 

απνξξίπηνληαη κε αζθάιεηα.  

 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ην πιήξεο ζπγθξόηεκα ησλ δπν γξακκώλ παξαγσγήο  νμπγόλνπ 

ζα πεξηιακβάλεη: 

 

Ζιεθηξνληθή κνλάδα δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκώλ παξαγσγήο/Ν2 

γελλεηξηώλ 

 

Ξξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε κηαο (1) αλεμάξηεηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δπν γξακκψλ παξαγσγήο Ν2, έηζη ψζηε:  
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3.5.1. Λα γίλεηαη θπθιηθή ελαιιαγή ιεηηνπξγίαο κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (κηα 

γξακκή ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη κηα ζε θαηάζηαζε αλακνλήο) 

 

3.5.2. Λα ηίζεηαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία ε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ζε αλακνλή, ζε πεξίπησζε 

ζθάικαηνο ηεο γξακκήο  πνπ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία 

 

3.5.3. Λα ηίζεηαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία ε γξακκή πνπ βξίζθεηαη ζε αλακνλή (ζε πεξίπησζε 

κεγάιεο δήηεζεο αεξίνπ Ν2), δειαδή ζε παξάιιειε ιεηηνπξγία κε ηελ γξακκή πνπ ήδε βξίζθεηαη ζε 

ιεηηνπξγία, ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε ηξέρνπζα δήηεζε. Ζ παξάιιειε ιεηηνπξγία ησλ γξακκψλ ζα 

δηαθφπηεηαη, φηαλ ε θαηαλάισζε επαλέιζεη ζε θαλνληθά επίπεδα (δειαδή επαλαθνξά κηαο γξακκήο 

παξαγσγήο Ν2 ζε θαηάζηαζε αλακνλήο). 

 

3.5.4. Λα παξέρεηαη επεθηαζηκφηεηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο  

 

Πεκεηψλεηαη φηη: 

 

3.5.5. Ζ κεηαγσγή απφ ηελ κηα γξακκή παξαγσγήο  ζηε άιιε, ζα είλαη απηφκαηε ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο (EN ISO 7396-1 θαη  ISO 10083) θαη δελ ζα απαηηείηαη θάπνηα παξέκβαζε απφ 

ηνλ ρξήζηε. 

 

3.5.6. Δάλ ζπκβεί ζθάικα θαη ζηηο δπν γξακκέο παξαγσγήο ηφηε ακέζσο απηφκαηα ζα δηαθφπηεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή αεξίνπ θαη ησλ δπν γξακκψλ/ γελλεηξηψλ Ν2, ζα 

παξάγνληαη ζήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη παξάιιεια νη γελλήηξηεο Ν2 ζα ηίζεληαη απηφκαηα ζε 

ιεηηνπξγία/δηαδηθαζία απηφκαηεο αλάθηεζεο θαζαξφηεηαο. Ρν δίθηπν δηαλνκήο Ν2 ζα ζπλερίζεη λα 

ηξνθνδνηείηαη απξφζθνπηα απφ ηηο ππφινηπεο πεγέο (ε ιεηηνπξγία απηή ζα γίλεηαη απηφκαηα, 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη δελ ζα απαηηείηαη θάπνηα παξέκβαζε απφ ηνλ ρξήζηε). 

 

Κνλάδα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ  πνηόηεηαο παξαγόκελνπ Ν2  

 

3.6.1 Γηα ζπλερή κέηξεζε θαη έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ νμπγφλνπ, ζα εγθαηαζηαζεί 

ζηελ ηειηθή έμνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο Ν2 θαη πξηλ ηελ είζνδν ηνπ δηθηχνπ νμπγφλνπ ζην 

λνζνθνκείνπ, κηα (1) ειεθηξνληθή κνλάδα κεηξήζεσλ θαη έιεγρνπ (αλαιπηήο αεξίσλ) εθνδηαζκέλε κε 

έλα αλαιπηή νμπγφλνπ θαη αεξίσλ ξχπσλ (κε αηζζεηήξεο CΝ, CΝ2 , ΛΝ / ΛΝ2 , θαη SO2). Πε 

πεξίπησζε πνπ ε πνηφηεηα/ζχλζεζε ηνπ παξαγφκελνπ νμπγφλνπ είλαη έθηνο πξνδηαγξαθψλ 
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(EUROPEAN PHARMACOPOEIA 7.1, monograph 04/2011:2455, Oxygen 93, ΔΝΦ, ISO 10083), ζα 

δηαθφπηεηαη απηφκαηα ε ηξνθνδνζία ηνπ λνζνθνκείνπ απφ ηελ ηξέρνπζα πεγή ηξνθνδνζίαο θαη ζα 

κεηαβαίλεη ζηελ εθεδξηθή πεγή ηξνθνδνζίαο θαη ζα ζεκαηνδνηνχληαη/απνζηέιινληαη αληίζηνηρνη 

ζπλαγεξκνί (νπηηθνί, ερεηηθνί θαη απνζηνιή email θαη   SMS).  

 

3.6.2. Όινη νη αηζζεηήξεο ζπγθέληξσζεο αεξίσλ  (Ν2, CΝ, CΝ2 , ΛΝ / ΛΝ2 , θαη SO2) ζα ειέγρνληαη 

θαη ζα βαζκνλνκνχληαη εηεζίσο, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, κε ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ 

θηαιψλ αεξίσλ αλαθνξάο ( εηδηθψλ γηα ην θάζε αέξην) θαη ζα εθδίδεηαη έθζεζε ειέγρνπ/κεηξήζεσλ 

ζχκθσλα κε Γ8/Β/νηθ.115301/26-08-2009 θαη ISO 10083 θαη επηπιένλ ζα ειέγρεηαη ε 

πνηφηεηα/ζχλζεζε ηνπ παξαγφκελνπ νμπγφλνπ  θαη κε test tubes ζχκθσλα  κε EUROPEAN 

PHARMACOPOEIA 7.1, monograph 04/2011:2455 θαη ΔΝΦ. 

 

Απηόκαην ζύζηεκα  ειέγρνπ, ζπλαγεξκώλ  θαη ηειεπηηήξεζεο 

 

3.7.1. Όια ηα ζπζηήκαηα, ήηνη: θέληξν παξαγσγήο αέξα γηα παξαγσγή Ν2 θαζψο θαη ε γελλήηξηα/ηεο 

Ν2 ζα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ελφο (1) ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, ζπλαγεξκψλ θαη ηειεπηηήξεζεο 

ζχκθσλα κε EN ISO 7396-1.  

 

3.7.2. Όινη παξάκεηξνη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο Ν2 ζα κεηξψληαη θαη ζα ειέγρνληαη απφ ην 

απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ ην παξαγφκελν νμπγφλν είλαη εθηφο 

πξνδηαγξαθψλ λα δηαθφπηεηαη απηφκαηα ε ηξνθνδνζία ηνπ λνζνθνκείνπ απφ ηελ ηξέρνπζα πεγή 

ηξνθνδνζίαο, λα γίλεηαη  κεηάβαζε  ζε εθεδξηθή πεγή ηξνθνδνζίαο θαη λα απνζηέιινληαη αληίζηνηρνη 

ζπλαγεξκνί. Ρν ζχζηεκα ζα είλαη αλεμάξηεην απφ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο/σλ, 

ζπκπηεζηψλ, μεξαληψλ θιπ (φπσο νξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ΗΑ, ηα ζπζηήκαηα 

ζπλαγεξκνχ θαη επηηήξεζεο είλαη αλεμάξηεηα απφ ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο). Γηα φια απηά ηα 

κεηξνχκελα κεγέζε ζα ππάξρεη έλδεημε ηνπηθά κέζσ νζφλεο LCD θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο (πξάζηλε ιπρλία) θαη εθηφο νξίσλ (δπν θφθθηλεο ιπρλίεο ππέξβαζεο άλσ θαη θάησ νξίνπ 

αληίζηνηρα) θαζψο θαη ηζηνξηθφ ζθαικάησλ. Θα έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ δεδνκέλσλ (Ethernet) ηνπ λνζνθνκείνπ φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ, κεηξήζεσλ, 

ζθαικάησλ θαη ζπληεξήζεσλ θαη ζα είλαη ζπκβαηφ κε  Modbus TCP/IP  γηα ηελ ζχλδεζε κε ζχζηεκα 

BMS. 

 

3.7.3. Δπίζεο ην ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηειεκεηξίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ internet, 

(real time θαη κε ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο) φπνπ ζα παξέρνληαη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ 

κεηξνπκέλσλ κεγεζψλ, γξαθηθέο παξαζηάζεηο (ψξαο, εκέξαο, εβδνκάδαο) ησλ αληίζηνηρσλ 
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κεηξήζεσλ. Ρν ζχζηεκα ζα απνζηέιιεη κελχκαηα email θαη SMS ζε πεξίπησζε 

ζθαικάησλ/ιεηηνπξγίαο εθηφο νξίσλ, ζε απνδέθηεο πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί.  

 

3.7.4. Κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, ζπλαγεξκψλ θαη ηειεπηηήξεζεο, ζα παξαθνινπζνχληαη ηα 

παξαθάησ κεγέζε (θαη’ ειάρηζηνλ): 

 Ρα ζθάικαηα ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηή θαη μεξαληήξα/σλ 

 Ξίεζε δηθηχνπ αέξα,  Πεκείν δξφζνπ θαη ζεξκνθξαζία Ξ. Αεξα 

 Πθάικαηα γελλήηξηαο  νμπγφλνπ  

 Ξίεζε παξαγφκελνπ Ν2,  πίεζε δηθηχνπ Ν2 

 Θαζαξφηεηα ηνπ  παξαγφκελνπ Ν2 

 Ππγθεληξψζεηο  CΝ, CΝ2 , ΛΝ/ΛΝ2 , θαη SO2, ζεκείν δξφζνπ ηνπ παξαγφκελνπ Ν2 

 Ξαξνρή παξαγφκελνπ Ν2  

 Ξίεζε θηαιψλ πςειήο πίεζεο (Α/Γ) Ν2  

 

Απηόκαην θέληξν δηαρείξηζεο πξνηεξαηόηεηαο πεγώλ Ν2 

 

3.8.1. Όιεο νη πεγέο νμπγφλνπ ζα νδεγνχληαη ζε απηφκαην θέληξν πξνηεξαηφηεηαο πεγψλ νμπγφλνπ, 

ην νπνίν  ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε πεγήο (δειαδή ησλ γξακκψλ 

παξαγσγήο  ή/θαη θηαιψλ Ν2 ή/θαη θξπνγεληθήο δεμακελήο) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερφκελε θαη 

αδηάιεηπηε παξνρή ηνπ δηθηχνπ κε Ν2 απφ φπνηα πεγή είλαη δηαζέζηκε θάζε θνξά, δηαηεξψληαο ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ζηαζεξή πίεζε εμφδνπ θαζψο επίζεο λα δηαζθαιίδεηαη θαη 

ε θαηαγξαθή ηεο πεγήο πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία θάζε θνξά ψζηε λα ππάξρεη ηρλειαζηκφηεηα. 

 

3.8.2. Θα είλαη πιήξσο απηφκαην, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε εγθαηαζηάζεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ, 

ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο ηνπιάρηζηνλ 3 πεγψλ, παξνρήο ≥ 100 Nm3/h θαη ζα θέξεη πηζηνπνίεζε CE 

ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο (ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο). 

 

Θέληξν θηαιώλ Ν2 πςειήο πίεζεο 

 

3.9.1. Ρν απηφκαην θέληξν θηαιψλ Ν2 ζα είλαη πλεπκαηηθφ, απηφκαηεο ελαιιαγήο, ζα θέξεη CE 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) θαη ζα είλαη ησλ 

παξαθάησ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε αλαθνξά ζην νμπγφλν 

 πίεζε θνξηίζεσο: 200 bar 

 πίεζε ιεηηνπξγίαο :8 bar 

 παξνρή: ≥  120 m3/h    
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 δπλακηθφηεηα 30 θηαιψλ Ν2 (2Σ15) 

 

3.9.2. Ρν απηφκαην θέληξν ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) κεησηέο πςειήο πηέζεσο, πνπ ν θαζέλαο είλαη 

εθνδηαζκέλνο κε δηαθφπηε θαη κεηαιιηθφ θίιηξν ζηελ είζνδν θαη κε βαιβίδα αζθαιείαο έλαληη 

ππεξπηέζεσλ. 

 

3.9.3. Ρα ζπγθξνηήκαηα ηαρείαο πξνζαξκνγήο θηαιψλ (ζπζηνηρίεο πςειήο πηέζεσο) ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιθφ, ζα πξνζηαηεχνληαη κε γσληαθά κεηαιιηθά ειάζκαηα θαη ζα θέξνπλ ηα 

απαηηνχκελα ζηεξίγκαηα γηα επηηνίρηα ζηήξημε. 

 

3.9.10. Θάζε ζέζε ζχλδεζεο θηάιεο ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε νξεηράιθηλε βαιβίδα δηαθνπήο πςειήο 

πηέζεσο κε ελζσκαησκέλε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο. Νη θηάιεο ζα ζπλδένληαη κε ηνπο ζπιιέθηεο 

πςειήο πίεζεο κε ηνμνεηδείο εχθακπηνπο ζσιήλεο. 

 

3.9.11. Πηα άθξα ησλ ζπιιεθηψλ πςειήο πηέζεσο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο βαιβίδεο πςειήο πηέζεσο 

γηα ηελ ηαρεία εθθέλσζε ζην χπαηζξν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπζηνηρηψλ. 

 

3.9.12. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ησλ θηαιψλ ζα γίλεηαη κε εηδηθή επηηνίρηαο ζηήξημεο ζηδεξνθαηαζθεπή 

γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ. 

Ππγθξόηεκα μεξαληήξσλ πξνζξνθεηηθνύ ηύπνπ θαη θίιηξσλ  ηαηξηθνύ αέξα 

 

3.10.1. Ρν ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ έλα (2) μεξαληήξεο πξνζξνθεηηθνχ ηχπνπ ζε παξάιιειε 

δηάηαμε. Ν θάζε πξνζξνθεηηθφο μεξαληήξαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ δηάηαμε/ζεηξά θίιηξσλ 

επεμεξγαζίαο ηνπ αέξα (ζηελ είζνδν θαη έμνδφ ηνπ), ψζηε ν παξαγφκελνο αέξαο λα είλαη θιάζεο 1.2.1 

θαηά  ISO 8573-1. Θα έρεη ελζσκαησκέλε απηφκαηε ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε 

πεξηπηψζεηο κεξηθνχ θνξηίνπ.  

 

3.10.2. Ν μεξαληήξαο ζα είλαη πξνζξνθεηηθνχ ηχπνπ, ησλ παξαθάησ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: 

 

Ξαξνρή : ≥ 40  m3/h  @  7 bar 

Πεκείν δξφζνπ : -40 0C 

Κέγηζηε πίεζε εηζφδνπ : 11 bar 
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Κέγηζηε ζεξκνθξαζία αέξα εηζφδνπ : 500C 

Ζιεθηξηθή ηξνθνδνζία : 230 Vac/50 Hz 

 

3.10.3. Ν μεξαληήξαο ζα  θέξεη φξγαλν έλδεημεο ηνπ ζεκείνπ δξφζνπ, ελδείμεηο γηα ηα δηάθνξα 

ζθάικαηα θαζψο θαη ςπρξή επαθή γηα ζεκαηνδφηεζε ησλ ζθαικάησλ ηνπ. 

 

3.10.4. Πηελ είζνδν ηνπ θάζε μεξαληήξα ζα ηνπνζεηεζεί δηάηαμε  επεμεξγαζίαο ηνπ αέξα,  πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη έλα (1) θίιηξν ζσκαηηδίσλ/αεξνιπκάησλ βαζκνχ 1 micron θαη έλα (1) θίιηξν 

ζσκαηηδίσλ/ αεξνιπκάησλ βαζκνχ 0,01 micron. 

 

3.10.5. Πηελ έμνδν ηνπ θάζε μεξαληήξα ζα ηνπνζεηεζεί, έλα (1) θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ 

βαζκνχ 1 micron, έλα (1) θίιηξν ελεξγνχ άλζξαθα θαη έλα (1) θίιηξν απνζηείξσζεο. 

3.10.6. Όια ηα θίιηξα ζα θέξνπλ ζθαηξηθέο βάλεο δηαθνπήο (γηα απνκφλσζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ζπληεξήζεσλ/αιιαγήο θπζίγγσλ)  θαη ζα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ιπφκελνπο ζπλδέζκνπο.  

 

3.10.7. Ρα θίιηξα  ζα είλαη ηθαλφηεηαο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ φζε ε παξνρή ηνπ μεξαληήξα θαη ζα 

θέξνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 12500 (ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ή ζα 

απνδεηθλχεηαη απφ πξνζπέθηνπο), ζα είλαη δε ηχπνπ θπζηγγίνπ θαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα ζα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε ηα παξαθάησ : 

 Απηφκαηε βαιβίδα εθθελψζεσο ζπκππθλσκάησλ κεδεληθήο απψιεηαο 

 Γηαθνξηθφ καλφκεηξν γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ θίιηξνπ    

 Γείθηε θαηεχζπλζεο ξνήο ξεπζηνχ 

Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θίιηξσλ  ζα είλαη: 

 

3.10.8. Φίιηξν ζπγθξάηεζεο  ζσκαηηδίσλ/ αεξνιπκάησλ κέρξη 1micron, θαηάινηπα ειαίνπ 0,1 mg/m3 

(0,1ppm) . 

Ξαξνρή  : ≥ 40 Λm3/ h  @ 7bar 

Βαζκφο/ηθαλφηεηα  θαηαθξάηεζεο   : 1 micron 

Βαζκφο απφδνζεο : ≥ 99,95 % 

Ξεξηεθηηθφηεηα ιαδηνχ ζηνπο 20°C : 0,1 mg/m3 ,   0,1 ppm 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 60° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ : < 60 mbar 
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ΓP θνξεζκέλνπ θίιηξνπ : < 140 mbar 

Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Θαηεχζπλζε ξνήο : Δζσηεξηθά/Δμσηεξηθά 

 

3.10.9. Φίιηξν ζπγθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ/αεξνιπκάησλ κέρξη 0,01 micron, θαηάινηπα ειαίνπ 0,01 

mg/m3 (0,01ppm) 

 

Ξαξνρή  : ≥ 40 Λm3/ h  @ 7bar 

Βαζκφο/ηθαλφηεηα  θαηαθξάηεζεο   : 0,01 micron 

Βαζκφο απφδνζεο : ≥ 99,9999 % 

Ξεξηεθηηθφηεηα ιαδηνχ ζηνπο 20°C  : 0,01 mg/m3   ,   0,01 ppm 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 80° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ  : <  80 mbar 

ΓP θνξεζκέλνπ θίιηξνπ  : <  200 mbar 

Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Θαηεχζπλζε ξνήο  : Δζσηεξηθά/Δμσηεξηθά 

 

3.10.10. Φίιηξν  θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ  έσο 1micron 

 

Ξαξνρή  : ≥ 40 Λm3/ h @ 7bar 

Βαζκφο/ηθαλφηεηα  θαηαθξάηεζεο   : 1 micron 

Βαζκφο απφδνζεο : ≥99,9 % 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 100° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ  : < 60 mbar 

Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Θαηεχζπλζε ξνήο  : Δμσηεξηθά /Δζσηεξηθά 

 

3.10.11. Φίιηξν ζπγθξάηεζεο αηκψλ θαη θαηάινηπσλ ειαίνπ (ελεξγνχ άλζξαθα) 0,003 mg/m3 
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Ξαξνρή   : ≥ 40 Λm3/ h  @ 7bar 

Βαζκφο/ηθαλφηεηα  θαηαθξάηεζεο   : 0,003 mg/m3 (κεηά απφ θίιηξν 

ζπγθξάηεζεο ζθφλεο κέρξη 0,01κηθξά  

/ ειαίνπ 0,01 mg/m3) 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : min. 1°C / max. 50° C 

ΓP λένπ θίιηξνπ  : < 250 mbar 

Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 16 bar 

Θαηεχζπλζε ξνήο  : Δζσηεξηθά/Δμσηεξηθά 

 

3.10.12. Δηδηθφ θίιηξν απνζηεηξψζεσο (sterile filter), γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ    

 

Ξαξνρή  : ≥ 40m3/h @7bar 

Κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 12 bar 

Κέγηζηε δηαθνξηθή πίεζε  : 5 bar @ 25 ºC 

Αιιαγή θπζηγγίνπ : ΓP > 2 bar @ 25 ºC 

Πψκα θίιηξνπ : αλνμείδσην / AISI 316 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -20ºC  έσο 150ºC 

Ηθαλφηεηα θίιηξνπ : 0,01 κm 

Βαζκφο απφδνζεο : > 99,99%  at 0.2 κm 

LRV : > 7 /cm2 ζηελ Brevundimonas Diminuta 

Θχθινη απνζηείξσζεο : 100 (ηππηθά) at 121ºC 

Ρππηθή δηάξθεηα : 12 κήλεο 

 

Γίθηπν ζσιελώζεσλ / δηαζύλδεζε ζπζθεπώλ 

 

3.11.1. Ρν δίθηπν ζσιήλσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ, δνρείσλ, 

άιισλ πεγψλ παξνρήο νμπγφλνπ / ηαηξηθνχ αέξα θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ηκήκαηνο δηθηχνπ γηα ηελ 

ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν Ν2 / ηαηξηθνχ αέξα, ζα θαηαζθεπαζηεί κε ραιθνζσιήλεο ηαηξηθψλ 

αεξίσλ,  θαηάιιεισλ δηαηνκψλ ζχκθσλα κε κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα  δηάηαμεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 
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3.11.2. Ρν δίθηπν ζα απνηειείηαη  ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ραιθνζσιήλεο θαη ράιθηλα/νξεηράιθηλα 

εμαξηήκαηα πηζηνπνηεκέλεο αληνρήο 16 bar. Νη ραιθνζσιήλεο θαη ηα ράιθηλα/νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα 

δηθηχνπ (ραιθνζσιήλεο, βάλεο δηαθνπήο, γσλίεο, ηαθ θιπ) ζα είλαη απνιηπαζκέλα, θαηάιιεια γηα 

δίθηπα ηαηξηθψλ αεξίσλ  ζχκθσλα κε  EN ISO 7396-1 θαη ζα θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE 

ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο (ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο). Νη δνθηκέο θαη ε 

πηζηνπνίεζε πνπ ζα γίλνπλ, είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν ΔΛ ISO 7396-1 θαη ISO 

10083. 

 

Ζιεθηξηθή παξνρή  

 

3.12.1. Γηα ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ζπκπηεζηψλ, μεξαληήξσλ, γελλεηξηψλ θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ 

ζπζθεπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ νηθίζθνπ, ελφο 

ειεθηξηθνχ πίλαθα δηαλνκήο θαηάιιειεο ηζρχνο, (κε ελζσκαησκέλν ην απαξαίηεην ειεθηξνινγηθφ 

πιηθφ, ήηνη: απηφκαηνη δηαθφπηεο,  αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο θιπ.). Ζ δηαζχλδεζε κε ην θεληξηθφ πίλαθα 

ρακειήο ηάζεο ζα γίλεη απφ ην λνζνθνκείν. 

 

3.12.3. Απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν πίλαθα ζα ηξνθνδνηεζνχλ φιεο νη ζπζθεπέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ρξήδνπλ ειεθηξηθήο παξνρήο, κε θαιψδηα δηαηνκψλ αλάινγα κε ηελ 

ηξνθνδνηνχκελε ηζρχ θάζε κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο.   

 

 

Φηάιεο νμπγόλνπ 

 

3.13.1. Ξιήζνο απαηηνχκελσλ θηαιψλ πςειήο πίεζεο Ν2: 20 ηεκάρηα 

 

3.13.2. Νη θηάιεο πςειήο πίεζεο Ν2, κεγέζνπο 50 lt ζα είλαη απφ εηδηθφ ράιπβα (34CrMo4) ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ΔΛ 10083 θαη ζα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο  Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο TPED, ADR/RID.  

 

3.12.3. Θα είλαη θπιηλδξηθέο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ απνζήθεπζε αεξίνπ Ν2. Θα θέξνπλ εηδηθά 

θιείζηξα (γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο  200bar) θαη ζεκάλζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ θηαιψλ θαη 

ηα αέξηα πνπ πεξηέρνπλ, φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (πνπξγείν 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο, πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, EN 

Δ.Ι.Ν.Ρ 1964). 
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3.12.4. Θα είλαη ρξσκαηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ 

Ρππνπνίεζεο (ΔΙΝΡ) θαη ηεο Ρ.Ν.ΡΔ.Δ. 2491/86 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο .Α 1045/929/88 ΦΔΘ 370/Β/9-

6-88, ήηνη (Φηάιε Νμπγφλνπ): Άζπξν ρξψκα (RAL9010) κε θιείζηξν ζειπθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 

22,91 mm θαη βήκαηνο 1,814 mm. 

 

3.12.5. Ξίεζε ιεηηνπξγίαο 200 bar, πίεζε δνθηκήο 300 bar. 

 

3.12.6. Ρν ζπγθξφηεκα θηάιε-θιείζηξνπ ζα δηαζέηεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο / αζθάιεηαο ηεο βαιβίδαο 

θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ (θάιπκκα / θαπάθη). 

 

3.12.7. Νη θηάιεο ζα  πξέπεη λα έρνπλ ραξαγκέλα ζην ζψκα ηνπ θπιίλδξνπ ηα παξαθάησ: 

 Νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα (water capacity) 

 Βάξνο άδεηαο θηάιεο 

 Ξίεζε ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ 

 Πεηξηαθφ Αξηζκφ 

 Ζκεξνκελίαο θαηαζθεπήο – (Έηνο / Κήλαο) 

 Έηνο πξψηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ 

 Πήκαλζε Ππκκφξθσζεο 

  

3.12.8. Νη θηάιεο ζα είλαη θαηλνχξγηεο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ Δ.Ι.Ν.Ρ (ή 

άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο) ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ. 

 

3.12.9. Νη θηάιεο ζα είλαη θελέο πεξηερνκέλνπ. 

 

Η ΠΑΡΑΓΟΗ ΔΝΣΟ 180 ΜΔΡΔ 

 

 

 

 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 15 
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ΞΔΟΖΣΝΠ ΦΝΟΖΡΝΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 

  

ΒΑΠΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ 

 

Πχζηεκα ππεξερνηνκνγξαθίαο ζχγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, θνξεηφο κε εξγνλνκηθή ρεηξνιαβή, 
κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο ηεο κηθξφηεξνπ ησλ 7kg, ηχπνπ “laptop”, γηα εχθνιε κεηαθνξά, 
απνηεινχκελν απφ: 

 

1. Βαζηθή κνλάδα (φπσο αλαιπηηθά πξνδηαγξάθεηαη πην θάησ) 
 

2. Ζρνβφιν θεθαιή Convex επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο απφ 2.0 έσο 5.0 MHz γηα 
εμεηάζεηο άλσ-θάησ θνηιίαο. 

 

3. Ζρνβφιν θεθαιή Linear κε ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο απφ 4.5 έσο 13.0 ΚΖz γηα εμεηάζεηο αγγείσλ 
θαη επηθαλεηαθψλ νξγάλσλ θιπ. 

 

4. Ζρνβφιν θεθαιή Phased Array, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ απφ 2.0 έσο 4.0 MHz, κε ηελ 
κεγαιχηεξε δπλαηή γσλία ζάξσζεο,  θαηάιιεινο γηα θαξδηνινγηθέο θαη δηαθξαληαθέο εμεηάζεηο. 

 

5. Δξγνζηαζηαθφ ηξνρήιαην κε ξπζκηδφκελν χςνο θαη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ζχλδεζεο ηξηψλ 
(3) ερνβφισλ θεθαιψλ θαη ζχζηεκα θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο ηνπ ππεξερνηνκνγξάθνπ. 

 

6. Θεξκηθφο αζπξφκαπξνο εθηππσηήο. 
 

7. Ιεηηνπξγία κέζσ επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο ≥ 3,5 ψξεο 
 

 

ΤΖΦΗΑΘΝΠ ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΔΠΚΖΠ (DIGITAL BEAMFORMER) 

 

1. Λα δηαζέηεη ≥ 120.000 Θαλάιηα Δπεμεξγαζίαο, γηα επεμεξγαζία ησλ αθνπζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
δεκηνπξγία εηθφλαο πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε ηερλνινγία. 

 

 

ΘΙΗΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ 
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1. Λα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε Αθηηλνινγία, Ξαζνινγία, Νξζνπεδηθή (Κπνζθειεηηθφ), 
Αλαηζζεζηνινγία, Nerve Blocking, Σεηξνπξγηθή, Γπλαηθνινγία, Καηεπηηθή, Νπξνινγία, Ξαηδηαηξηθή, 
Θαξδηνινγία, Θαξδηνρεηξνπξγηθή Αγγεηνινγία 

 

 

ΡΞΝΗ ΖΣΝΒΝΙΥΛ ΘΔΦΑΙΥΛ 

 

Ππλνιηθφ σθέιηκν εχξνο ζπρλνηήησλ (MHz). Λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή αλαιπηηθά φιεο νη δηαζέζηκεο 
θεθαιέο αλά θαηεγνξία. 

 

1. SECTOR Array ΛΑΗ 2 – 7 MHz 
 

2. LINEAR Array ΛΑΗ 4 – 22 MHz 
 

3. MICROCONVEX NAI 4.5 – 10 MHz 
 

4. Άιιεο ερνβφιεο θεθαιέο (Γηνηζνθάγεηνο TEE probe,  δηεγρεηξεηηθέο Linear θιπ) ΛΑΗ Λα 
αλαθεξζνχλ θαη λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή.  Λα πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία ηνπο πξνο 
αμηνιφγεζε. 

 

ΚΔΘΝΓΝΗ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖΠ 

 

1. B – Mode ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

2. M – Mode ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

3. Color Doppler ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

4. Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

5. PW Doppler θαη HiPRF Doppler ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

6. CW Doppler ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

7. Ρξαπεδνεηδήο απεηθφληζε (trapezoid scan) ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά). Λα ιεηηνπξγεί ζε 
ερνβφιεο θεθαιέο linear γηα ηελ δπλαηφηεηα εμέηαζεο ζε δηεπξπκέλν πεδίν, ηδαίηεξα ρξήζηκε ζε 
εμεηάζεηο κπνζθειεηηθνχ γηα ηελ επίηεπμε κεγάινπ πεδίνπ ζάξσζεο, ε νπνία λα δηαηεξείηαη ζηελ 
αζπξφκαπξε θαη ηελ έγρξσκε απεηθφληζε. 
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8. Tissue Harmonic Imaging ΛΑΗ (λα ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο θεθαιέο ηνπ ζπζηήκαηνο 
(Convex, Linear & Phased Array). Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. Λα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο ζηηο νπνίεο 
δηαηίζεηαη ε ηερληθή κε ηηο αληίζηνηρεο ζπρλφηεηεο. 

 

9. Triplex Mode (ηαπηφρξνλε απεηθφληζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν εηθφλαο B-Mode, παικηθνχ Doppler θαη 
εγρξψκνπ Doppler) ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 

10. Ρερληθή Ξαλνξακηθήο απεηθφληζε (Panoramic view) ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 
 

11. Tερληθή ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ειεχζεξεο ζάξσζεο πνπ λα ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο θεθαιέο ηεο 
δηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

 

12. Ρερληθή αλαηνκηθνχ θαη εγρξψκνπ M-Mode. ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 
 

13. Ρερληθή ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο ηεο εηθφλαο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κε ηελ αληίζηνηρε αλαθαινχκελε 
απφ ην απνζεθεπηηθφ κέζν εηθφλα απφ παιαηφηεξε εμέηαζε θαη απηφκαηε πξνζαξκνγήο φισλ ησλ 
παξακέηξσλ ζάξσζεο ζε απηέο ηεο παιαηάο εμέηαζεο, γηα ζχγθξηζε ησλ εηθφλσλ θαη 
παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ζεξαπείαο. Ζ ηερληθή λα ιεηηνπξγεί ζην B-mode, ζην έγρξσκν θαη 
Power Doppler.  ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

 

14. Δηδηθφ ινγηζκηθφ πνζνηηθνπνίεζεο ηεο αηκνδπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο – αηκάησζεο αλαηνκηθψλ 
πεξηνρψλ πνπ εκθαλίδνπλ θιεγκνλέο θαη ρξήδνπλ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
θαη δηακφξθσζε ηεο ζεξαπείαο πνπ αθνινπζείηαη ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

 

15. Ρερληθή Θαηεχζπλζεο θαη θίλεζεο ηνπ κπνθαξδίνπ κέζσ ηνπ θαζκαηηθνχ Doppler ΛΑΗ (Λα 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΑ – ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

 

1. Πχγρξνλε ππεξερνγξαθηθή ηερληθή πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ 
δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο (Real Time Compound 
Imaging), γηα ηελ επίηεπμε εηθφλσλ πςειήο αλάιπζεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζαθή φξηα ησλ 
ππφ εμέηαζε νξγάλσλ. Λα ιεηηνπξγεί ζε θεθαιέο convex, microconvex & linear. ΛΑΗ (λα 
αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε 
ηερληθή) 

 

2. Πχγρξνλε πξνζαξκνζκέλε ηερληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηελ κείσζε ηνπ 
ζνξχβνπ (speckle), ε νπνία λα ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο απεηθνληζηηθνχο ερνβνιείο ΛΑΗ (λα 
αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε 
ηερληθή) 
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3. Ρερληθή απηφκαηεο βειηηζηνπνίεζεο κε ην πάηεκα ελφο κφλν πιήθηξνπ ηεο εηθφλαο 2D, ηνπ 
εγρξψκνπ Doppler θαη ηνπ θαζκαηηθνχ Spectral Doppler. ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 

4. Ρερληθή απηφκαηεο κέηξεζεο ελδνζειίνπ (Auto IMT) ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 
 

5. Ρερληθή απηφκαηεο κείσζεο ησλ παξαζίησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θίλεζε ησλ ηζηψλ, ηελ 
αλαπλνή, ηε ζπζηνιή ηεο θαξδηάο θαη ησλ αγγείσλ θαηά ηελ έγρξσκε απεηθφληζε.  ΛΑΗ (Λα 
πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 

6. Ρερληθή ζηξέςεο ηεο ππεξερνγξαθηθήο δέζκεο ζηηο ερνβφιεο θεθαιέο linear γηα απεηθφληζε ηεο 
πνξείαο ηεο βειφλαο παξαθέληεζεο. ΛΑΗ(Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 

7. Δπεμεξγαζία εηθφλσλ κεηά ηελ ιήςε (Post processing) ΛΑΗ   (Λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη 
απνδεδεηγκέλα νη δπλαηφηεηεο πξνο αμηνιφγεζε 

 

8. Πεκεία εζηίαζεο ( focus points) ≥ 8 
 

9. Γπλακηθφ Δχξνο (dynamic range) ≥250 db 
 

10. Οπζκφο αλαλέσζεο εηθφλαο (frame rate) ≥ 1400 f/sec 
 

11. Δλεξγέο ζχξεο γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε θεθαιψλ > 3 
 

12. Βάζνο ζάξσζεο ≥ 33 cm 
 

13. Πχγρξνλε κεγέζπλζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη  παγσκέλεο εηθφλαο. ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

14. Ξνιιαπινί ρξσκαηηθνί ράξηεο ηηο θιίκαθαο ηνπ γθξη ΛΑΗ (Λα αλαθεξζνχλ) 
 

15. Τεθηαθή κήηξα απεηθφληζεο Λα πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιφγεζε 
 

16. Έγρξσκε αλαδηπινχκελε νζφλε ηερλνινγίαο LCD  ΛΑΗ ≥15” ηληζψλ 
 

17. ςειήο εξγνλνκίαο θνλζφια ρεηξηζκνχ κε θπιηφκελε ζθαίξα, θαη πιήθηξα ΡGC ξχζκηζεο ηεο 
ελίζρπζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, παγσκέλε εηθφλα θαη αλαθαινχκελε εηθφλα ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί) 

 

18. Πχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα φια ηα είδε απεηθφληζεο ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά) 
 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 136 

19. Αλαβαζκηζηκφηεηα ζε Hardware & Software ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά) 
 

20. Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο νζφλεο Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο κνλήο & δηπιήο νζφλεο κε ηνπο 
ζπλδπαζκνχο : B-Mode + B-Mode, B-Mode+B-Mode/CFM ή Power Doppler 

 

21. Ραπηφρξνλε δηπιή απεηθφληζε εηθφλαο B-Mode/B-Mode + CFM ή Power Doppler, ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 

22. Ξνιιαπιά δεχγε κεηξήζεσλ (calipers) ≥ 9 
 

23. Δπηπιένλ ηερλνινγίεο θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε θαη επηινγή) 
 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ  ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖΠ ΔΗΘΝΛΥΛ 

 

1. Ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο εηθφλσλ ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

2. Mνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ ΛΑΗ ελζσκαησκέλνο (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

3. Νδεγφο DVD/CD  ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

4. USB/Flash drive ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

5. Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε (Cine loop) αζπξφκαπξσλ ή έγρξσκσλ εηθφλσλ θαζψο θαη 
κλήκε θπκκαηνκνξθψλ Κ-Mode θαη Doppler. ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά). 

 

 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΔΘΡΞΥΠΖΠ 

 

1. Αζπξφκαπξν θαηαγξαθηθφ ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

2. ΘΗΡ βηνςίαο ερνβφισλ θεθαιψλ ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή φια ηα δηαζέζηκα θηη βηνςίαο) 
 

 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΑ ΞΑΘΔΡΑ ΑΛΑΙΠΖΠ 

 

1. Ξαθέην Αγγεηνινγηθψλ εθαξκνγψλ ΛΑΗ (Βαζηθφ – Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
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2. Ξαθέην Αθηηλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ΛΑΗ (Βαζηθφ – Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

3. Ξαθέην Θαξδηνινγηθψλ εθαξκνγψλ ΛΑΗ (Βαζηθφ – Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
 

4. Άιια παθέηα εθαξκνγψλ ΛΑΗ  (Λα πξνζθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε θαη επηινγή φια ηα δηαζέζηκα 
παθέηα θιηληθψλ εθαξκνγψλ. Λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά). 

 

5. Λα δηαζέηεη ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο ηερληθή απηφκαηεο πιαλεκέηξεζεο ηεο θπκκαηνκνξθήο Doppler 
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο), γηα ζπλερή (real time) αλίρλεπζε θαη 
παξνπζίαζε ησλ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ, ηαρχηεηαο, πίεζεο, PI, RI, θ.ι.π. Λαη (Λα πεξηγξαθεί). 
Nα αλαθεξζνχλ νη αληρλεπφκελνη παξάκεηξνη νη νπνίνη θαη λα απνκλεκνλεχνληαη ζηελ 
θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε καδί κε ηελ κεηξνχκελε θπκκαηνκνξθή, γηα αλαιπηηθή επηζθφπεζε ηεο 
εμέηαζεο.    

 

 

ΓΗΑΠΛΓΔΠΗΚΝΡΖΡΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

 

1. Πχζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM, ππεξεζίεο 
 

2. Θχξα LAN 
 

3. Θχξα USB 
 

4. Θχξα HDMI γηα κεηαθνξά ζήκαηνο 
 

5. Γηάγλσζε βιαβψλ απφ απφζηαζε (remote service) 
 

 

ΓΔΛΗΘΑ 

 

1. Λα δηαζέηεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ. 
 

2. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

3. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
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ΠΠΘΔΖ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ/ΓΟΥΛ ΓΝ ΘΑΛΑΙΗΥΛ 

 

 

1. Λα είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Λα είλαη ζπζθεπή γηα ηε ζέξκαλζε ρνξεγνχκελνπ αίκαηνο, νξνχ θαη άιισλ πγξψλ πξνο ηνλ 
αζζελή. 

 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz. 
 

4. Λα δηαζέηεη δχν θαλάιηα ζέξκαλζεο γηα ηε ρνξήγεζε δχν πγξψλ κε αλεμάξηεηε ξχζκηζε θαη 
ιεηηνπξγία. 

 

5. Ρα δχν θαλάιηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζπλδπαζκέλα γηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 
ζέξκαλζεο. 

 

6. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ρνξεγνχκελσλ πγξψλ λα ξπζκίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 33-41 νC ζε βήκαηα 
ηνπ 1 oC ή κηθξφηεξνπ. 

 

7. Ζ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη ± 1 oC ή κηθξφηεξε.  
 

8. Ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ζέξκαλζεο ησλ πγξψλ απφ 20 oC ζε 36 oC λα κελ ππεξβαίλεη ηα 2 min. 
 

9. Λα έρεη επαλάγλσζηε νζφλε LED πνπ λα απεηθνλίδεη ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία θαη ηελ 
πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία ησλ ρνξεγνχκελσλ πγξψλ. 

 

10. Λα έρεη νπηηθνχο θαη ερεηηθνχο ζπλαγεξκνχο γηα ηα εμήο:  
 ςειή ζεξκνθξαζία 
 Σακειή ζεξκνθξαζία 
 Πθάικα αηζζεηήξα 
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11. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα ειέγρεηαη απφ κηθξνεπεμεξγαζηή θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ 
ππεξζέξκαλζε ησλ πγξψλ. 

 

12. Λα είλαη ειαθξηά, βάξνπο φρη κεγαιχηεξνπ ησλ 3 Kg, θαη λα κπνξεί λα ζηεξεσζεί ζε ηππηθφ 
ζηαηψ νξψλ. 

 

13. Λα κελ απαηηεί αλαιψζηκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα κπνξεί λα δερηεί γηα ζέξκαλζε ηππηθνχο 
ζσιήλεο ρνξήγεζεο αίκαηνο θαη πγξψλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 3,5 – 5,0 mm. 

 

14. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο. 
 

15. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

16. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.   
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ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ ΠΛΡΖΜΖΠ ΗΠΡΥΛ ΚΔ ΚΝΛΝΞΝΙΗΘΖ ΘΑΗ ΓΗΞΝΙΗΘΖ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

 

1. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα θνπήο θαη ζχληεμεο ηζηψλ, δέζκεο ηζηψλ, αγγείσλ θαη ιεκθαγγείσλ 
δηακέηξνπ έσο θαη 7 mm, κε ηελ κηθξφηεξε ζεξκηθή δηαζπνξά ζε παξαθείκελνπο ηζηνχο (έσο 2 
mm).  

 

2. Λα απνηειείηαη απφ ειεθηξνγελλήηξηα πςειήο ζπρλφηεηαο (δηαζεξκία) θαη ζχζηεκα ζχληεμεο 
ηζηνχ γηα απηφκαηε ειεθηξνζεξκηθή ζπγθφιιεζε αγγείσλ ζηελ ίδηα ζπζθεπή. 

 

3. Λα δηαζέηεη ςεθηαθή νζφλε αθήο πγξψλ θξπζηάιισλ ηνπιάρηζηνλ 7 ηληζψλ (LCD) (touch screen) 
ηεζζάξσλ ηεηαξηεκνξίσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ξχζκηζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζπζθεπήο. 

 

4. Λα δηαζέηεη πιήξε ζεηξά ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ειεθξνζεξκηθή ζπγθφιιεζε αγγείσλ θαη 
ιεκθαγγείσλ κέρξη 7mm ηα νπνία λα είλαη αλνηρηήο θαη ιαπαξνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο, ειεγρφκελα 
απφ πνδνδηαθφπηε ή ρεηξνδηαθφπηε. Ρα εξγαιεία γηα ρξήζε ζε ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο λα 
είλαη δηαζέζηκα ζε δηακέηξνπο ησλ 5 θαη 10mm γηα ρξήζε κε ηξνθάξ δηακέηξνπ 5 θαη 10mm θαη λα 
πξνζθέξνληαη ζε ηχπνπο θαλνληθνχ κήθνπο (πεξίπνπ 37 cm) θαη ζε κεγάινπ κήθνπο (πεξίπνπ 44 
cm) γηα παρχζαξθνπο αζζελείο. 
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5. Λα παξέρεη ερεηηθφ θαη θσηεηλφ ζήκα ζηελ νζφλε, φηαλ ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθφιιεζεο ηνπ 
αγγείνπ έρεη επηηεπρζεί θαη απηνκάησο λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή ηζρχνο. 

 

6. Ρα παρζχει θχθτικό και οπτικό ςιμα ςτθν οκόνθ με εξειδικευμζνεσ ενδείξεισ – οδθγίεσ δυςλειτουργίασ ι 
αςτοχίασ χριςθσ. 

 

7. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ, ψζηε λα θάλεη εχθνιε θαη γξήγνξε ηελ 
επηδηφξζσζε ηεο. 

 

8. Λα παξέρεη ερεηηθφ θαη θσηεηλφ ζήκα, φηαλ ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθφιιεζεο ηνπ αγγείνπ δελ έρεη 
επηηεπρζεί θαη απηνκάησο λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή ηζρχνο. 

 

9. Λα δέρεηαη αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνχ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο γελλήηξηαο απφ ην 
λνζνθνκείν. 

 

10. Λα δηαζέηεη απηφκαηε αλαγλψξηζε ησλ εξγαιείσλ. 
 

11. Λα ζπλεξγάδεηαη κε ζηπιεφ δηαζεξκίαο ηξηψλ θνκβίσλ θαη ξχζκηζεο ηεο ηζρχνο απφ ην 
απνζηεηξσκέλν πεδίν. 

 

12. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο επαθήο, γηα ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο 
πνηφηεηαο ηεο ειεθηξηθήο επαθήο κεηαμχ ηνπ νπδέηεξνπ ειεθηξνδίνπ θαη ηνπ αζζελνχο, γηα ηελ 
εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ εγθαπκάησλ ζην ζεκείν επαθήο. Πε πεξίπησζε θαθήο επαθήο ή βιάβεο, 
λα ελεξγνπνηείηαη νπηηθναθνπζηηθφ αιάξκ θαη λα δηαθφπηεηαη απηφκαηα ε ιεηηνπξγία ηεο 
γελλήηξηαο. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε θαη 
δηαθνπή ηεο δηπνιηθήο ελέξγεηαο. 

 

13. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ππνδνρέο κνλνπνιηθήο ιεηηνπξγίαο, ηνπιάρηζηνλ κηα (1) 
δηπνιηθήο ιεηηνπξγίαο, ηνπιάρηζηνλ κία (1) ππνδνρή γηα ιαπαξνζθνπηθφ θαιψδην ζην ζχζηεκα 
ειεθηξνρεηξνπξγηθήο, θαη ηνπιάρηζηνλ κηα (1) ππνδνρή ζην ζχζηεκα ζχληεμεο ηζηψλ γηα ηελ 
ειεθηξνζεξκηθή ζπγθφιιεζε αγγείσλ. 

 

14. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε κεράλεκα Argon. 
 

15. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε κεράλεκα εθθέλσζεο θαπλνχ. 
 

16. Λα επηηπγράλεη ηνλ πην γξήγνξν ρξφλν απνιίλσζεο (1 - 4 sec.) γηα ηε κείσζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ 
ρξφλνπ. 
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17. Λα δηαζέηεη κέγηζηε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 300 W ζε κνλνπνιηθή θαη δηπνιηθή ρξήζε. 
 

18. Λα ζπλνδεχεηαη κε ηξνρήιαην λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ κε αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο. 
 

 

 

ΓΔΛΗΘΑ 

 

1. Λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε.  
 

2. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
 

3. Κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνχλ ηα ειιεληθά ιεηηνπξγηθά θπιιάδηα (νδεγίεο ρξήζεο). 
 

4. Γήισζε – δέζκεπζε φηη κεηά απφ θάζε επηζθεπή ή ζπληήξεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 
ηερληθφ ηκήκα ζα εθδίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν ειεθηξηθήο αζθάιεηαο. 

 

5. Λα θέξεη ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC θαη λα είλαη θιάζεο CF. 
Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα φια ηα πξνζθεξφκελα είδε. 

 

6. Λα είλαη ζχκθσλε κε ηα δηεζλή πξσηνθνιιά γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. 
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ΠΠΡΖΚΑ ΔΘΘΔΛΥΠΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΑΞΛΝ 

 

 

1. Λα είλαη ρακεινχ βάξνπο έσο 10 θηιά θαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ, κε ζηηβαξή θαηαζθεπή γηα ηελ 
εχθνιε θαη αζθαιή κεηαθνξά ηνπ ζην ρεηξνπξγείν. 

 

2. Λα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο-ζχλδεζεο κε άιιεο πιαηθφξκεο ειεθηξνρεηξνπξγηθήο  
 

3. Λα κεγηζηνπνηεί ηελ νξαηφηεηα θαη ηελ ζπλνιηθή απφδνζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
ιαπαξνζθνπηθψλ επεκβάζεσλ άκεζα θαη κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ζφξπβν . 

 

4. Λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ησλ θίιηξσλ. 
 

5. Λα δηαζέηεη θίιηξν κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο, ηνπιάρηζηνλ 25 σξψλ, ζε θάζε ξχζκηζε ξνήο 
αλαξξφθεζεο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αλά επέκβαζε. 

 

6. Λα πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα θηιηξαξίζκαηνο κε ζηφρν ηε ζχιιεςε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ 
θαπλνχ: 

 

 Πηάδην 1 - Έλα ελζσκαησκέλν πξνθαηαξθηηθφ θίιηξν ζπιιακβάλεη θαη αθαηξεί ηα κεγάια 
ζσκαηίδηα θαη ηπρφλ πγξά. 

 Πηάδην 2 - Έλα θίιηξν ULPA (Ultra Low Penetration Air) πνπ  ζπιιακβάλεη ζσκαηίδηα θαη 
κηθξννξγαληζκνχο κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ έσο θαη 0,1 κm κε απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηνπιάρηζηνλ 99.999%. 

 Πηάδην 3 - Θαζαξφο, ελεξγφο άλζξαθαο χςηζηεο πνηφηεηαο, κε ζηφρν ηελ αθαίξεζε θαη ηελ 
πξνζξφθεζε νζκψλ θαη ηνμηθψλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε ηζηψλ. Ν ελεξγφο 
άλζξαθαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθθέλσζε θαπλνχ λα αθαηξεί ηνμηθά νξγαληθά αέξα 
(αληί γηα αηκφ λεξνχ) θαη λα παξέρεη ηελ ηδαληθή αθαίξεζε νζκψλ. 

 Πηάδην 4 - Δθηελήο αθξφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παγίδεπζε ηλψλ ελεξγνχ άλζξαθα, 
ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε έμνδφο ηνπο απφ ην θίιηξν. 

 

7. Λα δηαζέηεη θίιηξν εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα RFID ην νπνίν παξαθνινπζεί ηε δηάξθεηα δσήο 
ηνπ θίιηξνπ δηαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε ρξήζε ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο έλδεημε LED ζην 
θεληξηθφ πίλαθα επηινγψλ γηα ηελ άκεζε εηδνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

8. Λα θαηαξγεί ηελ αλάγθε ρξήζεο κεηαηξνπέσλ θαη πξν θίιηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 
θφζηνπο αλά επέκβαζε. 

 

9. Λα δηαζέηεη θσηεηλή ζήκαλζε εηδνπνίεζεο service ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. 
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10. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο.  
 

11. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ παξειθφκελα:  
 

Απνζηεηξσκέλν ζσιήλα αλαξξφθεζεο θαπλνχ (5 ηκρ.) 
Απνζηεηξσκέλν ιαπαξνζθνπηθφ θηη δηαζσιήλσζεο (1 ηκρ.) 
Θαιψδην δηαζχλδεζεο κε ρεηξνπξγηθή δηαζεξκία (1 ηκρ.) 
Απνκαθξπζκέλν ελεξγνπνηεηή (1 ηκρ.) πνπ λα αλαγλσξίδεη ηηο ζπρλφηεηεο ελεξγνπνίεζεο, 

θνπήο θαη αηκφζηαζεο πνπ εθπέκπνληαη απφ δηαζεξκίεο. 
Ξνδνδηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο (1ηκρ) 
Απνζηεηξσκέλνη αλαιψζηκνη ζσιήλεο αλαξξφθεζεο ππνδνρήο ζηπιεψλ δηαζεξκίαο (5 ηκρ.) 
Φίιηξν ULPA (1 ηκρ.) 

 

 

12. Λα έρεη δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κέζσ απνκαθξπζκέλνπ αηζζεηήξα πνπ ζα 
αληρλεχεη ηελ ξνή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο ην ειεθηξνρεηξνπξγηθφ εξγαιείν θαη ζα κπνξεί 
λα ξπζκίζεη ηελ ελεξγνπνίεζε κε ρξνλνθαζπζηέξεζε. 
 

13. Λα ζπλνδεχεηαη κε ηξνρήιαην λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ κε αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο. 
 

14. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

15. Κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνχλ ηα ειιεληθά ιεηηνπξγηθά θπιιάδηα (νδεγίεο ρξήζεο). 
 

16. Λα ζπλνδεχεηαη απφ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ.  
 

17. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. 
 

 

 

 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 19 
 

ΑΛΑΙΡΖΠ ΑΔΟΗΥΛ ΑΗΚΑΡΝΠ 

 

 

1. Λα είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
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2. Λα είλαη ζπζθεπή κηθξή, θνξεηή θαη λα ιεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδφκελεο ή θνηλέο κπαηαξίεο. 
 

3. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο, κε ηε ρξήζε ησλ αλάινγσλ θαζεηψλ, ησλ εμήο παξακέηξσλ: 

 Αέξηα αίκαηνο 
 Ζιεθηξνιχηεο 
 Βηνρεκηθέο θαη αλνζνινγηθέο παξακέηξνπο 
 Ξαξάγνληεο πήμεσο (ACT, PT.INR) 
 Θαξδηαθνχο δείθηεο (CK-MB, Ctni, BNP, D-Dymer) 

 

4. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θσηηδφκελε νζφλε ζηελ νπνία λα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 
ησλ αλαιχζεσλ. 

 

5. Ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 2 min. 
 

6. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ζεξκηθφ εθηππσηή κε ππέξπζξε επηθνηλσλία. 
 

7. Λα ζπλνδεχεηαη απφ βάζε θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ.  
 

8. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ. 
 

9. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν αληρλεπηή γξακκηθνχ θψδηθα (bar code). 
 

10. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή. 
 

11. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο ηνπιάρηζηνλ 1.000 κεηξήζεσλ. 
 

12. Λα είλαη απιφο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα κε δηαζέηεη πλεπκαηηθά θπθιψκαηα. 
 

13. Λα κελ απαηηεί βαζκνλφκεζε ή calibration κεηά απφ θάζε κέηξεζε.  
 

14. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο. 
 

15. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

16. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.   
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 20 

 

ΙΣΛΗΑ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΖ ΡΞΝ LED ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ 

 

 

1. Λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ηαηξηθφ ρψξν εμέηαζεο. 
 

3. Λα δηαζέηεη θεθαιή κε ιπρλίεο ηερλνινγίαο LED. 
 

4. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220-230V/50Hz κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή 12V ή 24V. 
 

5. Λα δηαζέηεη κέγηζηε έληαζε θσηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 50.000lx ζε απφζηαζε 0,5 κέηξνπ απφ ηελ 
θεθαιή. 

 

6. Λα δηαζέηεη δηαθφπηε on-off θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνχ.  
 

7. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ θσηηζκνχ λα είλαη πεξίπνπ 4.000 Θ, θαη λα είλαη είηε ζηαζεξή είηε 
ξπζκηδφκελε. 

 

8. Ζ νλνκαζηηθή δηάξθεηα δσήο ησλ ιπρληψλ LED λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30.000 h. 
 

9. Ζ θεθαιή λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ζηηβαξφ βξαρίνλα, αξζξσηφ ή κε εχθακπην ηκήκα, πνπ λα 
επηηξέπεη ηελ εχθνιε ηνπνζέηεζή ηεο θαη ηε ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηεο.   

 

10. Ρν θσηηζηηθφ λα είλαη ηξνρήιαην επί πεληάθηηλεο ζηηβαξήο βάζεο κε πεξηζηξεθφκελνπο 
ηξνρνχο.  

   

11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

12. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

13. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

14. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 146 

15. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 21 
 

ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ ΝΜΓΝΛΝ ΦΝΟΖΡΖ 10 LIT/MIN 

 

 

1. Λα είλαη θνξεηή ζπζθεπή ζπκπχθλσζεο θαη παξαγσγήο ηαηξηθνχ νμπγφλνπ θαζαξφηεηαο 93% 
±3%. 

 

2. Λα έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 2-10 Lit/min. 
 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz.  
 

4. Λα είλαη ηξνρήιαηε γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηεο θαη ην βάξνο ηεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 25 Kg. 
 

5. Λα έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε: 
 Κάζθα νμπγφλνπ – Venturi – ηξαρεηνηνκίαο  
 Αλαπλεπζηήξα 
 Ππζθεπή άπλνηαο C-PAP/V-PAP 
 Οηληθφ θαζεηήξα (ελειίθσλ – παηδηθφ – λενγλψλ) 

 

6. Λα δηαζέηεη πξνζζαθαηξνχκελν πγξαληήξα γηα ηελ παξνρή ηνπ νμπγφλνπ απφ εθεί. 
 

7. Λα έρεη ζήκαλζε CE mark . 
 

8. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

9. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 22 
 

ΠΠΘΔΖ BI-PAP ST 
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1. Λα είλαη ζπζθεπή ππνβνήζεζεο ηεο αλαπλνήο ηχπνπ BIPAP, θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηε, 
θαηάιιειε γηα θιηληθή ρξήζε. 

 

2. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220-230V. 
 

3. Λα έρεη εχξνο πηέζεσλ ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 4-20 hPa. 
 

4. Λα έρεη εχξνο αλαπλνψλ ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 6-30 bpm. 
 

5. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο ηχπνπ CPAP, APAP, BiLEVEL S, AUTO S, BiLEVEL S/T, AUTO S/T, BiLEVEL 
T.  

 

6. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία νκαιήο έλαξμεο (Soft START) θαη ιεηηνπξγία απηφκαηεο 
εθθίλεζεο/ζηακαηήκαηνο (Auto START/STOP). 

 

7. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλαγλψξηζεο πεξηνδηθήο αλαπλνήο, ξνραιίζκαηνο, ππφπλνηαο, άπλνηαο θαη 
πεξηνξηζκνχ ξνήο.  

 

8. Λα δηαζέηεη επαλάγλσζηε νζφλε κε ηηο ελδείμεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ.  
 

9. Λα δηαζέηεη ρεηξηζηήξηα ή νζφλε αθήο γηα ηε ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο.  
 

10. Λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ξηληθή ή ζηνκαηνξηληθή κάζθα. 
 

11. Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκφ γηα δηαξξνή ή απνζχλδεζε ηεο κάζθαο. 
 

12. Λα δηαζέηεη ζεξκαηλφκελν αλαπλεπζηηθφ ζσιήλα γηα απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπκππθλσκάησλ.  
 

13. Λα έρεη αζφξπβε ιεηηνπξγία ≤ 30 dB. 
 

14. Λα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα ππφ ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 5 OC 
θαη 35 ΝC. 

 

15. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο ζηνκαηνξηληθέο κάζθεο ηεο ίδηαο εηαηξείαο, δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ε 
θάζε κία: 1 x S, 1 x M, 1 x L.  

 

16. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

17. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
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18. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

19. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

20. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 23 

 

ΠΞΗΟΝΚΔΡΟΝ 

 

 

1.    Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα ππνινγίδεη κεηξήζεηο 
ζπηξνκεηξίαο, θακπχιεο ξνήο φγθνπ.  

 

2. Λα είλαη ζπζθεπή απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο πνπ λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο ρσξίο ηε 
ζχλδεζε ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.  

 

3. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ππνινγηζηή κέζσ USB, ή θαη κέζσ WiFi ή Bluetooth, γηα ηε 
κεηαθνξά δεδνκέλσλ. 

 

4. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε πςειήο αλάιπζεο. 
 

5. Ν αηζζεηήξαο ξνήο λα έρεη εχξνο κέηξεζεο ξνήο απφ 0 έσο ±16 l/s ηνπιάρηζηνλ θαη αθξίβεηα 
±5% ή θαιχηεξε. 

 

6. Ζ αθξίβεηα ζηε κέηξεζε ηνπ φγθνπ λα είλαη ±3% ή θαιχηεξε. 
 

7. Ν αηζζεηήξαο ξνήο λα κε ρξεηάδεηαη δέζηακα κε απνηέιεζκα λα είλαη έηνηκνο γηα ρξήζε άκεζα θαη 
κφιηο ελεξγνπνηεζεί. 

 

8. Λα ππνινγίδεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ αιγφξηζκνπ ν 
παξάγνληαο BTPS (Body temperature pressure saturated) γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηε κέηξεζε. 

 

9. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο αλαπλεπζηηθψλ κπψλ (MIP/MEP) θαη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο 
αληίζηαζεο αεξαγσγψλ (λα πεξηιακβάλνληαη). 
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10. Λα ζπλδέεηαη κε νμχκεηξν ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη. 
 

11. Λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ ην νπνίν λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη ην νπνίν ζα εθηειεί ηηο εμήο 
κεηξήζεηο ζπηξνκεηξίαο κε δηάγξακκα ξνήο – φγθνπ κε ηηο εμήο ή παξφκνηεο παξακέηξνπο: 
 Αξγήο δσηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (SVC): ERV, IC, IRV, MV, T_EX, T_IN, T_TOT, VC_EX, VC_IN, 

VC_MAX, VT 
 Βίαηεο δσηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (FVC): ERV, EV, EV %FVC, FEV_0p75, FEV_1, FEV_1 %FVC, 

FEV_1% VC_IN, FEV_1% VC_MAX, FEV_2, FEV_3, FEV_6, FIV_0p5, FIV_1, FVC, FVC_IN, IC, 
IRV, MEF_25, MEF_50, MEF_75, MV, PEF, PIF. 
 

12. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

13. Ρν ζχζηεκα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 
αζθαιείαο. 

 

14. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

15. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 
 

16. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 24 

 

ΑΞΗΛΗΓΥΡΖΠ ΚΔ ΚΝΛΗΡΝΟ ΘΑΗ ΒΖΚΑΡΝΓΝΡΖ 

 

 

1. Λα είλαη θαηλνχξηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαη λα πεξηιακβάλεη 
ελζσκαησκέλα κφληηνξ, θαηαγξαθηθφ, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξία, charge tester γηα ηεζη 
εθθφξησζεο, αλαίκαθην βεκαηνδφηε.  

 

2. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο. 
 

3. Λα είλαη ζπζθεπή θνξεηή θαη λα δηαζέηεη ιαβή κεηαθνξάο. 
 

4. Ρν βάξνο ηεο ζπζθεπήο κε ην ηξνθνδνηηθφ, ην βεκαηνδφηε θαη ηα εμσηεξηθά Paddles λα κελ 
ππεξβαίλεη ηα 10 Kgr. 

 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 150 

5. Λα ιεηηνπξγεί κε δηθαζηθή ηερλνινγία απηλίδσζεο θαη λα έρεη ελέξγεηα εμφδνπ ζχκθσλα κε ηα 
λέα πξσηφθνιια ERC 2010. 

 

6. Λα δηαζέηεη απηφκαηε ξχζκηζε ηεο ηάζεο θαη ηεο θπκαηνκνξθήο απηλίδσζεο αλάινγα κε ηε 
δηαζσξαθηθή αληίζηαζε ηνπ αζζελνχο. Ζ δηαζσξαθηθή αληίζηαζε λα απνηππψλεηαη ζην 
θαηαγξαθηθφ χζηεξα απφ ηελ απηλίδσζε. 

 

7. Ν ρξφλνο θφξηηζεο ηνπ απηληδσηή ζηε κέγηζηε ελέξγεηα λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 sec. 
 

8. Λα ππάξρεη εηδηθφ πιήθηξν ξχζκηζεο ηεο ελέξγεηαο απηλίδσζεο κε δπλαηφηεηα επηινγήο κε 
ηνπιάρηζηνλ 20 βήκαηα δηαβάζκηζεο. 

 

9. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απηλίδσζεο κε ρξήζε εμσηεξηθψλ ειεθηξνδίσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 
(hard paddles), ελειίθσλ θαη παίδσλ, κε ρξήζε εζσηεξηθψλ ειεθηξνδίσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 
(θνπηάιεο), θαη κε ρξήζε απηνθφιιεησλ αθηηλνδηαπεξαηψλ ειεθηξνδίσλ (pads) γηα ρξήζε ρσξίο 
ρέξηα. Λα πεξηιακβάλεηαη έλα δεχγνο απηνθφιιεησλ ειεθηξνδίσλ (pads) πνπ λα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα απηλίδσζεο-βεκαηνδφηεζεο-ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη λα είλαη ηνπ ίδηνπ κε ηε 
ζπζθεπή θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 

10. Ρν ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ ηεο ζπζθεπήο λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεσο 220V/50Hz. 
 

11. Λα ππάξρεη ελζσκαησκέλε εζσηεξηθά επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία, γηα ρξήζε ηνπ απηληδσηή θαη 
εθηφο ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ε νπνία λα θνξηίδεηαη απηφκαηα κφιηο ε ζπζθεπή ζπλδεζεί ζην 
ειεθηξηθφ δίθηπν. 

 

12. Ν ρξφλνο πιήξνπο θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 4 ψξεο. 
 

13. Ζ απηνλνκία ηεο κπαηαξίαο λα επαξθεί γηα ηνπιάρηζηνλ 100 απηληδψζεηο ζηε κέγηζηε ελέξγεηα 
θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 120 min ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο κφληηνξ. 

 

14. Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε LCD κε δηάζηαζε δηαγσλίνπ ηνπιάρηζηνλ 5 ηληζψλ, κε δπλαηφηεηα 
ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο 2 απαγσγψλ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο, ρσξίο ηελ αλάγθε επηπιένλ 
αλαβαζκίζεσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 3 sec ε θαζεκία. 

 

15. Λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζχζηεκα κε ελζσκαησκέλν ζεξκηθφ εθηππσηή πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 
50mm θαη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο θαη ησλ δχν απεηθνληδφκελσλ απαγσγψλ ζε ηαρχηεηα 
25mm/sec. 

 

16. Ρν θαηαγξαθηθφ λα ηίζεηαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία χζηεξα απφ θάζε απηλίδσζε, θαηαγξάθνληαο 
ηαπηφρξνλα θαη ηηο δχν δηαζέζηκεο απαγσγέο, θαζψο θαη ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο, θαξδηαθφ 
ξπζκφ, απνδηδφκελε ελέξγεηα, ECG leads, ECG size, δηαζσξαθηθή αληίζηαζε ηνπ αζζελή, 
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αξηζκεηηθή έλδεημε νμπκεηξίαο, αξηζκεηηθή έλδεημε βεκαηνδφηεζεο. 
 

17. Ρν θαηαγξαθηθφ λα θαηαγξάθεη επίζεο ηελ ψξα, ηελ εκεξνκελία, ηηο απαγσγέο (ECG leads), ηνλ 
θαξδηαθφ ξπζκφ θαη ηα ηεζη ηνπ απηληδσηή. 

 

18. Λα δηαζέηεη νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζπλαγεξκφ, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη αιιαγή ην ραξηί ηνπ 
εθηππσηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αλνηθηφ ην πνξηάθη ηνπ εθηππσηή. 

 

19. Ν απηληδσηήο λα ιακβάλεη ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα κε ρξήζε ηξηπνιηθνχ θαισδίνπ, ην νπνίν ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη. Δπίζεο, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα 
κε ρξήζε πεληαπνιηθνχ θαισδίνπ, εμσηεξηθψλ paddles, απηνθφιιεησλ ειεθηξνδίσλ. 

 

20. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο επαηζζεζίαο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο απφ 4cm/mV 
έσο θαη 0,25cm/mV.   

 

21. Λα δηαζέηεη αλαινγηθή έμνδν ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο γηα απνζηνιή ζε απνκαθξπζκέλν 
κφληηνξ, θαη είζνδν ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο γηα ζπγρξνληζκφ κέζσ απνκαθξπζκέλνπ 
κφληηνξ. 

 

22. Λα δηαζέηεη απηφκαηε ιεηηνπξγία απηλίδσζεο κε ηνπιάρηζηνλ νπηηθέο νδεγίεο πξνο ην ρεηξηζηή 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

 

23. Λα δηαζέηεη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία απηλίδσζεο ε νπνία λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε απιά βήκαηα. 
 

24. Λα δηαζέηεη ζπγρξνληζκέλε θαη αζχγρξνλε εμσηεξηθή απηλίδσζε. 
 

25. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο αιιεινπρίαο απηλίδσζεο κε ξπζκηδφκελα απφ ην ρξήζηε 
πξσηφθνιια επηινγήο ηεο ελέξγεηαο απηλίδσζεο. 

 

26. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηφκαηεο εθθφξηηζεο ηνπ ππθλσηή ζε πεξίπησζε πνπ ε απηλίδσζε δελ 
απνδνζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 60 sec. 

 

27. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα αλαίκαθηεο δηαζσξαθηθήο βεκαηνδφηεζεο θαη’ επηινγή, κε 
βεκαηνδνηηθή ζπρλφηεηα πνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 40-170 ppm, ηζρχ ξεχκαηνο εμφδνπ κεηαμχ 
0 θαη 200mA, θαη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο πξφζθαηξεο παχζεο (pause) γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηνπ ελδνγελνχο ξπζκνχ. 

 

28. Λα δηαζέηεη νπηηθνχο θαη ερεηηθνχο ζπλαγεξκνχο (alarm) γηα φιεο ηηο κεηξήζηκεο παξακέηξνπο, 
κε ηα φξηα ζπλαγεξκνχ λα είλαη ξπζκηδφκελα απφ ην ρξήζηε, αιιά θαη ξπζκηδφκελα απηφκαηα 
αλάινγα κε ηνλ αξρηθφ ξπζκφ ηνπ αζζελνχο.  
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29. Λα δηαζέηεη εζσηεξηθή ςεθηαθή κλήκε κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 50 
πεξηζηαηηθψλ κε θαηαγξαθή κηαο απαγσγήο. 

 

30. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ζηε κλήκε ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ αζζελή, ηεο 
ειηθίαο ηνπ θαη ησλ θαξκάθσλ πνπ ηνπ ρνξεγήζεθαλ. 

 

31. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εχρξεζηεο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε κλήκε ηνπ απηληδσηή ζε 
άιιε ζπκβαηή ζπζθεπή ή ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

 

32. Ν απηληδσηήο λα δηαζέηεη απηφκαην επαλαιακβαλφκελν απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο 
λα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. 

 

33. Λα ζπλνδεχεηαη απφ: 
 Έλα δεχγνο ειεθηξνδίσλ εμσηεξηθήο απηλίδσζεο (paddles) ελειίθσλ θαη παίδσλ. 
 Θαιψδην ξεχκαηνο. 

 Ρξηπνιηθφ θαιψδην ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. 
 Έλα δεχγνο αθηηλνδηαπεξαηψλ απηνθφιιεησλ ειεθηξνδίσλ (pads) ελειηθσλ, κε 

δπλαηφηεηα εμσηεξηθήο απηλίδσζεο/βεκαηνδφηεζεο/ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. 
 Ππλδεηηθφ θαιψδην γηα ηα απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα. 
 Σαξηί γηα ην ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθφ. 

 Ρδει απηλίδσζεο. 
 Δγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζέξβηο. 
 Όια ηα κέξε θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ άκεζε θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

34. Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα πξσηφηππα prospectus 
ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

 

35. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

36. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

37. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

38. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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1. Λα είλαη θαηλνχξηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα παξαδνζεί έηνηκνο  πξνο 
ιεηηνπξγία. 

 

2. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία 
δηάξθεηαο ζπλερφκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ  δπν (2) σξψλ. 

 

3. Λα δηαζέηεη νζφλε ηνπιάρηζηνλ 5,7 ηληζψλ, ηερλνινγίαο αθήο ή ζπκβαηηθή, γηα ηελ ηαπηφρξνλε 
απεηθφληζε θαη ησλ 12 απαγσγψλ καδί κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο 
(νλνκαηεπψλπκν αζζελή, απαγσγέο, ηαρχηεηα, επαηζζεζία, θίιηξα, θαξδηαθφο ξπζκφο, 
θαηάζηαζε κπαηαξίαο, δηάθνξα κελχκαηα, ζπλαγεξκνχο θαη φηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην). 

 

4. Λα ζπιιέγεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο 12 απαγσγέο ζε ζπλδπαζκνχο standard θαη Cabrera, θαη λα 
δηαζέηεη πξνγξάκκαηα κεηξήζεσλ θαη δηάγλσζεο θαξδηνγξαθήκαηνο. 

 

5. Λα δηαζέηεη θίιηξα απφξξηςεο παξαζίησλ δηθηχνπ, κπψλ θαη ηζνειεθηξηθήο γξακκήο. 
 

6. Λα έρεη δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε 4  επαηζζεζίεο θαη λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θαη 
απηφκαηα.  

 

7. Λα δηαζέηεη πξνγξάκκαηα κεηξήζεσλ θαη δηάγλσζεο θαη λα αλαγλσξίδεη βεκαηνδνηηθνχο παικνχο. 
 

8. Ζ ιήςε ηνπ ζήκαηνο λα γίλεηαη κε εχξνο ζπρλνηήησλ 0,05-250 Hz θαη ε ζπρλφηεηα 
δεηγκαηνιεςίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16.000 samples/sec/channel. Ν δείθηεο Common mode 
rejection ratio (CMMR) λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 140 dB. 

 

9. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξνρήιαηε βάζε κε βξαρίνλα ζηήξημεο θαισδίνπ αζζελνχο, ην νπνίν ζα 
είλαη 10πνιηθφ, θαη ρψξν γηα ελαπφζεζε ησλ παξειθφκελσλ. 

 

10. Λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ 6 θαλαιηψλ, ζεξκηθνχ ηχπνπ, κε 5 ηνπιάρηζηνλ ηαρχηεηεο εθηχπσζεο 
κε εχξνο ηαρχηεηαο κεηαμχ 5 – 50 mm/sec, γηα ραξηί αλαδηπινχκελν ή ξνιφ. 

 

11. Λα έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο θαηαγξαθήο θαζψο θαη έθδνζεο αληηγξάθνπ. 
 

12. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θαισδίνπ ηνπ αζζελνχο ζε πεξίπησζε απνζχλδεζεο ή θαθήο 
επαθήο, κε εηδνπνίεζε.  

 

13. Λα δηαζέηεη πιεθηξνιφγην αιθαξηζκεηηθνχ ηχπνπ. 
 

14. Λα έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε Ζ/, κε δίθηπν θαη κε εμσηεξηθφ εθηππσηή κέζσ ησλ 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 154 

θαηάιιεισλ ζπξψλ. Ξξναηξεηηθά κπνξεί λα δηαζέηεη θαη ζχλδεζε κέζσ wi-fi.     
 

15. Δάλ απαηηείηαη εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ απεηθφληζε θη εθηχπσζε ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο 
ζε Ζ/, απηφ λα ζπλνδεχεη ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν.  

 

16. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

17. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

18. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

19. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

20. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 
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ΞΝΠΡΟΥΚΑ ΓΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖΠ ΟΘΚΗΠΖΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ 

 

 

1. Ζ ζπζθεπή λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε ζχζηεκα επεμεξγαζίαο απφ κηθξνυπνινγηζηέο. 
 

2. Ζ κέζνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ λα είλαη κε επεκβαηηθή. 
 

3. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί λεξφ ηεο βξχζεο. 
 

4. Λα είλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ. 
 

5. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα είλαη αζφξπβε. 
 

6. Λα δηαζέηεη ηξνρνχο θαη ρεηξνιαβή γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ. 
 

7. Λα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ (λα αλαθεξζνχλ νη δηαζηάζεηο θαη ην βάξνο ηνπ). 
 

8. Λα ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηχνπ 220 V / 50 Hz. 
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9. Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε LCD ηνπιάρηζηνλ 5 ηληζψλ ζηελ νπνία λα απεηθνλίδνληαη νη ξπζκίζεηο, 
νη ζπλαγεξκνί, ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζπζθεπήο θαζψο θαη νη ζεξκνθξαζίεο. 

 

10. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκψλ θαζψο θαη ρακειήο ζηάζκεο λεξνχ. 
 

11. Ζ ζπζθεπή λα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε φιεο ηεο ειηθίεο, ελήιηθέο, παηδηά θαη λενγλά. 
 

12. Ζ ζπζθεπή λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ππνζηήξημε αζζελψλ κε ππνζεξκία θαη ππεξζεξκία θαζψο 
θαη Normothermia. 

 

13. Ζ ζεξκνθξαζία ξχζκηζεο ζψκαηνο λα είλαη πεξίπνπ απφ 150 – 440 C. 
 

14. Λα δηαζέηεη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίεο ζψκαηνο θαη νηζνθάγνπ / νξζνχ. 
 

15. Λα δηαζέηεη δπν (2) θαλάιηα ζεξκνθξαζίαο. 
 

16. Ζ ηαρχηεηα ςχμεο ηνπ λεξνχ λα είλαη πεξίπνπ 5ν C/min θαη ε ηαρχηεηα ζέξκαλζεο λα είλαη 3ν 
C/min ηνπιάρηζηνλ. 

 

17. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλακνλήο. 
 

18. Λα   δηαζέηεη  ηνπιάρηζηνλ  2  ηξφπνπο  ιεηηνπξγίαο:   α)   κε  επηινγή   επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο 
ζηνλ αζζελή, β) κε επηινγή επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ έλδπζε ηνπ αζζελνχο. 

 

19. Λα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο γηα κεηαθνξά αζζελψλ κε αζζελνθφξν, αεξνπιάλν θαη 
ειηθφπηεξν. 

 

20. Λα έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη αλάθιεζεο απηψλ.  
 

 

 

 

21. Λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αλάινγεο ελδπκαζίεο αζζελψλ κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Λα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε φιεο ειηθίεο αζζελψλ, ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά. 
 Λα είλαη εχθνιε απιή θαη γξήγνξε ε ηνπνζέηεζε ηεο ζε αζζελή θαζψο θαη ε ζχλδεζε 

ηνπ κε ηελ ζπζθεπή δηαρείξηζεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο. 
 Λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 85% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζψκαηνο θαη λα δηαζέηεη 

πνιιαπιά αλνίγκαηα γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο ηα 
νπνία λα αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ εχθνια. 
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 Ζ έλδπζε λα δηαζέηεη θαλάιηα λεξνχ γηα ηελ ζηαζεξή θαη γξήγνξε ρνξήγεζε ηεο 
δεηνχκελεο ζεξκνθξαζίαο ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο. Ζ ζεξκνθξαζία ξπζκίδεηαη βάζε 
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ζψκα ηνπ 
αζζελνχο. 

 Ζ ελδπκαζία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ καιαθφ πιέγκα βηνζπκβαηφ Latex θαη λα 
κελ πξνθαιεί εξεζηζκνχο ζην δέξκα. 

 Λα κελ επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο αθηηλνγξαθίαο ζηνλ αζζελή, ή ζε αμνληθή θαη 
καγλεηηθή ηνκνγξαθία. 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ 2 ελδπκαζίεο ελειίθσλ. 
 

ΓΔΛΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ 
 

1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ. 

 

2. Λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ  ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (CE Mark, medical grade θιπ), ηα Δπξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.   

 

3. Λα θαηαηεζνχλ ηα  πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξντφλησλ 93/42/EEC, εξγνζηαζηαθά πηζηνπνηεηηθά ISO 13485, θαζψο θαη ε πξνκεζεχηξηα 
εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 9001, ISO 13485 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ), ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, λα πιεξνί ηελ .Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη λα 
είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. 

 

4. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

5. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ 
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ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΖΚΑΡΗΘΖΠ ΟΝΖΠ 
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1. Λα είλαη κεράλεκα θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 
 

2. Λα είλαη ζάιακνο λεκαηηθήο ξνήο Class II, ηδαληθά ζρεδηαζκέλνο γηα ηε δηαηήξεζε αζεπηηθψλ 
ζπλζεθψλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία δηάθνξσλ εθαξκνγψλ ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο, ηαηξηθή, 
βηνινγία, κηθξνβηνινγία. 

 

3. Λα δηαζέηεη δχν θηλεηήξεο ζπλερνχο ξεχκαηνο (DC). 
 

4. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220V/50Hz. 
 

5. Λα εμαζθαιίδεηαη ε απηφκαηε εμηζνξξφπεζε ηεο εηζαγσγήο (inflow) Θαη ηεο λεκαηηθήο ξνήο 
(downflow) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηε δηαζθάιηζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο 
ηνπ δείγκαηνο. 

 

6. Λα δηαζέηεη αλνμείδσηε επηθάλεηα εξγαζίαο, ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξα ηκήκαηα. Ρα ηκήκαηα απηά 
λα αλαζεθψλνληαη εχθνια γηα θαζαξηζκφ θαη απνζηείξσζε. 

 

7. Λα δηαζέηεη νκνηφκνξθν θσηηζκφ έληαζεο ηνπιάρηζηνλ 800 lux. 
 

8. Λα δηαζέηεη δχν θίιηξα HEPA H14, ηφζν ζηε λεκαηηθή ξνή, φζν θαη ζηελ έμνδν ηνπ αέξα απφ ην 
ζάιακν, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛ1822, κε ηθαλφηεηα θαηαθξάηεζεο >99.999% ελάληηα 
ζε φια ηα ζσκαηίδηα κε δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 0.3 κm, παξέρνληαο πςειφ βαζκφ αζθάιεηαο. 
Ρν 70% ηνπ αέξα λα αλαθπθιψλεηαη θαη ην 30% λα δηαρέεηαη ζην ρψξν.  

 

9. Λα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηα θίιηξα θαη ζηα άιια εμαξηήκαηα απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο.  
 

10. Λα έρεη ρακειφ επίπεδν ζνξχβνπ ιεηηνπξγίαο ≤55 dB. 
 

11. Λα δηαζέηεη επαλάγλσζηε νζφλε, εχθνια νξαηή απφ ηελ θαζηζηή ζέζε. Πηελ νζφλε ππάξρεη 
ζπλερήο αλαγξαθή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αέξα θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ θίιηξσλ. Δπηπιένλ λα 
ππάξρεη δείθηεο απφδνζεο (ηαρχηεηα θάζεηεο ξνήο/ξνήο εηζαγσγήο). 

 

12. Λα δηαζέηεη ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ, φηαλ ην παξάζπξν είλαη 
αλνηρηφ θαη φηαλ δελ ππάξρεη ζσζηή ξνή αέξα. 

 

13. Λα δηαζέηεη επηθιηλέο παξάζπξν πεξίπνπ 10ν απφ αλζεθηηθφ ηδάκη αζθαιείαο. Ρν παξάζπξν γηα 
πξνζηαζία απφ κνιχλζεηο λα θαηεβαίλεη γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ην θαζαξίδεη κε επθνιία θαη 
αζθάιεηα.   
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14. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ζρεηηθή έλδεημε ζηελ νζφλε ειέγρνπ. 
 

15. Λα δηαζέηεη εξγνλνκηθέο ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαξπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 
 

16. Λα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο BS 5726, IEC 1010-1, DIN 12950, EN 12469, 
NFX-44-201 θαη NSG 49.. 

 

17. Λα έρεη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 1100 Σ 450 Σ 750 mm (Κήθνο X 
Βάζνο Σ Ύςνο). 

 

18. Λα δηαζέηεη ιάκπα UV πξνγξακκαηηδφκελεο ιεηηνπξγίαο. 
 

19. Λα δηαζέηεη δχν κπξίδεο.   
 

20. Λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε δίθηπν ή θηάιε πγξαεξίνπ. 
 

21. Λα ζπλνδεχεηαη απφ βάζε δαπέδνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. 
 

22. Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα πξσηφηππα prospectus 
ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

 

23. Λα θέξεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

24. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

25. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

26. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΚΖΣΑΛΖΚΑ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΦΝΟΖΡΝ 

 

 

1. H ζπζθεπή λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πιεξεί φινπο ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο 
αζθαιείαο. 

 

2. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220 Volts / 50 Hz. 
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3. Λα θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε αληηθξαδαζκηθή βάζε, κε ζχζηεκα αθηλεηνπνίεζεο ηξνρψλ θαη λα 
είλαη εχθνιε ζηε κεηαθνξά ηεο. 

 

4. Λα εθηειεί απαξαηηήησο φιεο ηηο παξαθάησ κεζφδνπο : 
 Α) Ππλερνχο βξαδείαο ππεξδηήζεζεο (SCUF), 
 Β) Ππλερνχο θιεβν-θιεβηθήο Aηκνδηήζεζεο (CVVH),  
 Γ) Ππλερνχο θιεβν-θιεβηθήο Αηκνθάζαξζεο (CVVHD), 
 Γ) Ππλερνχο θιεβν-θιεβηθήο Αηκνδηαδηήζεζεο (CVVHDF),  

 Δ) Θεξαπεία αηκνδηήζεζεο πςειψλ φγθσλ (HVHF), 
 ΠΡ) Θεξαπείεο κε ρξήζε θηηξηθψλ θαη  
 Ε) Θεξαπείεο πιαζκαθαίξεζεο θαη αηκνπξνζξφθεζεο (ΡΟΔ θαη EMOPERFUSION). 
 

5. Λα ιεηηνπξγεί θαη λα ειέγρεηαη απφ ελζσκαησκέλν (-νπο) κηθξνυπνινγηζηή (-έο). 
 

6. Λα δέρεηαη θίιηξα θαηάιιεια γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεξαπείεο, φισλ ησλ κέρξη ζήκεξα 
γλσζηψλ ηχπσλ θαη εξγνζηαζίσλ, κε πνηλή απφξξηςεο. 

 

7. Λα δέρεηαη απαξαηηήησο έλα πιήξεο ζεη γξακκψλ κε ην νπνίν λα κπνξεί λα εθηειεί φιεο ηηο 
παξαπάλσ κεζφδνπο ρσξίο ηελ πξνζζήθε επηπιένλ αλαισζίκσλ. 

 

8. Λα έρεη ελζσκαησκέλε απηφκαηε θαη κεγάιεο αθξίβεηαο αληιία ρνξήγεζεο αληηπεθηηθήο αγσγήο 
κε επαξίλε. 

 

9. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αληηπεθηηθήο αγσγήο (κε θηηξηθά) & επαλέγρπζεο αζβεζηίνπ κε κεγάιεο 
αθξίβεηαο αληιίεο θαη δπγνχο. 

 

10. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνεηνηκαζίαο αληηπεμίαο κε δχν ηξφπνπο (επαξίλε, θηηξηθφ) θαη 
δπλαηφηεηα αιιαγήο ηξφπνπ αληηπεμίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. 

 

11. Λα κελ απαηηείηαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζπλζέζεσλ δηαιπκάησλ ζηηο ζεξαπείεο θηηξηθψλ. 
 

12. Λα δηαζέηεη απηφκαηεο, πεξηζηαιηηθέο αληιίεο κεγάιεο αθξίβεηαο κε ηε δπλαηφηεηα κεγάισλ 
ξπζκψλ ξνήο. 

 

13. Λα δέρεηαη δηαιχκαηα θαηάιιεια γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεξαπείεο, φισλ ησλ κέρξη ζήκεξα 
γλσζηψλ ηχπσλ θαη εξγνζηαζίσλ, κε πνηλή απφξξηςεο. 

 

14. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζεξκαληηθφ ζχζηεκα ησλ δηαιπκάησλ ππνθαηάζηαζεο. 
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15. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ζηνπο δπγνχο έσο θαη 20lt δηαιχκαηνο 
ππνθαηάζηαζεο. 

 

16. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα αιιάδεη ην είδνο θαη ηηο παξακέηξνπο ζεξαπείαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο.  

 

17. Λα είλαη εχθνιε ε ηνπνζέηεζε ησλ γξακκψλ θαη ην γέκηζκα απηψλ (απηφκαην priming). 
 

18. Λα δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα απαέξσζεο ησλ πγξψλ ππνθαηάζηαζεο. 
 

19. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο παξακέηξσλ ηεο ησλ ηειεπηαίσλ ζπλεδξηψλ. 
 

20. Ρν πάλει ρεηξηζκνχ ηνπ λα είλαη επαλάγλσζην. Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε πςειήο επθξίλεηαο. 
 

21. Γηα ηελ εχθνιε θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε, λα δηαζέηεη απαξαίηεηα software ζηα Διιεληθά.  
  

22. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ θαη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνχο θαη 
ζπζηήκαηα αζθαιείαο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο, είηε απφ βιάβε, είηε απφ θαθφ 
ρεηξηζκφ. 

 

23. Λα δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε εθεδξηθή κπαηαξία, έηζη ψζηε λα κε ράλεη ηα δεδνκέλα 
ζεξαπείαο θαη λα κελ δηαθφπηεηαη ε ζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ γηα κεξηθά ιεπηά ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

24. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

25. Λα έρεη εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

26. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΞΝΙΘΟΝΛΑ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΚΔ ΕΓΝ 
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1. Λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 

2. Λα δηαζέηεη επξεία βάζε (πεξίπνπ 50 x 100 cm), γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε ζηαζεξφηεηα 
θαη αζθάιεηα. 

 

3. Λα έρεη ζηηβαξή θαηαζθεπή ψζηε λα δέρεηαη αζζελείο βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 150 Kg. 
 

4. Λα θέξεη 4 ηξνρνχο αληηζηαηηθνχο, κνλνχο ή δηπινχο, πεξηζηξεθφκελνπο πεξί ηνλ θάζεην άμνλά 
ηνπο. 

 

5. Λα θέξεη κεραληζκφ αθηλεηνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ ηξνρψλ, κε θεληξηθφ πνδνρεηξηζηήξην ζηε 
βάζε ηεο πνιπζξφλαο. 

 

6. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεσο 220-230V/50Hz. 
 

7. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κπαηαξία ηθαλή λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο 
θηλήζεηο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

8. Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ λα δηαζέηεη γείσζε. 
 

9. Λα έρεη κεηαζρεκαηηζηή πνπ ηξνθνδνηεί ηα κνηέξ θαη ην ηειερεηξηζηήξην κε ρακειή ηάζε 24V. Ν 
κεηαζρεκαηηζηήο ζην ηξνθνδνηηθφ θαζψο θαη ηα κνηέξ λα είλαη ζηεγαλά ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
IPX4. 

 

10. Λα έρεη θαιπκκέλα ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά κέξε ζηε βάζε (κνηέξ, έκβνια, θαιψδηα θιπ.) γηα 
αζθάιεηα θαη θαιαηζζεζία, κε αλζεθηηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ην νπνίν λα θαζαξίδεηαη εχθνια θαη λα 
απνιπκαίλεηαη. 

 

11. Λα δηαζέηεη ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 4 κνηέξ: 

 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιάηεο κε εχξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0-70ν. 
 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαζίζκαηνο κε εχξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 10ν. 
 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ πνδηψλ κε εχξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 40ν. 
 Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ χςνπο κε εχξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 20 cm. 

 

12. Λα δηαζέηεη ξπζκηδφκελν ππνπφδην, ειεθηξηθά ή ρεηξνθίλεηα. 
 

13. Λα δηαζέηεη ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην κε ηδηαίηεξν πιήθηξν αθήο γηα θάζε επηινγή θηλήζεσο. 
 

14. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζηε ζέζε SHOCK (Trendelenburg: αλάζθεια κε ηα πφδηα ζε 
ππεξπςσκέλε ζέζε) άκεζα κε ηε ρξήζε δηαθφπηε θαη ζε ρξφλν φρη κεγαιχηεξν ησλ 15 sec. 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 162 

 

15. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο απφ ηε ζέζε SHOCK ζηε ζέζε θαζίζκαηνο κε ην πάηεκα 
αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ αθήο. 

 

16. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζε νξηδφληηα ζέζε κε ζηαζεξφηεηα, σο θξεβάηη λνζειείαο. 
 

17. Νη δηαζηάζεηο ηεο πνιπζξφλαο φηαλ απηή γίλεηαη θξεβάηη λα είλαη: 
 Κήθνο: φρη κεγαιχηεξν απφ 2300 mm 

 Ξιάηνο: φρη κεγαιχηεξν απφ 1000 mm (κε ηνπο βξαρίνλεο ρεξηψλ) 
 Ύςνο θαζίζκαηνο ζηε ρακειφηεξε ζέζε: κεηαμχ 500 θαη 670 mm 

 

18. Λα έρεη νξζνπεδηθφ ζηξψκα, ππελδεδπκέλν κε εηδηθφ αληηβαθηεξηδηαθφ άθαπζην ζπλζεηηθφ δέξκα 
κεγάιεο αληνρήο ρσξίο ξαθέο. 

 

19. Λα δηαζέηεη βξαρίνλεο ρεξηψλ θαξδείο, ζηηβαξνχο, θαιπκκέλνπο απφ ην ίδην πιηθφ κε ην ζηξψκα, 
κε ζρεδηαζκφ ηέηνην πνπ λα ηνπο επηηξέπεη: 

 Ρε ξχζκηζή ηνπο σο πξνο ηελ νξηδφληηα θίλεζε (δεμηά-αξηζηεξά) θαη ηελ θαηαθφξπθε θιίζε. 
Ζ άξζξσζε λα ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ επηζπκεηή ζέζε κε εχρξεζην κεραληζκφ. 

 Ρελ άκεζε θίλεζή ηνπο ζε φξζηα ζέζε γηα ην εχθνιν θάζηζκα ηνπ αζζελνχο. 
 Λα αθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ηεο πιάηεο ηνπ θαζίζκαηνο γηα ηελ άλεζε ηνπ αζζελνχο. 

 Λα απνζπψληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη, εάλ ρξεηαζηεί, απφ ηελ πνιπζξφλα ρσξίο δπζθνιία. 
 

20. Λα θέξεη ελζσκαησκέλν ή απνζπψκελν καμηιάξη γηα ην θεθάιη ηνπ αζζελνχο. 
 

21. Λα έρεη ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή δπγαξηά αθξηβείαο κε επαλάγλσζηε ςεθηαθή νζφλε, γηα ηε 
ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο. Ζ δπγαξηά 
λα έρεη: 

 Τεθηαθή νζφλε γηα παξαθνινχζεζε ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελή κε θαηάιιειεο ελδείμεηο ζε 
πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ην θαζνξηζκέλν απφ ην ρξήζηε εχξνο. 

 Ιεηηνπξγία αθχξσζεο βάξνπο άιισλ αληηθεηκέλσλ, π.ρ. καμηιάξηα, θνπβέξηεο. 
 

22. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

23. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

24. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

25. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

26. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 30 

 

ΒΗΛΡΔΝΙΑΟΓΓΝΠΘΝΞΗΝ 

 
1. Λα πεξηιακβάλεηαη θνξεηφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο κε νζφλε πςειήο επθξίλεηαο TFT  πεξίπνπ 

7 ηληζψλ κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Λα παξέρεη εηθφλα πςειήο αλάιπζεο, πεξ.  1280 x 800 pixels. 

 Λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηαπηφρξνλα δχν ηχπνη βηληενελδνζθνπίσλ, κε εχθνιε ελαιιαγή 

κεηαμχ ησλ δχν κέζσλ. 

 Λα δηαζέηεη εμφδνπο USB θαη HDMI γηα ζχλδεζε κε εμσηεξηθή νζφλε. 

 Λα έρεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο εηθφλσλ θαη βίληεν ζε θαηάιιειν κέζν απνζήθεπζεο θαη 

δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο απηψλ. 

 Λα έρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζε USB flash drive γηα αξρεηνζέηεζε. 

 Λα δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία, κε κέγηζην ρξφλν ιεηηνπξγίαο έσο 2 ψξεο θαη 

ζρεηηθή έλδεημε ηνπ ελαπνκείλαληα ρξφλνπ. Λα κπνξεί επίζεο λα ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηε 

θφξηηζε. 

 Λα δηαζέηεη εηδηθή πξνζηαζία απφ ηα πγξά θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα επηθαλεηαθή 

απνιχκαλζε. 

 

2. Λα πεξηιακβάλεηαη βηληενιαξπγγνζθφπην κε ιάκα ηχπνπ MACINTOSH No 4, κε ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Λα δηαζέηεη εξγνλνκηθή ιαβή 

 Λα είλαη ηερλνινγίαο CMOS θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε πεγή θσηηζκνχ ηερλνινγίαο LED. 

 Ρν άθξν ηεο ιάκαο λα είλαη νξαηφ ζηελ εηθφλα γηα θαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Λα είλαη θαηάιιειν θαη γηα άκεζε ιαξπγγνζθφπεζε. 

 Λα έρεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο εηθφλσλ θαη βίληεν κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ. 

 Λα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα απιφ ή κεραληθφ θαζαξηζκφ θαη 

απνιχκαλζε - απνζηείξσζε κε ηηο κεζφδνπο αεξίνπ πιάζκαηνο. 

 

3. Ρν ζχζηεκα λα κπνξεί λα εκπινπηηζηεί θαη αλαβαζκηζηεί κε ηελ πξνζαξκνγή άιισλ ηχπσλ 

βηληενιαξπγγνζθνπίσλ κε ιάκεο: ηχπνπ MACINTOSH κεγέζε 0, 2, 3 / ηχπνπ MILLER κεγέζε 0, 1 

/δχζθνιεο δηαζσιήλσζεο,  φπσο θαη κε βηληενάθακπην ελδνζθφπην γηα πεξηπηψζεηο αζζελψλ 

βαξηαηξηθήο ή αζζελψλ κε κηθξφ άλνηγκα ζηφκαηνο ή κε πξφβιεκα ζηελ απρεληθή ζπνλδπιηθή 

ζηήιε. 

 

4. Πην ζχζηεκα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί θεθαιή θάκεξαο γηα ηελ πξνζαξκνγή εχθακπησλ ηλνπηηθψλ 

ελδνζθνπίσλ θαη άθακπησλ ελδνζθνπίσλ κε πξνζνθζάικην, θαηάιιεισλ γηα δηαζσιήλσζε. 
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5. Ρν βηληενιαξπγγνζθφπην λα κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε απηφλνκν ζχζηεκα κηθξήο νζφλεο 

θαηάιιειν γηα επείγνπζεο θαηαζηάζεηο κε απνζπψκελε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. 

6. Λα πεξηιακβάλεηαη ηξνρήιαην ηνπνζέηεζεο ηνπ κφληηνξ κε χςνο πεξ. 120 cm. Λα δηαζέηεη: 

αθηηλσηή βάζε κε ξφδεο, θαιάζη. 

Γεληθά 

 

1. Λα παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν εηψλ. 
 

2. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε. 
 

3. Όια ηα πξνζθεξφκελα απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ. 
 

4. Όια ηα πξνζθεξφκελα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα. 
 

5. Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απνδεηθλχνληαη απφ ηα επίζεκα εξγνζηαζηαθά prospectus. 
 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 31 

 

ΦΓΝΘΔΛΡΟΝΠ ΠΥΙΖΛΑΟΗΥΛ ΡΔΠΠΑΟΥΛ ΞΝΓΝΣΔΥΛ 

 

 

1. Λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 
 

2. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220V/50Hz. 
 

3. Λα είλαη επηηξαπέδηα εξγαζηεξηαθή, ρσξεηηθφηεηαο 4x400 ml, γηα θπγνθέληξεζε ηνπιάρηζηνλ 
έσο 15.000 RPM/21.500 ΣG, αλαιφγσο θεθαιήο, ειεγρφκελε απφ κηθξνεπεμεξγαζηή. 

 

4. Λα έρεη επηινγή ηεο ηαρχηεηαο θπγνθέληξεζεο θαη ρξφλνπ θπγνθέληξεζεο απφ 1 ιεπηφ έσο 
πεξίπνπ 10 ψξεο.  

 

5. Λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ νξηδφληηα θεθαιή ζθξαγηδφκελε, κέγηζηεο ηαρχηεηαο 
ηνπιάρηζηνλ 5.000 RPM/4700XG κε πιήξεο θνξηίν, θαιάζηα δηεζλψο εγθεθξηκέλα βηνινγηθήο 
αζθαιείαο, κε ππνδνρείο γηα ζπλνιηθή θπγνθέληξεζε 56x10 ή 15 ml ζσιήλσλ δηαζηάζεσλ 
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15x113 mm (δηάκεηξνο x χςνο) θαζψο θαη 76x5 ml δηαζηάζεσλ 12x110 mm (δηάκεηξνο x χςνο) 
θαζψο θαη πιήζνπο άιισλ, αλαιφγσο ππνδνρέα. Νη ππνδνρείο λα ξπζκίδνληαη θαζ΄χςνο.  

 

6. Λα δέρεηαη άιιεο δχν νξηδφληηεο θεθαιέο, κία λα είλαη θαηάιιειε θαη γηα πιάθεο 
κηθξνηηηινδφηεζεο, αιιά θαη 5 γσληαθέο γηα θπγνθέληξεζε ζε πςειέο ζηξνθέο απφ 
κηθξνζσιελάξηα 30 eppendorf ζηα 21.500 XG. 

 

7. Λα δηαζέηεη εηδηθφ ζχζηεκα γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο – απεγθαηάζηαζεο ησλ θεθαιψλ 
θπγνθέληξεζεο, ρσξίο εξγαιεία. 

 

8. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηαθφξσλ νξηδνληίσλ θαη γσληαθψλ θεθαιψλ γηα δηαθφξσλ 
κεγεζψλ ζσιελάξηα (φρη κφλν γηα κηθξά), θαζψο θαη γηα πιάθεο κηθξνηηηινδφηεζεο. Νη θεθαιέο 
λα αιιάδνπλ εχθνια απφ ην ρξήζηε, ρσξίο εξγαιεία θαη κε απηφκαην θιείδσκα. 

 

9. Λα έρεη ειεθηξηθφ θξέλν. 
 

10. Λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 8 πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο θαη 8 πξνγξάκκαηα επηβξάδπλζεο. 
 

11. Λα έρεη θαπάθη δηπιήο αζθαιείαο. Γειαδή, λα κελ αλνίγεη φηαλ ιεηηνπξγεί ε θπγφθεληξνο, θαη λα 
κε ιεηηνπξγεί ε θπγφθεληξνο φηαλ είλαη αλνηθηφ ην θαπάθη. 

 

12. Λα έρεη δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε αληζνδπγηζκέλσλ δεηγκάησλ. 
 

13. Λα έρεη 5 ηνπιάρηζηνλ πξνγξάκκαηα θπγνθέληξεζεο. 
 

14. Λα έρεη εηδηθφ θνπκπί γηα πνιχ κηθξνχο ρξφλνπο θπγνθέληξεζεο θαη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία. 
 

15. Λα είλαη αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο, κε ζφξπβν κηθξφηεξν απφ 54 dB. 
 

16. Λα δηαζέηεη πξφγξακκα απηνδηάγλσζεο κε νπηηθναθνπζηηθφ alarm θαη δηαθνπή ζε πεξίπησζε 
αληζνδπγηζκέλσλ δεηγκάησλ, αλνηθηήο πφξηαο ειεθηξνληθψλ πξνβιεκάησλ, ππέξβαζε ηαρχηεηαο 
θιπ. 

 

17. Λα έρεη ζάιακν θαη θάδν απφ αλνμείδσην ράιπβα πνπ θαζαξίδεηαη εχθνια. 
 

18. Λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ςχθηξεο δηαηεξψληαο θαζαξφ απφ ππνιείκκαηα ςεθηξψλ ην εζσηεξηθφ ηεο 
θπγνθέληξνπ κεηψλνληαο ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα βιαβψλ. 

 

19. Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα πξσηφηππα prospectus 
ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
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20. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

21. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

22. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 32 

 

ΤΓΔΗΝ ΦΑΟΚΑΘΥΛ / ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΚΝΛΝΦΙΙΝ 

  

1. Λα είλαη ςπγείν θαηάιιειν γηα ηελ θχιαμε θαξκάθσλ θαη αληηδξαζηεξίσλ. 
 

2. Λα έρεη ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 500 ιίηξα. 
 

3. Λα έρεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο απφ 62x86x199 cm. 
 

4. Λα δηαζέηεη κφλσζε πνιπνπξεζάλεο ηνπιάρηζηνλ 60 ρηιηνζηψλ. 
 

5. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 230V/50Hz. 
 

6. Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε λα κελ μεπεξλάεη ηα 3,6kWh/24h. 
 

7. Λα έρεη εχξνο επηιέμηκσλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπιάρηζηνλ +1⁰C - +10⁰C πνπ λα ξπζκίδεηαη απφ 

νζφλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 4'' ηχπνπ LED. 
 

8. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνβνιήο γξαθεκάησλ γηα ηελ ζεξκνθξαζία θαη θιείδσκα ηνπ 
ρεηξηζηεξίνπ κε θσδηθφ. 

 

9. Λα δηαζέηεη ξφδεο γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ, νη 2 ηνπιάρηζηνλ λα έρνπλ θξέλν. 
 

10. Ρν εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην αηζάιη. 
 

11. Ν ζάιακνο ηνπ ςπγείνπ λα θσηίδεηαη θαη ε πφξηα λα θιεηδψλεη. 
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12. Λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ηέζζεξα (4) ξάθηα ξπζκηδφκελνπ χςνπο, κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο έσο 
θαη 11. 

 

13. Λα ιεηηνπξγεί κε ηερλνινγία ςχμεο βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ςπγείνπ. 
 

14. Λα δηαζέηεη απηφκαηε απφςπμε. 
 

15. Ρν ςπγείν λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο θίιηξα γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 
 

16. Ρν ςπθηηθφ πγξφ λα είλαη R290 CFC-Free. 
 

17. Λα δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ γηα ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 ςειήο/Σακειήο ζεξκνθξαζίαο 
 Γηαθνπήο ξεχκαηνο 
 Σακειήο κπαηαξίαο 
 Αλνηθηήο πφξηαο 
 Βιάβεο αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο 
 

18. Λα δηαζέηεη κπαηαξία 72 σξψλ γηα ηνπο ζπλαγεξκνχο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο. 
 

19. Λα δηαζέηεη ζχξα USB γηα ηελ ιήςε δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπγείνπ θαη αλαβάζκηζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ. 

 

20. Λα ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο +32⁰C. 

 

21. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 
 

22. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

23. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 33 
 

ΠΠΘΔΖ ΠΛΔΣΝΠ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΑΔΟΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ, ΔΞΗΡΝΗΣΗΑ 
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1. Λα είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 

2. Λα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε ζε ρψξνπο θαη ζπλζήθεο πςεινχ θηλδχλνπ ινηκψμεσλ. 
 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεσο 230V θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 27/7 
παξνπζία πξνζσπηθνχ, αζζελψλ θαη ζπλνδψλ.   

 

4. Γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ αέξα λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία πιάζκαηνο. 
 

5. Ζ ζπζθεπή ηεθκεξησκέλα λα δξα θαηά βαθηεξίσλ, ηψλ θαη κπθήησλ θαηαζηξέθνληάο ηα, ελψ λα 
δξα θαη θαηά ησλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (VOC). Λα θαηαηεζνχλ ζρεηηθέο εξγαζηεξηαθέο 
κειέηεο.  

 

6. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν πελία πιάζκαηνο. 
 

7. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 250 m3/h. 
 

8. Λα δηαζέηεη αλεκηζηήξα ηνπιάρηζηνλ δχν ηαρπηήησλ. 
 

9. Λα είλαη επηηνίρηα κε δηαζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ 50 X 50 X 15 cm (ΞxYxB) θαη βάξνο κηθξφηεξν 
ησλ 5 Kgr.  

 

10. Λα κελ απαηηεί θίιηξα ή άιια αλαιψζηκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. 
 

11. Λα έρεη ρακειή ζηάζκε ζνξχβνπ ≤ 45 dB. 
 

12. Λα έρεη ρακειή θαηαλάισζε ηζρχνο ≤ 40 W. 
 

13. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

14. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.  
 

15. Λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ηα ζηάληαξ αζθαιείαο ΔΛ 60601.  
 

16. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

17. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 34 

 

ΠΠΘΔΖ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΣΥΟΝ ΚΔ ΛΔΦΔΙΝΞΝΗΖΠΖ, ΦΝΟΖΡΖ 

 

 

1. Λα είλαη θνξεηή ζπζθεπή απνιχκαλζεο ρψξσλ φγθνπ έσο ηνπιάρηζηνλ 250 m3. 
 

2. Ζ ζπζθεπή καδί κε ην απνιπκαληηθφ ηεο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
AFNOR NFT 72-281:2014. 

 

3. Λα είλαη κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο θαη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή γηα ηε κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζή 
ηεο. 

 

4. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz. 
 

5. Λα δέρεηαη πγξφ απνιπκαληηθφ ην νπνίν λα ην δηαρέεη σο λέθνο ζην ρψξν κε ρξήζε 
πεξηζηαιηηθήο αληιίαο θαη ζπζηήκαηνο Venturi. 

 

6. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 5 ζηαζεξά πξνγξάκκαηα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο. 
 

7. Λα δέρεηαη ξχζκηζε ηνπ φγθνπ πξνο απνιχκαλζε απφ ην ρξήζηε θαη λα ππνινγίδεη απηφκαηα ηνλ 
απαηηνχκελν ρξφλν ιεηηνπξγίαο. 

 

8. Λα ππνινγίδεη ην δηαζέζηκν απνιπκαληηθφ πγξφ θαη λα κε μεθηλάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εάλ ε 
πνζφηεηα απηνχ δελ επαξθεί.  

 

9. Λα δηαζέηεη εχρξεζηα πιήθηξα γηα ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 

10. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαζπζηεξεκέλεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο απφ 1 έσο ηνπιάρηζηνλ 5 min. 
 

11. Λα έρεη πηζηνπνίεζε CE 
 

12. Λα έρεη εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

13. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 35 

 

ΑΔΟΝΠΡΟΥΚΑ ΘΑΡΑΘΙΗΠΔΥΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ IV 

 
ΑΔΟΝΠΡΟΥΚΑ  
 
1. Λα δχλαηαη λα δερηεί αζζελή ηνπιάρηζηνλ 210 θηιψλ ρσξίο λα ράλεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ. 
 

2. Λα θέξεη δηάηαμε αεξνζαιάκσλ, πιελφκελσλ, κε δπλαηφηεηα κεκνλσκέλεο επηζθεπήο ηνπο ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ηνπο. Oη αεξνζάιακνη λα είλαη απφ δηαθαλέο πιηθφ (φρη ζθνχξν) γηα ηνλ άκεζν 
εληνπηζκφ εηζξνήο πγξψλ ή βξνκηάο. 

 

3. Λα δηαζέηεη εηδηθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο αλάπηπμεο θαηαθιίζεσλ ζηηο θηέξλεο θαη ζην θεθάιη. Ρν 
ζχζηεκα λα ελεξγνπνηείηαη θαη λα απελεξγνπνηείηαη θαη’ επηζπκία ηνπ ρξήζηε.  

 

4. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο MCM γηα ηελ ζηαζεξή δηαηήξεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζζελή. 

 

5. Λα δηαζέηεη ηκάληεο γηα ηελ ζσζηή θαη ζίγνπξε ζηήξημε ηνπ ζην θξεβάηη. 
 

6. Λα δηαζέηεη εμσηεξηθά θαλάιηα γηα ηελ απφθξπςε ηνπ θαισδίνπ ξεχκαηνο ηεο αληιίαο αέξνο. 
 

7. Απφ θάησ λα δηαζέηεη επηπιένλ ελζσκαησκέλε δηάηαμε αεξνζαιάκσλ νχησο ψζηε λα αληηθαζηζηά 
πιήξσο ην ζπκβαηηθφ ζηξψκα. 

 

8. Ρν θάιπκκα λα είλαη αδηάβξνρν, αεξνδηαπεξαηφ, ην νπνίν λα απνζπάηαη γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ 
θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ηνπ. 

 

9. Νη δηαζηάζεηο ηνπ λα είλαη πεξίπνπ 2000x880 mm ελψ ην χςνο ηνπ λα κελ μεπεξλάεη ηα 230 mm. 
 

10. Λα δηαζέηεη κεραληζκφ δηαηήξεζεο ηεο πίεζεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο ή κεηαθνξάο ηνπ 
αζζελή έσο θαη 12 ψξεο. 

 

11. Λα πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα ελαιιαγή αέξα αλά θχθιν ησλ νρηψ ιεπηψλ ην κέγηζην γηα πιήξε 
θαη γξήγνξν αεξηζκφ ηνπ αζζελνχο ζε φιν ην ζψκα.  

 
ΑΛΡΙΗΑ ΑΔΟΝΠ 
 

1. Λα δηαζέηεη κηθξνεπεμεξγαζηή  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία. Λα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη λα 
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κπνξεί λα θξεκαζηεί θαη απφ ηελ κεηψπε ηεο θιίλεο. 
 

2. Λα δηαζέηεη θσηεηλέο ελδείμεηο ή νζφλε γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ξπζκίζεσλ ελψ λα κπνξεί ν 
ρξήζηεο λα ξπζκίζεη ηελ πίεζε αλάινγα ην βάξνο θαη ηελ άλεζε ηνπ αζζελή. 

 

3. Λα ππάξρεη θνκβίν ελεξγνπνίεζεο ησλ πιήθηξσλ θαηά ηελ ρξήζε πξνο απνθπγή απξφζθνπηψλ 
θηλήζεσλ πρ. θαηά ηελ απνιχκαλζε ηεο.  

 
 
 
 
 

4. Λα δηαζέηεη ηνπο εμήο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο: 

Α) Δλαιιαζζφκελε πίεζε ζε ζηαζεξά ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ 8 ιεπηψλ. 
Λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο ελαιιαγήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεδεληθή πίεζε ζηα ζεκεία 
ηνπ ζψκαηνο. 

Β) Πηαηηθή (κέγηζηε πιεξφηεηα κε αέξα ησλ αεξνζαιάκσλ) γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ 
αζζελή. Λα απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη λα επηζηξέθεη ζηελ ελαιιαθηηθή 
ιεηηνπξγία κεηά ην πέξαο 30 ιεπηψλ πεξίπνπ γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο 
θαηαθιίζεσλ. 

Γ) Θαζηζηήο ζέζεο φπνπ θαηά ηελ αλχςσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιάηεο λα ππάξρεη 
κεγαιχηεξε πίεζε αέξνο ζηνπο αεξνζαιάκνπο ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο γηα ηελ 
απνθπγή βχζηζεο ηνπ αζζελή.  

Γ) Πηαζεξή κεησκέλε πίεζε κε απηφκαηε πξνζαξκνγή θαη δηαλνκή απηήο ζε φιν ην 
ζηξψκα νχησο ψζηε ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ λα κπνξεί λα θξίλεη εάλ ν 
αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα κεηαθεξζεί ζε απιή λνζνθνκεηαθή θιίλε. 

 
5. Λα δηαζέηεη ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. 
 

6. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ιήςεο CPR ζε εκθαλέο ζεκείν πάλσ ζηελ αληιία θαη λα ελεξγνπνηείηαη 
άκεζα κε ην έλα ρέξη ψζηε λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ αληαπφθξηζε. 

 

7. Λα ιεηηνπξγεί κε 220 V / 50 Ζz. Λα δηαζέηεη θαη κπαηαξία ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο. Λα 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή 

 
 
ΓΔΛΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ 
 

8. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ. 

 

9. Λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ  ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (CE Mark, medical grade θιπ), ηα Δπξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.   
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10. Λα θαηαηεζνχλ ηα  πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξντφλησλ 93/42/EEC, εξγνζηαζηαθά πηζηνπνηεηηθά ISO 13485, θαζψο θαη ε πξνκεζεχηξηα 
εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 9001, ISO 13485 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ), ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, λα πιεξνί ηελ .Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη λα 
είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. 

 

11. Λα έρεη εγγχεζε 2 έηε.  
 

12. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. 
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ΟΝΝΚΔΡΟΝ ΝΜΓΝΛΝ ΔΞΗΡΝΗΣΗΝ ΓΝ ΔΞΗΙΝΓΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ  

 

 

1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Λα είλαη θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζηηο επηηνίρηεο ιήςεηο ηνπ 
πθηζηάκελνπ δηθηχνπ νμπγφλνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ ηαρπζχλδεζκνπ 
γαιιηθνχ ηχπνπ AFNOR.  

 

3. Λα έρεη δχν επηινγέο παξνρήο, δειαδή γηα απιή παξνρή νμπγφλνπ κέζσ πγξαληήξα αιιά θαη γηα 
λεθεινπνίεζε κέζσ μερσξηζηήο εμφδνπ. Γηα ην ιφγν απηφ λα δηαζέηεη επηινγέα πνπ λα 
παξαθάκπηεη ηνλ πγξαληήξα θαη λα νδεγεί ην νμπγφλν απεπζείαο ζηελ έμνδν πξνο ηε κάζθα 
λεθεινπνίεζεο. 

 

4. Λα δηαζέηεη ζηήιε κε έλδεημε ηεο παξνρήο απφ δηάθαλν αλζεθηηθφ πιηθφ κε εζσηεξηθή κπίιηα. Ζ 
θιίκαθα ηεο παξνρήο λα είλαη κεηαμχ 0-15 lit/min θαη ε αλάιπζή ηεο λα είλαη ζε βήκαηα ηνπ 1 
lit/min ή 0,5 lit/min. 

 

5. Πηελ είζνδν ηνπ ξνφκεηξνπ λα ππάξρεη θίιηξν. 
 

6. Λα δηαζέηεη πεξηζηξνθηθφ θνκβίν γηα ξχζκηζε ηεο παξνρήο. 
 

7. Λα δηαζέηεη ζπκπαγέο ζψκα απφ αλνμείδσην πιηθφ. 
 

8. Λα δηαζέηεη ζε εκθαλέο ζεκείν κνλαδηθφ ζεηξηαθφ αξηζκφ γηα ηε βέιηηζηε ηρλειάηεζή ηνπ. 
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9. Λα θέξεη εκθαλή έλδεημε ηνπ θεξφκελνπ ηαηξηθνχ αεξίνπ (O2 ή Oxygen). 
 

10. Λα δηαζέηεη αξζεληθφ ξαθφξ γηα ζχλδεζε κε πγξαληήξα.   
 

11. Λα ζπλνδεχεηαη απφ δηάθαλν θαη άζξαπζην πγξαληήξα ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 0,2 lit, κε 
ζειπθφ ξαθφξ γηα ζχλδεζή ηνπ κε ην ξνφκεηξν. 

 

12. Ν πγξαληήξαο λα δηαζέηεη έλδεημε ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ζηάζκεο λεξνχ, θαη δηαρπηήξα 
νμπγφλνπ. 

 

13. Ν πγξαληήξαο λα κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ζε θιίβαλν αηκνχ ζηνπο 121 νC. 
 

14. Ν πγξαληήξαο λα θέξεη αξηζκφ παξηίδαο γηα ηε βέιηηζηε ηρλειάηεζή ηνπ. 
 

15. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

16. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

17. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ 

 

 

1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο.  
 

2. Λα είλαη ηξνρήιαην κε ηέζζεξηο δηπινχο αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο, δηακέηξνπ 125 mm, κε ειαζηηθή 
πεξηκεηξηθή επηθάιπςε. Θαη νη ηέζζεξηο ηξνρνί λα είλαη πεξηζηξεθφκελνη ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα 
ελψ νη δχν απφ απηνχο λα έρνπλ θξέλν. 
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3. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθά αληηκηθξνβηαθά πιηθά θαηάιιεια γηα ζθιεξή 
λνζνθνκεηαθή ρξήζε: 

 

 Πθειεηφο, πιατλέο επηθάλεηεο θαη ζπξηάξηα: είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα άβαθν, είηε απφ 
αλνμείδσην ράιπβα βακκέλν κε επνμηθή βαθή, είηε απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ (π.ρ. baydur, 
technopolymer θιπ.) 

 Δπηθάλεηα εξγαζίαο νπσζδήπνηε απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ (π.ρ. baydur, technopolymer θιπ.) 
 Πε θάζε πεξίπησζε, λα ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηηο αληηκηθξνβηαθέο ηδηφηεηεο ησλ 

πιηθψλ θαηαζθεπήο, ηα νπνία λα θαηαηεζνχλ. 
 

4. O θνξκφο λα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ: Κήθνο 750mm, Ξιάηνο 550 mm, Ύςνο 950 mm. 
 

 Πην κήθνο θαη ζην πιάηνο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηξνρνί ή ηπρφλ πξνεμέρνπζα ρεηξνιαβή. 
 Ρν χςνο αλαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζπλεπψο πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ηξνρνχο.  

 

5. Πηελ κπξνζηηλή κεγάιε πιεπξά λα δηαζέηεη ηέζζεξα ζπξηάξηα:  
 

 Ρα ηξία πάλσ λα είλαη φκνηα, κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ: 
- Δμσηεξηθφ Κήθνο: 440 mm 
- Δμσηεξηθφ Ύςνο: 140 mm 

 Ρν ηειεπηαίν θάησ λα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ: 
- Δμσηεξηθφ Κήθνο: 440 mm 
- Δμσηεξηθφ Ύςνο: 210 mm 

 

6. Ρα ζπξηάξηα λα δηαζέηνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ξπζκηδφκελα θαη αθαηξνχκελα δηαρσξηζηηθά. 
 

7. Λα ππάξρεη θεληξηθφ θιείδσκα ησλ ζπξηαξηψλ κε ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά ςειά ζηελ 
κπξνζηηλή φςε θαη θιεηδί. 

 

8. Νη πξνζφςεηο ησλ ζπξηαξηψλ λα κπνξνχλ λα είλαη ρξσκαηηζκέλεο κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ή λα 
κπνξνχλ λα δερηνχλ ρξσκαηηθή επηζήκαλζε, επηινγήο ηεο ππεξεζίαο απφ δηαζέζηκε γθάκα.  

 

9. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη ζηηο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πιεπξέο (πίζσ θαη πιατλέο) 
αλαζεθσκέλν γείζν. Νη δηαζηάζεηο ηεο εληφο ησλ γεηζψλ λα είλαη πεξίπνπ: Κήθνο 650 mm, 
Ξιάηνο 500 mm.   

 

10. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη πξνζζαθαηξνχκελν θάιπκκα απφ αλνμείδσην ράιπβα. 
 

 

11. Λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή ψζεζεο ζην χςνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ ζηε κία απφ ηηο 
ζηελέο πιεπξέο. 
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12. Ξάλσ απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζηελ πίζσ πιεπξά λα δηαζέηεη ζσιελσηφ πιαίζην γηα 
ζηήξημε εμαξηεκάησλ. 

 

13. Λα ππάξρεη βάζε γηα ζηήξημε θίηξηλνπ δνρείνπ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ. 
 

14. Λα ππάξρεη βάζε γηα ζηήξημε αλνμείδσηνπ ή ράξηηλνπ λεθξνεηδνχο. 
 

15. Δπί ηνπ ζσιελσηνχ πιαηζίνπ λα ππάξρνπλ δχν ζεηξέο απφ απνζεθεπηηθά ληνπιαπάθηα 
(δηαλνκείο) κε αλαθιηλφκελεο δηάθαλεο πξνζφςεηο θαη ζήθεο γηα εηηθέηεο. Ζ θάησ ζεηξά λα 
δηαζέηεη ηξεηο ή ηέζζεξηο δηαλνκείο θαη ε πάλσ λα δηαζέηεη ηέζζεξηο ή πέληε δηαλνκείο. Ζ θάησ 
ζεηξά δηαλνκέσλ λα είλαη έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 200 mm θαη ε πάλσ ζεηξά ησλ δηαλνκέσλ λα 
έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 140mm.  

 

16. Πηε κία πιατλή επηθάλεηα ηνπ θνξκνχ, λα ππάξρεη θάδνο απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 
18 lit, κε αλαθιηλφκελν θαπάθη. 

 

17. Πηελ άιιε πιατλή πιεπξά ηνπ θνξκνχ λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν αλαδηπινχκελα 
ληνπιαπάθηα.  

 

18. Λα ππάξρεη ζπξηαξσηή επηθάλεηα γξαςίκαηνο.    
 

19. Πην χςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθφ αληηθξνπζηηθφ πιηθφ γηα πξνζηαζία ησλ ηνίρσλ 
απφ ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κφλν ή ζην ζχλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.   

 

20. Λα ζπλνδεχεηαη απφ δεχηεξν θάδν απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 18 lit, κε 
αλαθιηλφκελν θαπάθη, ρσξίο λα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζην ηξνρήιαην. 

   

21. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

22. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

23. Λα έρεη ζήκαλζε CE. 
 

24. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

25. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 38 
 

ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΡΟΑΞΔΕΗ ΚΑΓΗΝ ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΝ 

 

 

1. Ρξαπέδη εξγαιεηνδνζίαο ΚΑΝ, κε ζηήξημε ηεο επηθάλεηαο ζε κηα θαηαθφξπθε ξάβδν, 
εμνινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα . 

 

2. Λα έρεη αλνμείδσηε πξνζζαθαηξνχκελε επηθάλεηα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 45 x 65 cm κε 
πξνζηαηεπηηθφ γείζν. 

 

3. Λα ξπζκίδεηαη ην χςνο ηεο επηθάλεηαο κε πνδνκνριφ ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 90 – 130 cm.  
 

4. Λα δηαζέηεη 4 ηξνρνχο εθ ησλ νπνίσλ νη 2 λα έρνπλ θξέλν. 
 

5. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

6. Λα έρεη ζήκαλζε CE. 
 

7. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΠΠΡΖΚΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΝΒΔΟΡΑΠ 

 

 

1. Λα είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 

2. Λα είλαη ζπζθεπή ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αζζελνχο κε ηελ ρξήζε ζπλερνχο ξνήο ζεξκνχ 
αέξα πξνο ζπλδεδεκέλεο ζε απηφ εηδηθήο θνπβέξηαο, κέζσ εχθακπηνπ ζσιήλα ν νπνίνο λα 
ζπλδέεηαη αζθαιψο κε ην κεράλεκα θαη κε ηελ θνπβέξηα. 

 

3. Ζ ζπζθεπή λα επηηπγράλεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή αέξα ζε φιε ηελ επηθάλεηα θάιπςεο. 
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4. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ηνπιάρηζηνλ 4 δηαθνξεηηθά επίπεδα, εθ 
ησλ νπνίσλ ην έλα λα είλαη ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (πεξηβάιινληνο). 

 

5. Λα δηαζέηεη θίιηξν ζηελ αλαξξφθεζε αέξα γηα ηε ζπγθξάηεζε ζσκαηηδίσλ, ηχπνπ HEPA H13, κε 
έλδεημε γηα ηελ αιιαγή ηνπ. 

 

6. Λα έρεη εχρξεζηα πιήθηξα θαη επθξηλή νζφλε γηα ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
 

7. Λα είλαη γξήγνξε ζηε ιεηηνπξγία ηεο κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αχμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα απφ ηνπο 23 νC ζηνπο 37 νC λα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 1 min. 

 

8. Λα έρεη κέγηζηε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο ηεο θνπβέξηαο φρη κεγαιχηεξε απφ 45 νC. 
 

9. Λα έρεη αθξίβεηα ζηε ζεξκνθξαζία πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ± 1 νC ή θαιχηεξε. 
 

10. Λα είλαη αζφξπβε ζηε ιεηηνπξγία ηεο κε ζφξπβν ≤ 47 dB. 
 

11. Λα είλαη ηνπνζεηεκέλε επί ηξνρήιαηεο βάζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

12. Λα είλαη κηθξνχ φγθνπ κε ρεηξνιαβή γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηεο, κε ζπλνιηθφ βάξνο ζπζθεπήο 
θαη ηξνρήιαηνπ κηθξφηεξνπ ησλ 10 Kg. 

 

13. Λα ζπλνδεχεηαη απφ δχν νιφζσκεο θνπβέξηεο ελειίθσλ. 
 

14. Νη θνπβέξηεο λα είλαη απαιέο θαη εχθακπηεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλζεθηηθφ πιηθφ κε πςειή 
αληνρή ζε ηξππήκαηα.   

 

15. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 
 

16. Λα έρεη εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

17. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 40 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 178 

 

ΞΗΠΡΝΙΗ ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ, ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ, ΚΔ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ 

 

 

ΣΔΗΟΝΙΑΒΖ ΡΟΞΑΛΗΝ ΚΔ ΓΝ ΠΘΑΛΓΑΙΔΠ 

 

1. Λα είλαη ηειεπηαίαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο. 
 

2. Λα δηαζέηεη εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ κε έκθαζε ζην ζπλνιηθφ βάξνο ηεο ρεηξνιαβήο, ηεο 
απφδνζεο θαη ην δχγηζκα ηεο καδί κε ηελ κπαηαξία, ψζηε λα είλαη  εχρξεζηε ζηνλ ρεηξνπξγφ θαη 
λα κελ θνπξάδεηαη  ν θαξπφο ηνπ. 

 

3. Ρν ζπλνιηθφ βάξνο ηεο ρεηξνιαβήο λα κελ μεπεξλά ηo 1,2 kg. 
 

4. Λα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ιεηηνπξγίαο drill/reamer. Λα πεξηγξαθή αλαιπηηθά ν 
κεραληζκφο. Όια ηα πξνζθεξφκελα ζπλδεηηθά ηνπ ηξππαληνχ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζε 
ιεηηνπξγία drill θαζψο θαη ζε ιεηηνπξγία reaming. 

 

5. Ζ ηαρχηεηα ζηελ ιεηηνπξγία drill λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ 1200 RPM ζην κέγηζην. 
 

6. Ζ ξνπή ζηελ ιεηηνπξγία reamer λα είλαη πάλσ απφ 150 lbs/IN (16,94 Nm) ψζηε λα κπνξεί λα 
θαιχςεη θαη ηηο πην απαηηεηηθέο ζε ξνπή (torque) επεκβάζεηο θαη λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 270 
RPM. 

 

7. Ν θηλεηήξαο λα απνδίδεη ηζρχ πάλσ απφ 450 Watt. 
 

8. Λα δηαζέηεη δχν ζθαλδάιεο, θάζε κία μερσξηζηή γηα ηελ δεμηφζηξνθε θαη αξηζηεξφζηξνθε 
ιεηηνπξγία, κε ηηο νπνίεο λα κπνξεί ν ρεηξνπξγφο λα ειέγμεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ηξππαληνχ 
αλάινγα κε ηελ πίεζε ζε απηέο. 

 

9. Λα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο παιηλδξνκηθήο θίλεζεο. 
 

10. Λα δηαζέηεη εχρξεζην ζχζηεκα αζθάιηζεο ησλ ζθαλδάισλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αθνχζηα 
εθθίλεζε θαη πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ.  

 

11. Λα δηαζέηεη εχρξεζην θαη εχθνιν ζχζηεκα αζθάιηζεο ησλ ζπλδεηηθψλ. Όια ηα ζπλδεηηθά λα 
θνπκπψλνπλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, ζηηο 360° θαη λα αζθαιίδνπλ ρσξίο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ. 
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12. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζπλδεηηθά πξνο επηινγή:  

 Απηφκαηε ζθαλδάιε γηα  Steinmann (2,0mm -3,2mm) & Kirshner (0,7mm- 1,8mm) 
 Ππλδεηηθφ Synthes γηα θξέδεο απηφκαην 
 Ππλδεηηθφ Jacobs ¼ inch κε θιεηδάθη 
 Ππλδεηηθφ Synthes γηα reamers απηφκαην 

 

13. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε απνζηεηξψζηκε κπαηαξία θαη κε κε 
απνζηεηξψζηκε κπαηαξία. Δπηζπκεηή ε επηινγή κηθξήο ή κεγάιεο.    

14. Λα απνζηεηξψλεηαη κε φινπο ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο απνζηείξσζεο. (πγξφ θιίβαλν, flash, 
αέξην, πιάζκα) 

15. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πιχζεο ζε πιπληήξην απνιπκαληήξην. Λα πξνζθεξζεί ην θαηάιιειν 
θπηίν θχιαμεο θαη απνζηείξσζεο κε εηδηθέο ζήθεο γηα φιεο ηηο πξνζθεξφκελεο  ρεηξνιαβέο θαη 
φια ηα εμαξηήκαηα.   

 

16. Λα είλαη αδηάβξνρε ε ρεηξνιαβή, αλζεθηηθή ζηα λεξά θαηά ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη 
πιπζίκαηνο θαζψο θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία απνζηείξσζεο. Ν βαζκφο αδηαβξνρνπνίεζεο λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ IPX9. 

 

17. Λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα παξαθάησ δηεζλή θαη επξσπατθά standards ειεθηξνηερληθήο 
ζπκβαηφηεηαο   

 IEC 60601-1-2:2014 Ed: 4 
 IEC 60601-1-2:2007 Ed: 3 
 IEC 60601-1-6:2010+ A1:2013 Ed. 3.1, 
 EN 60601-1:2006+A12:2014, Ed: 3.1 

 

 

ΣΔΗΟΝΙΑΒΖ ΞΟΗΝΛΗΝ 

 

1. Λα είλαη ηειεπηαίαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο. 
 

2. Λα δηαζέηεη εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ κε έκθαζε ζην ζπλνιηθφ βάξνο ηεο ρεηξνιαβήο, ηεο 
απφδνζεο θαη ην δχγηζκά ηεο καδί κε ηελ κπαηαξία, ψζηε λα είλαη  εχρξεζηε ζηνλ ρεηξνπξγφ θαη 
λα κελ θνπξάδεηαη  ν θαξπφο ηνπ. 

 

3. Ρν ζπλνιηθφ βάξνο ηεο ρεηξνιαβήο καδί λα είλαη ιηγφηεξν απφ 1,2 kg 
 

4. Λα δηαζέηεη δχν επηινγέο ηαρχηεηαο θαη εχρξεζην θνπκπί αιιαγήο ηαρχηεηαο. Ζ θαλνληθή 
ηαρχηεηα κε ηνπιάρηζηνλ 10000 RPM θαη ε γξήγνξε κε ηνπιάρηζηνλ 12000 RPM. 

 

5. Λα δηαζέηεη πεξηζηξεθφκελε θεθαιή θιεηδνχκελε ζε πνιιαπιέο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο αλά 45º 
ψζηε λα κπνξεί λα δηεπθνιχλεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ νζηψλ. 
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6. Ζ δηαδξνκή ηεο ιάκαο λα κελ μεπεξλά ηηο 5º. 
 

7. Λα δηαζέηεη ζθαλδάιε κε ηελ νπνία λα κπνξεί ν ρεηξνπξγφο λα ειέγμεη ηελ ηαρχηεηα αλάινγα κε 
ηελ πίεζε ζε απηήλ. 

 

8. Λα δηαζέηεη εχρξεζην ζχζηεκα αζθάιηζεο ηεο ζθαλδάιεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αθνχζηα 
εθθίλεζε θαη πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ.  

 

9. Λα είλαη φζν ην δπλαηψλ αζφξπβν, ν ζφξπβνο λα κελ μεπεξλά ηα 86db θαη ην vibration 9,3m/s². 
 

10. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε απνζηεηξψζηκε κπαηαξία θαη κε κε 
απνζηεηξψζηκε κπαηαξία. Δπηζπκεηή ε επηινγή κηθξήο ή κεγάιεο.   

  

11. Λα απνζηεηξψλεηαη κε φινπο ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο απνζηείξσζεο. (πγξφ θιίβαλν, flash, 
αέξην, πιάζκα). 

 

12. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πιχζεο ζε πιπληήξην απνιπκαληήξην. 
13. Λα είλαη αδηάβξνρε ε ρεηξνιαβή, αλζεθηηθή ζηα λεξά θαηά ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη 

πιπζίκαηνο θαζψο θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία απνζηείξσζεο. Ν βαζκφο αδηαβξνρνπνίεζεο λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ IPX9. 

 

14. Λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα παξαθάησ δηεζλή θαη επξσπατθά standards ειεθηξνηερληθήο 
ζπκβαηφηεηαο   
 IEC 60601-1-2:2014 Ed: 4 

 IEC 60601-1-2:2007 Ed: 3 
 IEC 60601-1-6:2010+ A1:2013 Ed. 3.1, 
 EN 60601-1:2006+A12:2014, Ed: 3.1 

 

 

ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ 

 

1. Λα είλαη ηειεπηαίαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ηφλησλ ιηζίνπ, λα αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο 
θπθινθνξίαο. 

 

2. Λα κελ ππάξρεη θαηλφκελν «κλήκεο κπαηαξηψλ» έηζη ψζηε λα ππάξρεη εθκεηάιιεπζε κέγηζηεο 
ρσξεηηθφηεηαο ησλ κπαηαξηψλ θαζφιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπο. 

 

3. Ρα θαιχκκαηα ησλ κπαηαξηψλ λα είλαη ζθξαγηζκέλα κε laser ψζηε λα κελ επηηξέπεη λα δηαπεξλά 
πγξαζία ζηα εζσηεξηθά ζηνηρεία ηεο θαη λα επηκεθχλεηαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο. 
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4. Λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θνξηηζηή νπνίνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαγλψζεη αλ έρνπλ εθηεζεί 
ζε ππεξβνιηθή ζεξκνθξαζία θαηά ηελ δηαδηθαζία απνζηείξσζεο. 

 

5. Λα δηαζέηνπλ κεραληζκφ αζθαιείαο απελεξγνπνίεζεο παξνρήο ηάζεο φηαλ δελ είλαη 
ζπλδεδεκέλεο ζηελ ρεηξνιαβή θαη ηνλ θνξηηζηή. 

 

6. Λα επηθνηλσλνχλε κε ηελ ρεηξνιαβή θαη κε ηνλ θνξηηζηή θαη λα έρνπλ δπλαηφηεηα λα 
κεηαθέξνπλ απαξαίηεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρεηξνιαβψλ θαη ησλ κπαηαξηψλ. 

 

7. Λα ππάξρεη επηινγή απνζηεηξψζηκεο θαη κε απνζηεηξψζηκεο κπαηαξίαο θαζψο θαη κηθξήο θαη 
κεγάιεο. 

 

 

ΚΖ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΗΚΖ ΚΞΑΡΑΟΗΑ 

 

1. Λα απνηειείηαη απφ απνζηεηξψζηκν εμσηεξηθφ θάιπκκα θαη κε απνζηεηξψζηκα εζσηεξηθά 
ζηνηρεία.  

 

2. Λα έρεη ηάζε 9,9V ηνπιάρηζηνλ. 
 

3. Ν αλακελφκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κπαηαξίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά ζπλερφκελεο 
ιεηηνπξγίαο. 

 

4. Ρν εμσηεξηθφ θάιπκκα λα κπνξεί λα απνζηεηξψλεηαη κε φινπο ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο 
απνζηείξσζεο. (πγξφ θιίβαλν, flash, αέξην, πιάζκα). Δπίζεο λα δηαζέηεη εχρξεζην 
απνζηεηξψζηκν θάιπκκα- γηαθά γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπνζέηεζεο  ησλ κε απνζηεηξνκέλσλ 
ζηνηρεηψλ ηεο κπαηαξίαο.  

 

5. Λα πξνζθεξζνχλ δχν νινθιεξσκέλα θηη κπαηαξηψλ ( έλα γηα θάζε ρεηξνιαβή) θαη δχν επηπιένλ 
ζηνηρεία θφξηηζεο (έλα γηα θάζε ρεηξνιαβή) 

 

 

ΦΝΟΡΗΠΡΖΠ ΚΞΑΡΑΟΗΥΛ 

 

1. Ρν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ εχρξεζην θνξηηζηή φισλ ησλ ηχπσλ κπαηαξηψλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζέζεο θφξηηζεο. 
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2. Λα δηαζέηεη νζφλε γηα θάζε ζέζε θφξηηζεο ζηηο  νπνίεο λα εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο: 

 ηελ θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο  
 αλ θνξηίδεηαη ή απνθνξηίδεηαη  
 αλ είλαη θνξηηζκέλε έηνηκε γηα ρξήζε 
 Ππλνιηθφ αξηζκφ θχθισλ (θφξηηζε / απνθφξηηζε) θάζε κπαηαξίαο 
 

3. Ν θνξηηζηήο λα πξαγκαηνπνηεί δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο ζηηο κπαηαξίεο θαη λα ελεκεξψλεη γηα 
ηελ θαηάζηαζε απηψλ, πηα είλαη ε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, αλ ρξεηάδνληαη αιιαγή, αλ έρνπλ 
ππνζηεί βιάβε, πνηα είλαη ε δπλακηθφηεηά ηνπο. 

 

4. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κε ηελ θαηάιιειε ππνδνκή λα ζπιιέγεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ ρεηξνιαβψλ απφ ην εηδηθφ ηζηπ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο κπαηαξίεο θαη λα ηα ζηέιλεη 
ζην θέληξν ηερληθήο ππνζηεξίμεηο 

 

ΓΔΛΗΘΑ 

 

1. Όια ηα είδε λα έρνπλ ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα. 
 

2. Όια ηα είδε λα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

3. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

4. Πε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 
πξνζσξηλήο αληηθαηάζηαζεο ηνπ κε ίδην ή θαη ηζνδχλακν γηα φιε ηελ πεξίνδν πνπ ζα ρξεηαζηεί 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 

 

5. Ρν παξαπάλσ ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζην Λνζνθνκείν απφ 
ηνπιάρηζηνλ 5 αλαιψζηκεο ιάκεο ψζηε λα είλαη άκεζα θαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη λα κπνξεί λα 
θαιχςεη φιεο ηηο βαζηθέο νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο.  
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ΟΝΚΞΝΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΔ ΙΑΚΞΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ UV ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 
 
1. Λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ απνιχκαλζε λνζνθνκεηαθψλ ρψξσλ κε 

ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 24 ιπρλίεο UV-C πνπ ζα εθπέκπνπλ ζε κήθνο θχκαηνο 254 nm πεξίπνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα εμνινζξεχνληαη νη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί.  
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2. Λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο λνζνθνκείνπ.  

 

3. Ζ ζπζθεπή λα είλαη ηξνρήιαηε, λα έρεη ξνκπνηηθά κεηαβαιιφκελν χςνπο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 
1,4 θαη 2 m, γηα λα κπνξεί λα απνιπκάλεη έλα ρψξν απφ ην πάησκα σο ην ηαβάλη.  

 

4. Ρν πιάηνο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη πεξίπνπ 60 cm, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε 
«ζηελνχο» ρψξνπο (π.ρ. ηνπαιέηεο).  

 

5. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηφκαηεο ραξηνγξάθεζεο ηνπ φγθνπ θαη ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ρψξνπ γηα 
απνηειεζκαηηθφηεξε απνιχκαλζε, βάζε ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζπζθεπήο.  

 

6. Λα δηαζέηεη ηζρπξή αθηηλνβνιία > 630 UVCW θαη λα αθηηλνβνιεί ζε αθηίλα 360ν.  

 

7. Ν κέζνο ρξφλνο απνιχκαλζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά.  

 

8. Λα δηαζέηεη Report απνιχκαλζεο.   

 

9. Ζ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ησλ ιακπηήξσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 9.000 ψξεο. Λα θαηαηεζεί 
βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.   

 

10. Ζ θαηαζθεπή ησλ ιακπηήξσλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία φδνληνο. Λα 
θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.   

 

11. Ζ θαηαζθεπή ησλ ιακπηήξσλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζθηάο ηδηαίηεξα 
ζηελ πεξηνρή ηεο βάζεο. Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.    

 

12. Ζ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο λα κελ απαηηεί αλαιψζηκα.  

 

13. Ν ρεηξηζκφο ηεο ζπζθεπήο λα γίλεηαη απνκαθξπζκέλα κέζσ tablet, ρσξίο ηελ αλάγθε χπαξμεο 
ηνπηθνχ δηθηχνπ Wifi, κέζσ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζε Windows ή Android ή IOS.  

 

14. Λα δηαζέηεη αηζζεηήξεο θίλεζεο, κε θάιπςε 360⁰, θαη ζχζηεκα εληνπηζκνχ πφξηαο πνπ λα 
απελεξγνπνηνχλ απηφκαηα ηελ ζπζθεπή ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί παξνπζία αλζξψπσλ ζηνλ 
ρψξν (αζθάιεηα πξνζσπηθνχ, αζζελψλ).  

 

15. Λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε “βαξηά” θαζεκεξηλή βάζε γηα ηελ απνιχκαλζε φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ 
λνζνθνκείνπ θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζπλερφκελα γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα, ρσξίο δηαθνπή.  

 

16. Λα δηαζέηεη ρξνλνδηαθφπηε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δίλεη ηνλ 
απαξαίηεην ρξφλν ζην πξνζσπηθφ λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ρψξν.  

17. Λα δηαζέηεη εηδηθφ θνπκπί επί ηεο ζπζθεπήο γηα ηελ άκεζε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζε 
πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο.  
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18. Νη ιακπηήξεο λα δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κεκνλσκέλα. Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.   

 

19. Πε πεξίπησζε βιάβεο ελφο ιακπηήξα ε ζπζθεπή λα ζπλερίδεη ηελ απνιχκαλζε δηαλέκνληαο ηελ 
ελέξγεηα ζηηο ππφινηπεο, νπφηε θαη ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά. Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.     

 

20. Λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απφ «απιή» παξνρή (πξίδα) λνζνθνκείνπ 16 Ambers/220V/AC, κέζσ 
ξεπκαηνιήπηε ζνχθν.  

 

21. Λα έρεη ζήκαλζε CE. 

 

22. Λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.  

 

23. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 

 

24. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο κε ISO13485 θαη ηερληθφ 
πξνζσπηθφ γηα ηνλ έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο  
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ΠΡΖΘΝΠΘΝΞΗΝ ΓΗΞΙΝ ΑΙΝ 

 

 

1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Λα παξέρεη εμαηξεηηθή αθνπζηηθή απφδνζε. 
 

3. Λα είλαη ζηέξεν θαη αλζεθηηθφ ζηε ζθιεξή ρξήζε. 
 

4. O θψδσλαο λα είλαη κηαο φςεο θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα. 
 

5. Ν θψδσλαο λα έρεη κεκβξάλε δχν ζπρλνηήησλ πνπ κε ηελ εθαξκνγή ήπηαο θαη ζηαζεξήο πίεζεο 
επηηξέπεη ηελ κεηάβαζε απφ ρακειήο ζπρλφηεηαο ήρνπο ζε πςειήο ζπρλφηεηαο.  

 

6. Ν θψδσλαο θαη ε ζηεθάλε ηνπ λα κελ παγψλνπλ ην αζζελή.  
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7. Ζ δηάκεηξνο ηνπ δηαθξάγκαηνο λα είλαη πεξίπνπ 4,4 cm. 
 

8. Ρα αθνπζηηθά ζηηο άθξεο ηνπο λα είλαη απφ καιαθφ πιηθφ ψζηε λα εθαξκφδνπλ ηέιεηα ζηα απηηά 
ησλ ηαηξψλ. 

 

9. Ν ζσιήλαο λα είλαη δηπινχ απινχ γηα κέγηζηε αθνπζηηθή επαηζζεζία θαηαζθεπαζκέλνο απφ 
αλζεθηηθφ εχθακπην ζπλζεηηθφ πιηθφ ηέηνην (π.ρ. λενπξέλην) ψζηε λα κπνξεί λα δηπιψλεη ρσξίο 
λα δεκηνπξγνχληαη ζθαζίκαηα ή ξσγκέο θαη λα έρεη κήθνο πεξίπνπ 70 cm. 

 

10. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

11. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

12. Λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

13. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ. 
 

14. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ - ΝΜΚΔΡΟΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ, ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 

 

1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Λα είλαη επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα 
Λνζνθνκείνπ. 

 

3. Λα ζηεξίδεηαη κε αζθάιεηα ζηελ ηξνρήιαηε βάζε ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ε νπνία λα 
δηαζέηεη θαιάζη πνπ ζα ρσξάεη φια ηα εμαξηήκαηα-παξειθφκελα ηνπ. 

 

4. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz αιιά θαη κέζσ ελζσκαησκέλεο επαλαθνξηηδφκελεο 
κπαηαξίαο κε απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) σξψλ. 

 

5. Λα είλαη κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο, φρη πάλσ απφ ηξία (3) θηιά. 
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6. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε λενγλά, παηδηά θαη ελήιηθεο θαη λα παξαδνζεί κε ηηο θαηάιιειεο 
πεξηρεηξίδεο θαη αηζζεηήξεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ αληίζηνηρα.  

 

7. Λα απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα ζηελ πξφζνςε ηνπ κεραλήκαηνο, κε επαλάγλσζηεο θαη θσηεηλέο 
ςεθηαθέο ελδείμεηο, ε ζπζηνιηθή, ε δηαζηνιηθή θαη ε κέζε αξηεξηαθή πίεζε, ν θαξδηαθφο ξπζκφ 
θαη ν θνξεζκφο νμπγφλνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν λα ππάξρεη εληαία νζφλε  LED-LCD νπίζζηνπ 
θσηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 8 ηληζψλ. 

 

8. Λα δηαζέηεη ζηελ πξφζνςε πιήθηξα γηα ηελ άκεζε κέηξεζε-απεηθφληζε ηεο πίεζεο. 
 

9. Λα κπνξεί λα εθηειεί κεηξήζεηο είηε κε ρεηξνθίλεηε είηε κε απηφκαηε κέζνδν. 
 

10. Λα δηαζέηεη πξνζηαζία απφ ππεξπίεζε πεξηρεηξίδαο.  
 

11. Λα δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο κε ξπζκηδφκελα φξηα απφ 
ην ρξήζηε. 

 

12. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

13. Λα ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

14. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

15. Λα έρεη αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα έηε. 
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ΞΑΙΚΗΘΝ ΝΜΚΔΡΟΝ ΦΝΟΖΡΝ 

 

 

1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο (<300 
gr). 

 

2. Λα είλαη θνξεηφ ςεθηαθφ παικηθφ νμχκεηξν ρεηξφο πνπ λα εκθαλίδεη αξηζκεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ 
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θνξεζκφ νμπγφλνπ ηνπ αίκαηνο (%SpO2) θαη ηε ζπρλφηεηα ηνπ ζθπγκνχ. 
 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ζπλερείο ψξεο κέρξη 
εμάληιεζεο ησλ κπαηαξηψλ. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί θαη κε απιέο αιθαιηθέο 
κπαηαξίεο. 

 

4. Λα έρεη εχξνο κεηξήζεσο:  
 SpO2: 1  – 100%  
 BPM: 30 – 290/min. 

 

5. Λα έρεη ηθαλφηεηα αλάιπζεο (resolution):  
 1% SpO2  
 1 BPM. 

 

6. Λα έρεη ελδείμεηο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη δηαθφπηεο: 

 Έλδεημε SpO2 
 Γηαθφπηεο ή θνκβίν On/Off 
 Έλδεημε πνηφηεηαο θαη ζπρλφηεηαο ζθπγκνχ  
 πνδνρή αηζζεηήξα παικηθνχ νμχκεηξνπ 
 Γηαθφπηεο ή θνκβίν ελαιιαγήο επηινγψλ 
 Δλδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο κπαηαξίαο  

 

7. Νη ηηκέο θνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ θαη νη ζπρλφηεηεο ζθπγκνχ λα παξνπζηάδνληαη κε θσηεηλέο 
ςεθηαθέο ελδείμεηο ζε επαλάγλσζηε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ. 

 

8. Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκνχο κε πξνθαζνξηζκέλα φξηα, γηα SpO2 θαη BPM κε νπηηθή θαη αθνπζηηθή 
έλδεημε. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζίγαζεο ησλ ζπλαγεξκψλ. 

 

9. Γηα θάζε ζθπγκφ πνπ αληρλεχεηαη, λα ππάξρεη ζηελ νζφλε έλδεημε ηεο πνηφηεηάο ηνπ. 
 

10. Ρπρφλ απνζχλδεζε ή δπζιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα λα επηζεκαίλεηαη κε έλδεημε ζηελ νζφλε 
πγξψλ θσηεηλψλ ελδείμεσλ. 

 

11. Όηαλ δελ ιακβάλνληαη επαξθή ζήκαηα ζθπγκνχ, νη αξηζκεηηθέο ηηκέο ηνπ SpO2 ή/θαη ηεο 
ζπρλφηεηαο ζθπγκνχ λα αληηθαζίζηαληαη απφ παχιεο. 

 

12. Λα ππάξρεη έλδεημε ρακειήο θαη πνιχ ρακειήο ζηάζκεο κπαηαξίαο.  
 

13. Λα ζπλνδεχεηαη απαξαηηήησο απφ δχν αηζζεηήξεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 
 

14. Ρν θαιψδην ηνπ αηζζεηήξα λα είλαη κεγάινπ κήθνπο θαη ηνπιάρηζηνλ 1 m. 
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15. Λα είλαη δπλαηή ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ αηζζεηήξσλ κφλν, εθφζνλ απηφ ρξεηαζηεί.  
 

16. Λα πεξηιακβάλεηαη πξνζηαηεπηηθή ειαζηηθή ζήθε θαη ε βάζε θφξηηζεο ηνπ νμχκεηξνπ. 
 

17. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 

18. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

19. Λα ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

20. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

21. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ ΣΔΗΟΝΠ 

 

 

1. Λα είλαη αλαινγηθφ πηεζφκεηξν κπξάηζνπ κε σξνινγηαθνχ ηχπνπ καλφκεηξν. 
 

2. Ν ζθειεηφο ηνπ καλφκεηξνπ λα είλαη απφ κεηαιιηθφ κίγκα αινπκηλίνπ. 
 

3. Ζ πεξηρεηξίδα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε (εμσηεξηθή επέλδπζε) κε χθαζκα ρνλδξφ, ζηαζεξφ, 
θαιήο πνηφηεηαο, πιελφκελε θαη επίζεο λα είλαη απηνθφιιεηε . 

 

4. Λα έρεη ιαζηηρέλην πνπάξ γηα θνχζθσκα ηνπ καλνκέηξνπ. 
 

5. Λα πεξηέρεη κεηαιιηθή αλζεθηηθή βαιβίδα απφ ηελ νπνία λα γίλεηαη εχθνιν μεθνχζθσκα. 
 

6. Λα έρεη ζακπξέια θνπζθψκαηνο κνλήο εμφδνπ. 
 

7. Λα έρεη κηθξνθίιηξα ηα νπνία λα πξνζηαηεχνπλ ηελ δηέιεπζε ηνπ αέξα ζηελ βαιβίδα θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο. 
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8. Λα πεξηέρεη δηάγξακκα ελδείμεσλ νζφλεο καλνκέηξνπ απφ 0 έσο 300 mmHg. 
 

9. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο πεξηρεηξίδεο, Medium, Large θαη X Large. 
 

10. Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ πηεζφκεηξνπ λα είλαη ±3 mmHg. 
 

11. Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο. 
 

12. Λα έρεη εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

13. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 46 

 

ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 

 

1. Λα είλαη ειεθηξνληθφ πηεζφκεηξν κπξάηζνπ κε ςεθηαθή νζφλε ηχπνπ ζηήιεο πδξαξγχξνπ 
(εηθνληθή). 

 

2. Λα ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο. 
 

3. Λα έρεη κέηξεζε ζηελ ςεθηαθή ζηήιε πδξαξγχξνπ απφ 20 έσο 280 mmHg ηνπιάρηζηνλ. 
 

4. Λα έρεη ςεθηαθή έλδεημε ζηελ νζφλε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. 
 

5. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο πεξηρεηξίδεο, Medium, Large θαη XLarge. 
 

6. Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ πηεζφκεηξνπ λα είλαη ±3 mmHg. 
 

7. Λα πεξηιακβάλεηαη ηξνρήιαην κεηαθνξάο. 
 

8. Ρν βάξνο ηνπ καδί κε ην ηξνρήιαην λα κελ ππεξβαίλεη ηα 5 Kg. 
 

9. Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη CE ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο. 
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10. Λα έρεη εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

11. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 47 

 

ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΝ 

 

 

1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Λα είλαη επηηξαπέδην, επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα 
Λνζνθνκείνπ. 

 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220-230V/50Hz θαη λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλε 
επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία.  

 

4. Λα ρξεζηκνπνηεί παικνγξαθηθή ηερλνινγία κέηξεζεο, κε ρξήζε θνπζθψκαηνο θαη 
μεθνπζθψκαηνο πεξηρεηξίδαο. 

 

5. Λα ππάξρεη απηφκαηε αξρηθή πίεζε θνπζθψκαηνο ηεο πεξηρεηξίδαο ή ξπζκηδφκελε κε ηξεηο 
ηνπιάρηζηνλ επηινγέο. 

 

6. Ρν θνχζθσκα θαη μεθνχζθσκα ηεο πεξηρεηξίδαο λα ειέγρεηαη ειεθηξνληθά απφ 
κηθξνεπεμεξγαζηή. 

 

7. Λα 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. Νη ελδείμεηο λα παξέρνληαη ζε επαλάγλσζηε νζφλε νπίζζηνπ θσηηζκνχ. 
 

10. Λα έρεη αλάιπζε κέηξεζεο θαηά 1 mmHg θαη 1 BPM ή θαιχηεξε. 
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11. Λα έρεη νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο ±3 mmHg θαη ηεο κέηξεζεο ησλ παικψλ 
±5 BPM, ή θαιχηεξεο. 

 

12. Λα έρεη έλδεημε αθαλφληζηνπ ξπζκνχ θαξδηάο (αξξπζκία) 
 

13. Λα ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 10 νC θαη 40 oC.  
 

14. Λα είλαη ειαθξχ, κε βάξνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 1000 gr, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 
κεηαζρεκαηηζηή θαη ηεο κπαηαξίαο. 

 

15. Κε πιήξσο θνξηηζκέλε κπαηαξία ε νλνκαζηηθή δηάξθεηά ηεο λα είλαη γηα 300 ηνπιάρηζηνλ 
κεηξήζεηο. 

 

16. Λα ππάξρεη έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηεο κπαηαξίαο. 
 

17. Λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ. 
 

18. Λα δηαζέηεη καθξχ ειαζηηθφ ζσιήλα πξνο ηηο πεξηρεηξίδεο, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1 m. 
 

19. Λα κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε πξνέθηαζε ηνπ ειαζηηθνχ ζσιήλα, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1 m.   
 

20. Λα κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε βάζε ηνπνζέηεζεο ζηνλ ηνίρν.  
 

21. Λα 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. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

25. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

26. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 48 

 

ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΝ ΚΔΡΥΞΝ 

 

 

1. Λα είλαη θαηλνχξην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 

2. Λα είλαη ζεξκφκεηξν κε ρξήζε ππεξχζξσλ γηα αλέπαθε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο απφ 
ην κέησπν. 

 

3. Λα είλαη κηθξφ θαη εχρξεζην. 
 

4. Ζ κέηξεζε λα γίλεηαη απφ απφζηαζε πεξίπνπ 5 - 8 cm. 
 

5. Λα έρεη αθξίβεηα κέηξεζεο ± 0,3νC ή θαιχηεξε. 
 

6. Λα έρεη εχξνο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 33 – 42,5 νC. 
 

7. Ζ έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα γίλεηαη ζε θσηηδφκελε νζφλε. 
 

8. Λα ιεηηνπξγεί κε θνηλέο κπαηαξίεο. 
 

9. Λα ηίζεηαη απηφκαηα εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα εμνηθνλφκεζε κπαηαξίαο. 
 

10. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

11. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ γηα δχν έηε. 
 

12. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 49 
 

ΠΔΡ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΘΙΗΛΖΠ ΚΔ ΡΟΑΞΔΕΝΡΝΑΙΔΡΑ 
 

1. Ζ θιίλε λα είλαη ειεθηξηθή, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζρεδηαζκνχ, θαηάιιειε γηα Λνζνθνκεηαθή 
ρξήζε θαη λα θαιχπηεη ηελ Δπξσπατθή νδεγία EN 60601-2-52. 
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2. Λα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IPX4 γηα ηα ειεθηξηθά ηεο κέξε.  
 

3. H επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα εδξάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δπν θνιφλεο. Λα είλαη δηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ 195 cm Σ 80 cm απνηεινχκελε απφ ηέζζεξα (4) ηκήκαηα: πιάηεο, ιεθάλεο, κεξψλ 
θαη πνδηψλ. Ρα ηκήκαηα απηά λα θέξνπλ ηάβιεο απφ πιαζηηθφ πιηθφ ην νπνίν δχλαηαη λα 
θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί, θαη λα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε πεξίπησζε θζνξάο. 

 
4. Ρν κέγηζην ζπλνιηθφ Ξιάηνο ηεο θιίλεο λα είλαη απαξαηηήησο έσο 990 mm, ψζηε ε θιίλε λα 

κπνξεί λα πεξλάεη απφ ηηο πφξηεο ησλ ζαιάκσλ λνζειείαο ηνπ λνζνθνκείνπ. 
 

5. Ν ζθειεηφο ηεο θιίλεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αληηνμεηδσηηθφ – αληηδηαβξσηηθφ πιηθφ.  
 
6. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ρεηξνθίλεηε επέθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο κήθνο ηνπιάρηζηνλ 

15 cm έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ςειφηεξνπο αζζελείο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
πξνζζήθε ζηξψκαηνο γηα ηελ επέθηαζε απηή. 

 

7. Λα δηαζέηεη ειαζηηθνχο πξνζθξνπζηήξεο ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο θιίλεο. 
 

8. Λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο κε αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο (Safety Working Load) ≥ 250 Kgr 
θαη δέρεηαη αζζελή βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 180kg.  

              

9. Νη κεηψπεο θεθαιήο θαη πνδηψλ λα είλαη εληαίνπ ηχπνπ απφ θαινππσηφ πνιπκεξέο πιηθφ νη νπνίεο 
λα πξνζζαθαηξνχληαη εχθνια. Λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζην ζαζί. Νη κεηψπεο θεθαιήο 
θαη πνδηψλ λα έρνπλ εηδηθή αληηκηθξνβηαθή ζχζηαζε (φρη επηθάιπςε) γηα ηελ πξφιεςε ησλ 
ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. Λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

 
10. Ζ κεηψπε ηεο θεθαιήο λα είλαη ζηαζεξή θαη λα κελ αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ηεο θιίλεο. 
 

11. Πηελ επηθάλεηα θαηάθιηζεο νη ηάβιεο ζην ηκήκα ηεο πιάηεο θαη ζην ηκήκα ησλ πνδηψλ λα κελ 
απνηεινχληαη απφ εληαίν πιαζηηθφ ηκήκα αιιά λα απνηεινχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ δπν αλεμάξηεηα 
πιαζηηθά ηκήκαηα γηα ηνλ θαιχηεξν θαζαξηζκφ ηνπο αιιά θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ ζηξψκαηνο. 

 

12. Λα δηαζέηεη απφ δχν πιαζηηθά πιατλά θηγθιηδψκαηα ζε θάζε πιεπξά ηα νπνία λα θαιχπηνπλ ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κήθνπο ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ¾, κε χςνο 
ηνπιάρηζηνλ 35 cm. Λα δηαζέηνπλ κεραληζκφ εχθνιεο αλαδίπισζεο κε θίλεζε θαζ’χςνο, 
θαηαθφξπθα θαη λα κελ θαηαιακβάλνπλ ρψξν ζην πιάη θαηά ην αλεβνθαηέβαζκα ηνπο ψζηε λα 
κελ πξνζθξνχνπλ ζε παξαθείκελν εμνπιηζκφ. Ρα πιαζηηθά πιατλά θηγθιηδψκαηα λα έρνπλ εηδηθή 
αληηκηθξνβηαθή ζχζηαζε (φρη επηθάιπςε) γηα ηελ πξφιεςε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. 
Λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 

13. Λα δηαζέηεη ειεθηξηθά ξπζκηδφκελεο ηηο αθφινπζεο ζέζεηο : 
- Δχξνο δηαθχκαλζεο χςνπο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 40-75 cm  
- Ρκήκαηνο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ 70ν κνίξεο. 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 194 

- Ρκήκαηνο κεξψλ ηνπιάρηζηνλ 30ν κνίξεο. 
- Trendelburg\Αntitrendelenburg ηνπιάρηζηνλ 15 ν κνίξεο. 
 

14. Λα δηαζέηεη αλεμάξηεηε ρεηξνθίλεηε αλχςσζε ησλ πνδηψλ. 
 

15. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ θηλήζεσλ λα ππάξρνπλ ηέζζεξα κνηέξ κε πξνζηαζία απφ 
ππεξθφξησζε, βάζεη ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ. 

  

16. Λα δηαζέηεη ρεηξηζηήξην λνζνθφκαο πνπ λα εθηειεί ηηο αλσηέξσ θηλήζεηο, θαη ην νπνίν λα δηαζέηεη 
επηιεθηηθφ θιείδσκα ησλ θηλήζεσλ. 

 

17. Ρν ρεηξηζηήξην λνζνθφκαο λα δηαζέηεη πιήθηξν γηα έθηαθηε ηνπνζέηεζε ηεο θιίλεο ζε ζέζε γηα 
εθαξκνγή CPR (ΘΑΟΞΑ), θαηά ηελ νπνία ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο θαηεβαίλεη ζην ρακειφηεξν 
δπλαηφ χςνο θαη γίλεηαη ηειείσο νξηδφληηα. 

 

18. Δθηφο απφ ην πιήθηξν ζην ρεηξηζηήξην λνζνθφκαο, λα ππάξρεη θαη κεραληθφ ζχζηεκα κε 
ελεξγνπνίεζε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο γηα άκεζε ηνπνζέηεζε ηεο θιίλεο ζε ζέζε γηα εθαξκνγή 
CPR (ΘΑΟΞΑ), θαηά ηελ νπνία ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο θαηεβαίλεη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ χςνο 
θαη γίλεηαη ηειείσο νξηδφληηα. 

 

19. Λα ππάξρεη πνδνδηαθφπηεο ξχζκηζεο ηνπ χςνπο ηεο θιίλεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο. 
 

20. Λα δηαζέηεη επηπιένλ ελζχξκαην ρεηξηζηήξην αζζελή γηα ηελ ξχζκηζε ησλ ηκεκάησλ ηεο πιάηεο, 
ησλ κεξψλ, ηνπ χςνπο θαη ηεο ζέζεο autocontour. 

 

21. Ρν ρεηξηζηήξην αζζελή λα απνζπάηαη εχθνια ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείσλ. 
 

22. Ρα ρεηξηζηήξηα κεηά ην πέξαο νξηζκέλνπ αλελεξγνχ ρξφλνπ λα θιεηδψλνπλ απηφκαηα ψζηε λα 
ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζε απξφζθνπηεο θηλήζεηο. Ν ρξφλνο αλακνλήο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 
δπν (2) ιεπηά.  

 

23. Ρν ηκήκα ηεο πιάηεο λα έρεη ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία κεηαθηλήζεσο πξνο ηα πίζσ θαζψο 
αλαζεθψλεηαη, πξνο απνθπγή ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη ζηελ θνηιηαθή ρψξα. 

 

24. Ζ θιίλε λα εδξάδεηαη ζε ηέζζεξηο κνλνχο ηξνρνχο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ Φ125 mm, 
θαη΄ειάρηζηνλ ν έλαο αληηζηαηηθφο, κε θεληξηθφ ζχζηεκα θξέλσλ ην νπνίν λα ελεξγνπνηείηαη απφ 
πνδνκνρινχο ζηε δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά ησλ πνδηψλ ηεο θιίλεο. 

 

25. Πηελ θιίλε λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ππνδνρέο γηα λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηαηψ νξνχ. Ζ 
θάζε θιίλε λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζηαηψ νξνχ κε ηέζζεξα άγθηζηξα.  
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26. Πε θάζε θιίλε λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηαηψ έιμεο (αλαξηήξαο) αζζελή. Ρν ζχλνιν ησλ θιηλψλ 
λα ζπλνδεχεηαη απφ είθνζη ζηαηψ έιμεο αζζελή. 

 

27. Λα δηαζέηεη κπαηαξία γηα ηελ επίηεπμε ησλ θηλήζεσλ, ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο ή 
κεηαθίλεζεο ηεο θιίλεο.  

 

28. Λα δηαζέηεη ερεηηθφ πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ζε πεξίπησζε πνπ ε θιίλε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 
παξνρή ξεχκαηνο θαη ηα θξέλα είλαη απελεξγνπνηεκέλα.  

 

29. Λα δηαζέηεη εηδηθή ππνδνρή ζηε κεηψπε ησλ πνδηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θιηλνζθεπαζκάησλ θαηά 
ηελ αιιαγή ηνπο.  

 

30. Νη κεηψπεο θεθαιήο θαη πνδηψλ θαζψο θαη ηα πιατλά θάγθεια λα κπνξνχλ λα είλαη ρξψκαηνο 
επηινγήο ηεο ππεξεζίαο, κε ην ρξψκα λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην πιαζηηθφ θαη φρη επηθάιπςε 
απηνχ. 

 
                     

ΠΡΟΥΚΑ ΚΔ ΘΖΘΖ 

 

Λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ βαζηθή ζύλζεζε θάζε θιίλεο ζηξώκα κε ηα παξαθάησ ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1. Ρνπιάρηζηνλ δχν (2) αλεμάξηεησλ ζηξψζεσλ αθξνχ κε ηελ άλσ ζηξψζε απφ βηζθνειαζηηθφ 
πιηθφ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 5 cm γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζψκαηνο θαη δηαλνκή ηνπ 
βάξνπο ηνπ αζζελή. 

 

2. Ρν ζπλνιηθφ πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο λα είλαη κεηαμχ 14 cm θαη 16 cm. 
 

3. Ρν ειάρηζην πιάηνο ηνπ ζηξψκαηνο λα είλαη 80 cm ελψ ην κήθνο ηνπ λα εθαξκφδεη αθξηβψο ζην 
κήθνο ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο ηνπ θξεβαηηνπ. 

 

4. Λα δηαζέηεη εηδηθή ηερλνινγία κηθξνθιίκαηνο γηα ηελ βέιηηζηε δηαλνκή θαη δηαηήξεζε ηδαληθήο 
ζεξκνθξαζίαο απφ ηνλ αζζελή θαη ηελ απνθπγή αλάπηπμεο πγξαζίαο. 

 

5. Λα είλαη ηδαληθφ γηα πξφιεςε θαηαθιίζεσλ έσο θαη  4νπ βαζκνχ. 
 

6. Λα δηαζέηεη εληζρπκέλα πιατλά γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ αζζελή φηαλ ηνπνζεηείηαη 
ή θάζεηαη ζηα πιάγηα ηνπ ζηξψκαηνο.  
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7. Λα δηαζέηεη εγθνπέο γηα ηελ βέιηηζηε δηαλνκή ησλ πηέζεσλ θαηά ηελ ξχζκηζε ηεο θιίλεο. 
 

8. Λα ζηεξίδεη αζζελή έσο θαη 220 Kg. 
 

9. Λα αθνινπζεί ηελ θίλεζε ηεο θιίλεο. 
 

10. Λα δηαζέηεη θάιπκκα αδηάβξνρν, αληηκηθξνβηαθφ, πςειήο αληνρήο, κε θαιπκκέλν θεξκνπάξ  γηα 
πξνζηαζία απφ πγξά. 

 

11. Ρν θεξκνπάξ λα είλαη πεξηκεηξηθφ (360ν) γηα ηελ επθνιφηεξε πξνζζαθαίξεζε ηνπ θαιχκκαηνο 
απφ ην ζηξψκα. 

 

12. Ρφζν ην ζηξψκα φζν θαη ην θάιπκκα λα είλαη βξαδχθαπζηα. Λα θαηαηεζνχλ ζρεηηθά 
πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Δπξσπατθή νδεγία απφ αλεμάξηεην θνξέα. 

 

13. Ρν θάιπκκα λα πιέλεηαη ζε πιπληήξην ζε ζεξκνθξαζία ≥ 70ν C. 
 

14. Νη ξαθέο ηνπ θαιχκκαηνο λα είλαη ξακκέλεο θαη θνιιεκέλεο κε πςειή ζπρλφηεηα γηα ηελ βέιηηζηε 
πξνζηαζία ηνπ ζηξψκαηνο απφ εηζξνή πγξψλ. 

 

 

ΘΝΚΝΓΗΛΝ ΚΔ ΡΟΑΞΔΕΝΡΝΑΙΔΡΑ 

Λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ βαζηθή ζύλζεζε θάζε θιίλεο θνκνδίλν κε ηξαπεδνηνπαιέηα κε ηα 
παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1. Λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε ηε θιίλε, λα είλαη ίδηαο αηζζεηηθήο θαη λα απνηειεί ρξσκαηηθά 

εληαίν ζχλνιν κε απηή.  
 

2. Ζ ηξαπεδνηνπαιέηα λα είλαη ηξνρήιαηε ψζηε λα απνζπάηαη γηα ηε ζίηηζε ησλ αζζελψλ αλεμάξηεηα απφ ην 
θνκνδίλν, θαη κε ην πέξαο απηήο λα πξνζαξκφδεηαη ζην θνκνδίλν θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ, ζπιεθσηά, 

πξνο απνζήθεπζε. 
 

3. Ρν θνκνδίλν λα είλαη θαη απηφ ηξνρήιαην θαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα δηαζέηεη πάλσ ξάθη θάησ απφ 

ην νπνίν ζα ζηαζκεχεη πξνο απνζήθεπζε ε ηξαπεδνηνπαιέηα, ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αλαηξνπήο ησλ 
αληηθεηκέλσλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζε απηφ. 

 
4. Ρν θνκνδίλν θαη ε ηξαπεδνηνπαιέηα λα είλαη κεηαιιηθά βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά κε επνμηθή βαθή. 

 

5. Ρν θνκνδίλν λα δηαζέηεη ζπξηάξη κε πξνζζαθαηξνχκελε πιαζηηθή ζήθε θαη ηειεζθνπηθνχο νδεγνχο. 
 

6. Ρν θνκνδίλν λα δηαζέηεη θάησ απφ ην ζπξηάξη ελζσκαησκέλν ςπγείν.  
 

7. Νη άλσ επηθάλεηεο ηνπ θνκνδίλνπ θαη ηεο ηξαπεδνηνπαιέηαο λα είλαη απφ θαινππσηφ ABS, αλζεθηηθφ ζηελ 
ράξαμε θαη κε ππεξπςσκέλν ρείινο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο 3 πιεπξέο. Νη πξνζφςεηο ηνπ θνκνδίλνπ λα είλαη 
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επίζεο απφ θαινππσηφ ABS, κε έγρξσκε δηαθνζκεηηθή θάζα θαη αληηηξαπκαηηθέο ρεηξνιαβέο ηχπνπ 

«ρνχθηαο», δηακνξθσκέλεο απφ ην ίδην πιηθφ.  
 

8. Ρν θνκνδίλν θαη ε ηξαπεδνηνπαιέηα λα εδξάδνληαη ζε δηπινχο πιαζηηθνχο ηξνρνχο δηακέηξνπ Φ50 ρηι. 
Ρνπιάρηζηνλ δχν απφ ηνπο ηξνρνχο ηνπ θνκνδίλνπ λα δηαζέηνπλ θξέλν.  

 
9. Νη δηαζηάζεηο ηνπ θνκνδίλνπ λα είλαη 45 x 45 x 90 cm πεξίπνπ. 

 

10. Νη δηαζηάζεηο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηξαπεδηνχ ηεο ηξαπεδνηνπαιέηαο λα είλαη 60 x 35 cm πεξίπνπ. 
 

11. Ζ ηξαπεδνηνπαιέηα λα ξπζκίδεηαη θαζ’ χςνο, κέζσ ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνχ ζηαζεξνπνίεζεο (ηχπνπ 
button, φρη βίδα) θαη λα έρεη εχξνο θαηαθφξπθεο ξχζκηζεο πεξίπνπ 25 cm, θαη λα δηαζέηεη πλεπκαηηθφ 

κεραληζκφ ππνβνήζεζεο. 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 

 Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ. 

 

 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ζα απνδερηνχλ εγγξάθσο ηελ ππνρξέσζε, 
ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, λα 
κεηαθέξνπλ γηα επίδεημε ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ πξνο απφδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ζε 
ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

 Ζ θιίλε λα θέξεη ζήκαλζε CE 93/42/EEC.  
 

 Ρν ζηξψκα λα θέξεη ζήκαλζε CE 93/42/EEC. 
 

 Ρν θνκνδίλν κε ηελ ηξαπεδνηνπαιέηα λα θέξεη ζήκαλζε CE. 
 

 Νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ησλ εηδψλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001, ISO 13485. 
 

 Νη ειιεληθέο εηαηξείεο εκπνξίαο λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. 
 

 Δθφζνλ νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο είλαη ειιεληθέο, λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν 
παξαγσγψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ βάζεη ηνπ Λφκνπ 2939/2001 θαη ηνπ 
Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 117/2004. 

 

 Νη ειιεληθέο εηαηξείεο εκπνξίαο ή θαηαζθεπήο/εκπνξίαο πξέπεη επίζεο λα ζπκκνξθψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε Γ/8Γ/ΓΞ1348/04 (ΦΔΘ 32Β/16-1-04) πεξί δηαθίλεζεο 
Ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 
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 Νη ειιεληθέο εηαηξείεο εκπνξίαο ή θαηαζθεπήο/εκπνξίαο λα είλαη εληαγκέλεο ζε πξφγξακκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 117/2004.  

 

 Ρα είδε λα έρνπλ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ θαη 
ηερληθήο ππνζηήξημεο-αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ.  

 

 Η ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΝΣΟ 180 ΜΕΡΕ 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 50 
 

ΤΓΔΗΝ ΛΔΘΟΝΡΝΚΔΗΝ ΡΔΠΠΑΟΥΛ ΘΔΠΔΥΛ 
 

 

1. Ρν ςπγείν λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη 
φια ηα αλαγθαία εμαξηήκαηα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ 
ηνπ. 
 

2. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ζπληήξεζε ηεζζάξσλ (4) αλζξψπηλσλ ζνξψλ. Δζσηεξηθά λα ρσξίδεηαη 
ζε 2+2 ζέζεηο, νη νπνίεο ζα δηαρσξίδνληαη θαηαθφξπθα θαη ζα δηαζέηνπλ μερσξηζηή ςπθηηθή 
κνλάδα γηα εθεδξηθφηεηα.  
 

3. Ζ θφξησζε ησλ ζνξψλ ζην ςπγείν λα γίλεηαη εκπξφζζηα.    
 

4. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζνξψλ, κε ζεξκνθξαζία κεηαμχ ησλ νξίσλ + 5° / -5°C 
πεξίπνπ. 
 

5. Γηαζηάζεηο ςπγείνπ ην κέγηζην: 2,20 m (Κ) x 2,50 m (Β) x 2,30 m (Y ςπγείνπ ρσξίο ςπθηηθέο 
κνλάδεο). 

 

6. Λα κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί ζε θνκκάηηα θαη λα γίλεη ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπ εληφο ηνπ ρψξνπ, ν 
νπνίνο είλαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 6,90 m (M) x 4,30 m (Ξ) x 2,40 m (Y). 
 

7. Λα θέξεη αλεμάξηεηεο πφξηεο δηαζηάζεσλ 700 x 500mm πεξίπνπ νη νπνίεο λα θέξνπλ ρεηξνιαβέο 
θαη εηδηθφ ειαζηηθφ κνλσηηθφ πιηθφ ψζηε λα θιείλνπλ εξκεηηθά. Ζ θάζε πφξηα λα θέξεη θιεηδαξηά.  
 

8. Δζσηεξηθά ν ζάιακνο λα θέξεη θσηηζκφ.  
 

9. Όιεο νη επηθάλεηεο (εμσηεξηθέο θαη νη εζσηεξηθέο) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ επηθάλεηεο απφ 
αλνμείδσην ράιπβα AISI 304.   
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10. Λα θέξεη νπσζδήπνηε κφλσζε ηθαλνχ πάρνπο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, απφ αθξφ 
πνιπνπξεζάλεο ή άιιν πιηθφ (ρσξίο CFC). 
 

11. Νη ζνξνί λα απνζεθεχνληαη ζε ζπξηαξσηνχο δίζθνπο – πιαηθφξκεο κε ρεηξνιαβή/ρεηξνιαβέο, 
θαηαζθεπαζκέλνπο απφ αλνμείδσην ράιπβα αλζεθηηθφ ζηα θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά. Λα 
ζπλεξγάδνληαη κε ην ηξνρήιαην κεηαθνξάο ζνξψλ.  
 

12. Νη ςπθηηθέο κνλάδεο λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε εμσηεξηθά (ν έλαο απφ ηνπο ηνίρνπο ηνπ 
ρψξνπ ηνπνζέηεζεο είλαη εμσηεξηθφο πξνο παξαθείκελν πξναχιην). Ν ζπκπηεζηήο λα είλαη 
εξκεηηθνχ ηχπνπ κε αζφξπβε ιεηηνπξγία. Λα ιεηηνπξγεί κε νηθνινγηθφ ςπθηηθφ κέζν. (Λα 
αλαθεξζεί ν ηχπνο)  
 

13. Λα δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα απφςπμεο. 
 

14. Λα δηαζέηεη πίλαθα ειέγρνπ γηα ηελ ξχζκηζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ, κε αληίζηνηρεο θσηεηλέο 
ελδείμεηο (LED) θαζψο θαη alarm ηα νπνία λα ελεξγνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία 
είλαη εθηφο ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ. 
 

15. Λα αλαθεξζνχλ: νη απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ε απαηηνχκελε ειεθηξηθή ηζρχο θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν ηερληθφ ζηνηρείν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ νξζή ηνπ ιεηηνπξγία. 
 

16. Λα ζπλνδεχεηαη κε θνξείν κεηαθνξάο θαη θφξησζεο – εθθφξησζεο ζνξψλ κε ηα αθφινπζα 
ραξαθηεξηζηηθά: 
- Λα είλαη κεηαβιεηνχ χςνπο, πδξαπιηθά κέζσ εξγνλνκηθνχ/ψλ πεληάι. 
- Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα. Πην πάλσ κέξνο λα θέξεη θπιίλδξνπο γηα 

ηε θφξησζε θαη νιίζζεζε ησλ δίζθσλ λεθξψλ, θαζψο θαη ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο ησλ δίζθσλ.  
- Πην θάησ κέξνο λα θέξεη πξνζθξνπζηήξεο γηα πξνζηαζία ηνπ θνξείνπ θαη ηνπ ςπγείνπ θαηά 

ηηο κεηαθηλήζεηο.  
- Λα δηαζέηεη εξγνλνκηθή ρεηξνιαβή νδήγεζεο. 
- Πηε βάζε λα θέξεη ηέζζεξηο (4) ηξνρνχο, ηνπιάρηζηνλ νη δπν κε θξέλα, δηακέηξνπ 125 mm, 

απφ ειαζηηθφ πιηθφ πνπ δελ αθήλεη ίρλε. Νη δχν ηνπιάρηζηνλ ηξνρνί λα είλαη πεξηζηξεθφκελνη.  
- Γηαζηάζεσλ θαηάιιεισλ γηα ηε θφξησζε – εθθφξησζε ζνξψλ αθφκα θαη ζην ςειφηεξν 

ζάιακν ηνπ ςπγείνπ. 
- Κέγηζην βάξνο αλχςσζεο: 200kg ηνπιάρηζηνλ. 

 

17. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε. 
 

18. Λα έρεη επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε.  
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 51 
 

ΞΔΟΔΞΑΓΥΓΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ SIS 

 

 

1. Λα είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Λα είλαη ζπζθεπή απνθαηάζηαζεο λεπξνκπηθνχ ηζηνχ κε ρξήζε ηερλνινγίαο καγλεηηθνχ πεδίνπ 
S.I.S. (Super Indactive System) 

 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz. 
 

4. Λα είλαη ηξνρήιαηε. 
 

5. Λα δηαζέηεη γηα ην ρεηξηζκφ ηεο έγρξσκε νζφλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 8”. 
 

6. Λα παξάγεη έληαζε καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπιάρηζηνλ 2,4 Tesla. 
 

7. Λα παξάγεη ζπρλφηεηα καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπιάρηζηνλ 140 Hz. 
 

8. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα πξσηφθνιια ζεξαπείαο.  
 

9. Λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη θαη λα απνζεθεχζεη δηθά ηνπ πξσηφθνιια ζεξαπείαο. 
 

10. Λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί βάζε δεδνκέλσλ αζζελψλ. 
 

11. Λα δηαζέηεη πνιχζπαζην βξαρίνλα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ αξζξψζεσλ κε εθαξκνζηή 
εζηηαζκέλνπ πεδίνπ. 

 

12. Γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηεο, νη δηαζηάζεηο ηεο λα κελ είλαη κεγαιχηεξεο 600 x 
600 x 1000 mm (Κ x Ξ x ) θαη ην βάξνο ηεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 35 Kgr. 

 

13. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

14. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

15. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.   
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 52 
 

ΘΔΟΚΝΓΟΑΦΗΘΖ ΘΑΚΔΟΑ ΣΔΗΟΝΠ 

 

 

1. Λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Λα είλαη θνξεηή ζεξκνγξαθηθή θάκεξα ρεηξφο κε ινπξάθη αζθαιείαο θαη βάξνπο κηθξφηεξνπ ησλ 
0,5 Kg. 

 

3. Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 2,4” αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 240x320 pixels ζηελ νπνία 
λα απεηθνλίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε απνρξψζεηο ηνπ κπιε-θφθθηλνπ-θίηξηλνπ νη άλζξσπνη 
θαη ηα αληηθείκελα αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο φηαλ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 0,5 - 
1 m απφ ηελ θάκεξα. 

 

4. Λα έρεη αθξίβεηα ζηε κέηξεζε ± 0,5νC ή θαιχηεξε. 
 

5. Λα έρεη νπηηθφ θφθθηλν ζπλαγεξκφ ζηελ πεξίπησζε κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο ίζεο ή 
κεγαιχηεξεο 37,3νC. Ζ ζεξκνθξαζία ζπλαγεξκνχ λα κπνξεί λα αιιάμεη απφ ην ρξήζηε. 

 

6. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εμνπδεηέξσζεο κφληκσλ ζεξκψλ επηθαλεηψλ ζην νπηηθφ ηεο πεδίν κε 
ζθνπφ ηελ απνθπγή ςεπδψλ ζπλαγεξκψλ. 

 

7. Λα ιακβάλεη ελδείμεηο ζεξκνθξαζίαο ζε ρξφλν κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 1 sec. 
 

8. Λα αλνίγεη άκεζα ζε ρξφλν κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 1 sec. 
 

9. Λα έρεη δπλαηφηεηα ιήςεο θσηνγξαθίαο. 
 

10. Λα ππάξρεη ελζσκαησκέλε θάξηα κλήκεο ηνπιάρηζηνλ 16GB γηα απνζήθεπζε θσηνγξαθηψλ. 
 

11. Λα έρεη νπηηθφ πεδίν ηνπιάρηζηνλ 45ν θάζεηα θαη 35ν νξηδφληηα. 
 

12. Λα έρεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία απηνλνκίαο ηνπιάρηζηνλ 6 σξψλ ε νπνία λα θνξηίδεηαη 
πιήξσο ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 2 σξψλ.  

 

13. Λα πεξηιακβάλεηαη θαιψδην θφξηηζεο. 
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14. Λα είλαη αδηάβξνρε κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP54 ή θαιχηεξν. 
 

15. Λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε ηξίπνδν. 
 

16. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE.   
 

17. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

18. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 53 

 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΡΖΙΔΓΗΑΠΘΔΤΖΠ 

 

1. Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο ζα θαιχςεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηειεδηάζθεςεο ηνπ Γεληθνχ 
Λνζνθνκείνπ Φιψξηλαο θαη ζα δηαζπλδεζεί ζην δίθηπν ηνπ ΔΘΔΞ.  

Ρν ελ ιφγν Έξγν αθνξά ηελ έληαμε ηνπ Λνζνθνκείνπ Φιψξηλαο ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή 
ηειεδηάζθεςεο ηνπ ΔΘΔΞ κε άκεζν ζηφρν ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ πεξηζηαηηθψλ 
έθηαθηεο αλάγθεο θαη θξίζεσλ πγεηνλνκηθήο θχζεσο, ηνπηθήο έ Δζληθήο εκβέιεηαο. 

Ζ λέα κνλάδα ηειεδηάζθεςεο ζα δηαζπλδεζεί κε ην θέληξν δεδνκέλσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο 
πνπ θηινμελείηαη ζηελ ΘηΞ Α.Δ. θαη ζα δηαιεηηνπξγήζεη κε φιεο ηηο ππφινηπεο πθηζηάκελεο ή 
κειινληηθέο κνλάδεο κέζσ ηνπ δεκφζηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ ΠΕΔΜΗΠ.  

Ζ εγθαηάζηαζε, δηαζχλδεζε θαη ιεηηνπξγίαο ηηο λέαο κνλάδαο ζα είλαη ζχλλνκε κε ην ξπζκηζηηθφ θαη 
θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφο Θαλνληζκφο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ φπσο απηφο 
εμεηδηθεχεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ζα εμαζθαιίζεη ηελ επηθνηλσλία κε φια ηα 
ζεκεία ηεο 3εο .ΞΔ. κε αλάινγν εμνπιηζκφ θαη θαζψο θαη κε ηα αθφινπζα άθξα: 

α) ΔΘΑΒ θαη ΔΘΔΞ  

β) πνπξγείν γείαο (Αξηζηνηέινπο 17 ζηελ Αζήλα)  

γ) Γηνηθήζεηο ησλ .ΞΔ. 

δ) άιια Λνζνθνκεία ηνπ ΔΠ πνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο 
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ε) ζηα 43 ζεκεία (Λνζνθνκεία, Θέληξα γείαο, ΞΞΗ θιπ.) ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Ρειεταηξηθήο 
(ΔΓΗΡ) ηεο 2εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

Ρα δεηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο ζα πξέπεη λα είλαη: 

ςειή πνηόηεηα ιεηηνπξγίαο: Ρν δεηνχκελν ζχζηεκα ηειεδηαζθέςεσλ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη ην 
δσληαλφ, πςειήο επθξίλεηαο βίληεν, κε ήρν πςειήο πνηφηεηαο θαζψο θαη θαιά ελαξκνληζκέλεο κε ην 
πεξηβάιινλ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Δπθνιία ζηε ρξήζε: Ρν ζχζηεκα ηειεδηαζθέςεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα είλαη πνιχ απιφ θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε. Θα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ηε δπλαηφηεηα 
ζπλεξγαζίαο κε απιά θαζεκεξηλά ειεθηξνληθά εξγαιεία παξαγσγηθφηεηαο γξαθείνπ (φπσο γηα 
παξάδεηγκα ην ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην) πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη θάπνηνο θαη λα πξνγξακκαηίζεη 
ηειεδηαζθέςεηο, θαζψο θαη κε έλα κφλν πιήθηξν λα πξαγκαηνπνηεί ηελ θιήζε κε ην ζχζηεκα 
ζπλδηάζθεςεο ηελ ψξα ηεο ζπλάληεζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα απαηηείηαη ε ειάρηζηε αλαγθαία 
εθπαίδεπζε γηα ηνλ ρξήζηε θαη ε κηθξφηεξε δπλαηή ππνζηήξημε απφ ην ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο ηεο 
.ΞΔ. 

Αμηνπηζηία ζηε ιεηηνπξγία: Ρν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεχεηαη ην πςειήο 
δηαζεζηκφηεηαο δίθηπν θαη ηελ ππνδνκή Δλνπνηεκέλσλ Δπηθνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη 
ζηνπο ρξήζηεο αμηνπηζηία «ήρνπ θιήζεο» θαη απξφζθνπηε ελζσκάησζε κε άιιεο εθαξκνγέο θσλήο 
θαη βίληεν. 

Ξνηόηεηα εηθόλαο: Απαηηείηαη λα ππάξρεη απφδνζε εηθφλαο πςειήο επθξίλεηαο  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο ζπλάληεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαζφινπ δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηα εηθνλνζηνηρεία, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο ζπγθέληξσζεο θαη ξνήο ηεο 
ηειεδηάζθεςεο. 

Ξηζηόηεηα θαη πνηόηεηα ήρνπ: Ρν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
ζπληνλίδεη κε αθξίβεηα ηηο εηθφλεο θαη ηηο θσλέο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη αλεμάξηεην, full duplex θαλάιη 
ήρνπ, πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζε κία ζχζθεςε θαη νη θσλέο ηνπο λα ζπλδένληαη κε αθξίβεηα ζε 
έλα νινθιεξσκέλν ερεηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ξνιύ κηθξό ρξόλν θαζπζηέξεζεο: Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ν πνιχ κηθξφο ρξφλνο 
θαζπζηέξεζεο αλάκεζα ζηε ιήςε κε ηελ θαηάιιειε αξρηηεθηνληθή switching. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ 
φηαλ ζηε κέζε κίαο πξφηαζεο, κία ρεηξνλνκία ή απζφξκεηε ιεθηηθή δηαθνπή ζπρλά αληαλαθιά εθείλεο 
ηηο αληηδξάζεηο πνπ βιέπεη θαλείο ζε κία πξφζσπν-κε-πξφζσπν ζπλάληεζε. 

2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Ππζηήκαηνο Ρειεδηάζθεςεο 

 

Ζ ιχζε ηειεδηάζθεςεο πνπ ζα δεηεζεί ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ψξηκεο ηερλνινγίεο γηα 
ηειεδηάζθεςε θαη ζπλεξγαζία νκάδσλ. 

Θα πξέπεη λα πξνζθέξεη πςειή εκπεηξία εηθφλαο θαη ήρνπ κε θαηλνηφκεο δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο 
θαη πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ γηα δσκάηηα κηθξνχ έσο κεζαίνπ κεγέζνπο. 

Ρν δεηνχκελν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάκεξα, θσδηθνπνηεηή, ερεία θαη 
κηθξφθσλα ελζσκαησκέλα ζε κία κφλν ζπζθεπή θαη λα είλαη ηδαληθφ γηα δσκάηηα ηειεδηάζθεςεο. 
Ξξέπεη λα πξνζθέξεη εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο ζηελ θάκεξα θαη ηα κηθξφθσλά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 
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βειηηζηνπνηεί ηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξίο λα ηνπο θνπξάδεη θαη λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά 
εχθνια θιηκαθσηήο ιχζεο ζε φιεο ηηο κηθξέο αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ θαη ζρεηηθνχο ρψξνπο. 

Δλδεηθηηθά Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά  

 Ξαξαθνινχζεζε ελεξγνχ νκηιεηή θαη εζηίαζε ζε απηφλ, κε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξφθσλν. 
 Αζχξκαηε δηαζχλδεζε γηα κνίξαζκα πιεξνθνξίαο. 
 4Θ πεξηερφκελν. 
 Άιια έμππλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο, κέηξεζε αλζξψπσλ ζην δσκάηην, API γηα ελνπνίεζε κε άιιεο 

εθαξκνγέο, δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Ρν δεηνχκελν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο λα κπνξεί λα δηαζπλδεζεί (εθφζνλ δεηεζεί) κε ηα 
ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζηελ ππνδνκή ηειεδηάζθεςεο ηνπ ΔΘΔΞ θαη λα ηεζεί άκεζα ζε ιεηηνπξγία 
ζε θάζε θνξέα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. 

 

Ρα αλαιπηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

Α. ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΘΛΕΔΙΑΣΚΕΨΘΣ  

 Ρεριγραφι Απαίτθςθ 

 Ρα αναφερκεί το μοντζλο και το όνομα του καταςκευαςτι Ρα αναφερκοφν 

 Υοςότθτα  Ζνα (1) 

 

Ξωδικοποιθτισ/Αποκωδικοποιθτισ με ενςωματωμζνθ κάμερα, μικρόφωνα 
και θχεία, δυνατότθτα διαςφνδεςθσ ςε εξωτερικζσ οκόνεσ/projectors και 
υποςτιριξθ πρωτοκόλλου ςθματοδοςίασ SIP και Θ323. 

ΡΑΛ 

 

Ρα ςυνεργάηεται πλιρωσ με τθν εγκατεςτθμζνθ εφαρμογι διαχείριςθσ 
video κλιςεων για εγγραφι (registration)/callcontrol του ΕΞΕΥΩ (Cisco VCS 
and Cisco TMS) και να εγγραφει ςε αυτι. Ρα προςφερκοφν οι απαραίτθτεσ 
άδειεσ. 

ΡΑΛ 

 

Εκτόσ από τα ενςωματωμζνα μικρόφωνα, να υποςτθρίηει δυνατότθτα 
προςκικθσ δφο επιτραπζηιων μικροφϊνων. Δεν απαιτείται να 
προςφερκοφν - για μελλοντικι χριςθ. 

ΡΑΛ 

 
Ρα προςφζρεται με κονςόλα διαχείριςθσ με touch οκόνθ για ευκολία ςτθ 
χριςθ.  

ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ H.264, H.265 ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ βιντεοκλιςεων ανάλυςθσ ζωσ 1920 x 1080p60 (HD1080p) ΡΑΛ 

 Ξάμερα υψθλισ ευκρίνειασ 5K Ultra HD. Ωποςτιριξθ μζχρι 60 fps. ΡΑΛ 

 
Ωποςτιριξθ τουλάχιςτον 80° οριηόντιο field of view και 50° κάκετο field of 
view 

ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ μζγιςτθσ ανάλυςθσ κάμερασ  5184 x 2916 pixels ΡΑΛ 
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 Ωποςτιριξθ αυτόματθσ ρφκμιςθσ Focus, Brightness,White Balance  ΡΑΛ 

 Ελάχιςτο digital zoom ≥ 3x ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ zoom, pan, tilt camera controls ΡΑΛ 

 
To προςφερόμενο τερματικό κα πρζπει να υποςτθρίηει μία είςοδο HDMI 
με μζγιςτθ ανάλυςθ 4K (3840 x 2160) format ςτα 30 fps  

ΡΑΛ 

 
To προςφερόμενο τερματικό κα πρζπει να υποςτθρίηει δφο εξόδουσ HDMI 
για ςφνδεςθ ςε εξωτερικζσ οκόνεσ/projector 

ΡΑΛ 

 
Σι ζξοδοι HDMI να υποςτθρίηουν ανάλυςθ 3840 x 2160p60 (4Kp60) και το 
πρωτόκολλο CEC (Consumer Electronics Control). 

ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, and Opus ΡΑΛ 

 Υοιότθτα CD 20ΞΘz  ΡΑΛ 

 Ξαταςτολι κορφβου ΡΑΛ 

 Ενεργθτικόσ ςυγχρονιςμόσ ομιλίασ-εικόνασ (lip sync) ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ BFCP (SIP) και Θ.239 (Θ.323) dual stream. ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ μζγιςτθσ ανάλυςθσ για dual streaming : 3840 x 2160p5 (4Kp5) ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ κρυπτογράφθςθσ βιντεοκλιςεων SIP και Θ.323 ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ των προτφπων κρυπτογράφθςθσ AES  και Θ.235v3 ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ IPv4, IPv6 και dual stack IPv4-IPv6. ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ 802.1x authentication. ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ 802.1p. ΡΑΛ 

 Mία κφρα Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit. ΡΑΛ 

 Διαχείριςθ μζςω HTTPS και SSH. ΡΑΛ 

 Ρα υποςτθρίηει Kensington Security Slot ΡΑΛ 

 Ρα περιλαμβάνεται εγγφθςθ για δφο (2) ζτθ από τθν εγκατάςταςθ ΡΑΛ 

 

Β. ΤΘΛΕΟΑΣΘ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΘΛΕΔΙΑΣΚΕΨΘΣ  
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 Ρεριγραφι Απαίτθςθ 

 Ρα αναφερκεί το μοντζλο και το όνομα του καταςκευαςτι Ρα αναφερκοφν 

 Υοςότθτα  Ζνα (1) 

 Ψο προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με 
ανακοίνωςθ τουσ τελευταίουσ 24 μινεσ από τθν υποβολι τθσ προςφοράσ 

ΡΑΛ 

 Διαγϊνιοσ οκόνθσ ≥43” 

 Αντίκεςθ οκόνθσ 500000:1 

 Φωτεινότθτα οκόνθσ Ρα αναφερκεί 

 Γωνία Κζαςθσ (Σριηόντια/Ξάκετα) Ρα αναφερκεί 

 Ανάλυςθ   Ρα αναφερκεί 

 Εγγφθςθ καταςκευαςτι τθσ οκόνθσ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ (on-site) ≥ 2 ζτθ 

 Ρα φζρει ςιμανςθ CE, Energy Star, TCO ΡΑΛ 

 Ρα διακζτουν χαρακτθριςτικά borderless οκόνθσ NAI 

 Ρα διακζτουν χαρακτθριςτικά SMART TV με δυνατότθτα ενςωματωμζνου 
WEB BROWSER 

NAI 

 Ρα διακζτει δυνατότθτα απ' ευκείασ διαςφνδεςθσ ςτο Internet NAI 

 Ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ: Bluetooth, Ethernet, 2xUSB, Digital 
Audio Out ,HDMI, Wi-Fi 

ΡΑΛ 

 Ρα προςφερκεί με βάςθ επιτοίχιασ ςτιριξθσ και να τοποκετθκεί με βάςθ 
τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ.  

ΡΑΛ 

 Ρα ςυνοδεφεται από όλα τα παρελκόμενα καλϊδια διαςφνδεςθσ, 
τθλεκοντρόλ, εγχειρίδια χριςθσ, κλπ. 

ΡΑΛ 

 

 

Γ. ΥΡΘΕΣΙΕΣ  

 Ρεριγραφι Απαίτθςθ 

 

Ρα προςφερκοφν υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και 
λειτουργίασ προκειμζνου το ςφςτθμα τθλεδιάςκεψθσ να αποκτιςει τθ 
ηθτοφμενθ λειτουργικότθτά του με βάςθ τθν ανωτζρω τεχνικι περιγραφι, 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ενότθτασ 2: Αναλυτικι περιγραφι 

ΡΑΛ 
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Χυςτιματοσ Ψθλεδιάςκεψθσ  

 
Ρα προςφερκοφν Ωπθρεςίεσ Υιλοτικισ Οειτουργίασ ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ τθσ παραγράφου 7.1:  Ωπθρεςίεσ Υιλοτικισ Οειτουργίασ 

Ζνα (1) 

 
Ρα προςφερκοφν Ωπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 7.2: Ωπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ  

ΡΑΛ 

 
Ρα προςφερκοφν Ωπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Ξαλισ Οειτουργίασ» & 
Χυντιρθςθσ» ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 7.3: Ωπθρεςίεσ 
Εγγφθςθσ «Ξαλισ Οειτουργίασ» & Χυντιρθςθσ» 

ΡΑΛ 

 

O Ανάδοχοσ καλείται να ανακζςει ςε ανεξάρτθτο εξειδικευμζνο φορζα τθ 
διεξαγωγι δοκιμϊν αςφάλειασ (penetration tests) κατά τθν διάρκεια τθσ 
υποχρεωτικισ εγγφθςθσ, τα ςυμπεράςματα των οποίων πρζπει να 
λθφκοφν υπόψθ από τον ανάδοχο, που κα είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί 
ςτισ απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

ΡΑΛ 

 

3. Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία  

 

Ζ δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηνπ αθεξαίνπ ησλ δεδνκέλσλ, πνπ βξίζθνληαη ή δηαθηλνχληαη απφ 
ην ζχζηεκα, απνηειεί πξψηε ζρεδηαζηηθή πξνηεξαηφηεηα, επελδχνληαο ζε ππνδνκέο αζθαιείαο, 
ειέγρνπ θαη αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ. 

Θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα θαη ζα δξνκνινγεζνχλ νη θαηάιιειεο 
δξάζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ εθαξκνγψλ, ησλ κέζσλ θαη ησλ ππνδνκψλ, θαζψο 
θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνο επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα, ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο 
εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, αλαδεηψληαο θαη εληνπίδνληαο - κε κεζνδηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ 
ηξφπν - ηα ηερληθά κέηξα θαη ηηο νξγαλσηηθφ-δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 
επαξθή αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ, κέζσλ θαη ππνδνκψλ. Θα ιεθζεί 
επίζεο ππφςε ην θείκελν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ππφ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο, πνπ έρνπλ εμάξηεζε απφ ηελ 
ππνδνκή ηνπ παξφληνο έξγνπ, ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηηο ΡΞΔ, ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο ηερληθέο 
αζθάιεηαο πνπ έρνπλ πξνηαζεί, ηα επαξθέζηεξα δηαηηζέκελα πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ, θαζψο 
θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο ζηηο ΡΞΔ.  

Πην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ε  ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα αλαζέζεη ζε αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν θνξέα ηε 
δηεμαγσγή δνθηκψλ αζθάιεηαο (penetration tests) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εγγχεζεο, ηα 
ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνλ αλάδνρν, πνπ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

4. Δπεθηαζηκόηεηα 
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Έλα ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο απνηειεί ζήκεξα έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ νη απαηηήζεηο θαη 
ιεηηνπξγίεο αλακέλεηαη λα δηνγθσζνχλ ζην κέιινλ. Γεδνκέλσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο επέλδπζεο ζε 
πιηθφ ππνδνκήο πνπ γίλεηαη κε ην παξφλ έξγν, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί έλα επίπεδν 
επεθηαζηκφηεηαο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεκεξηλήο επέλδπζεο ζε βάζνο ρξφλνπ, 
δηαηεξψληαο ην κειινληηθφ θφζηνο αλαβάζκηζεο ζε ινγηθά πιαίζηα. 

 

5. Γηαζπλδεζηκόηεηα 

 

Ζ δηαζπλδεζηκφηεηα αθνξά ζηα εμήο: 

• Γηαζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ λέσλ κνλάδσλ ηειεδηάζθεςεο ηνπ ελ ιφγσ  ζπζηήκαηνο ηεο 3εο 

.ΞΔ. 

• Γηαζπλδεζηκφηεηα κε ηηο  κνλάδεο ηειεδηάζθεςεο ηνπ ΔΘΔΞ 

• Γηαζπλδεζηκφηεηα κε ην Δζληθφ Γίθηπν Ρειεταηξηθήο (ΔΓΗΡ) 

• Γηαζπλδεζηκφηεηα κε ηξίηα ζπζηήκαηα ηειέδηάζθεςεο κέζσ ηνπ Θέληξνπ Γεδνκέλσλ ηνπ 

ΔΘΔΞ 

• Γηαζπλδεζηκφηεηα – αμηνπνίεζε επέλδπζεο κεηαμχ φισλ ησλ κνλάδσλ ηειεδηάζθεςεο ηεο 3εο 

.ΞΔ. αθφκε θαη κε ηξίηεο ππεξεζίεο ηειεζπλαληήζεσλ εθηφο ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ ΔΘΔΞ 

(π.ρ. ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηειεζπλαληήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ κε εθαξκνγέο φπσο e-

presence, skype θηι) 

6. Ρεθκεξίσζε  

 

Γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ιχζε ζα πξέπεη λα παξέρνληαη εγρεηξίδηα 
ρξήζεο, ηερληθέο ζεκεηψζεηο θαη ηεθκεξίσζε ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξάμεσλ 
παξακεηξνπνίεζεο. 

7. Διάρηζηεο Ξξνδηαγξαθέο πεξεζηώλ 

 

7.1 πεξεζίεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο 

 

Ζ πεξίνδνο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί: 

• θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ,  

• θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο  

Ν αλάδνρνο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:  

• Δπίιπζε πξνβιεκάησλ,  

• Γηφξζσζε / Γηαρείξηζε ιαζψλ,  
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• Ξαξνρή help-desk  

• Δπηθαηξνπνίεζε (update) ηεθκεξίσζεο  

 

Δηδηθφηεξα, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ πεξίνδν πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη λα 
ειεγρζνχλ δηεμνδηθά:  

• Νη ξπζκίζεηο, παξακεηξνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο,  

• Νη ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο (fine tuning).  

• Νπνηαδήπνηε άιιε παξάκεηξνο επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο, εκθαληζζνχλ πξνβιήκαηα ή δηαπηζησζεί 
φηη δελ πιεξνχληαη θάπνηεο απφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη 
άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο, ψζηε, κεηά ην πέξαο ηεο 
πεξηφδνπ Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο, ην ζχζηεκα λα είλαη έηνηκν γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία (production). 

 

7.2 πεξεζίεο Δθπαίδεπζεο 

 

Πην Έξγν πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, νη νπνίεο ζα 
αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
αλαδείρζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. Ζ κεζνδνινγία θαη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα  
είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλν. 

Κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ νη πξνρσξεκέλνη ρξήζηεο 
ησλ πνζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ ησλ 
ζπζθεπψλ ηειεδηάζθεςεο 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ζηελ Ρερληθή ηνπ Ξξνζθνξά ην θαηάιιειν πξφγξακκα 
εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηνλ αλαιπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εθπαηδεχζεσλ ζχκθσλα κε ην 
πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα.  

Ρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πέξαλ ηνπ πιηθνχ πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ησλ πξντφλησλ, ην πιηθφ (slides, ζεκεηψζεηο, θ.ιπ.) πνπ ζα εηνηκάζεη ν Αλάδνρνο γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη κέξηκλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη 
ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα ε αζχγρξνλε εθπαίδεπζε. Πην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο κε 
πιηθφ εθπαίδεπζεο πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα ηφζν απφ εμεηδηθεπκέλνπο 
ρξήζηεο ησλ Λνζνθνκείσλ θαη ηεο .ΞΔ. φζν θαη απφ  ρξήζηεο άιισλ θνξέσλ. Ξαξάιιεια ζα πξέπεη 
λα ιεθζεί κέξηκλα γηα δηαξθή εθπαίδεπζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζε αιιαγέο ή λέα ιεηηνπξγηθφηεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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7.3 πεξεζίεο Δγγύεζεο «Θαιήο Ιεηηνπξγίαο» & Ππληήξεζεο 

Νη ππεξεζίεο Δγγχεζεο «Θαιήο Ιεηηνπξγίαο» θαη Ππληήξεζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 
επηηπρίαο ηνπ έξγνπ θαζψο έξρνληαη λα επηιχζνπλ θξίζηκα δεηήκαηα ηερληθήο θχζεσο θαη δηαρξνληθήο 
αλάπηπμεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εθαξκνγψλ θαη εμνπιηζκνχ.  

Νη πεξεζίεο Δγγχεζεο «Θαιήο Ιεηηνπξγίαο» παξέρνληαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο βάζεη Πύκβαζεο Δγγύεζεο  ηελ νπνία ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ππνγξάςεη κε ηελ .ΞΔ. γηα ηελ πξνζθεξφκελε απφ απηφλ Ξεξίνδν Δγγχεζεο ηνπ ελφο (1) έηνπο.  

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, ζα θαηαξηηζηεί εηδηθή ζχκβαζε 
ζπληήξεζεο ηελ νπνία ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερηεί εθφζνλ ππνβάιεη πξνζθνξά ζην 
παξφλ έξγν. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο είλαη δχν (2) έηε. Πηε ζχκβαζε ζπληήξεζεο 
ζα εμεηδηθεχνληαη νη φξνη θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

Ρν θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο ηα δχν πξψηα έηε (κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο) ζα πξέπεη λα 
είλαη ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ. 

 

8. Γηαζθάιηζε Θαιήο Ιεηηνπξγίαο Δμνπιηζκνύ θαη Ινγηζκηθνύ Ππζηεκάησλ 

Υο δηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ (απηνχ πνπ ζα πξνζθεξζεί ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
έξγνπ) θαη ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ νξίδνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ, ηα νπνία ζα πξνζθεξζνχλ 
απφ ηνλ αλάδνρν, θαη ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη φπνηε απαηηείηαη θαη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο απφ 
ηνπο επηκέξνπο θαηαζθεπαζηέο – πξνκεζεπηέο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. 

 

9. Ξξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ (hardware) 

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εθηηκά φηη πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ 
εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνχο νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη εζσηεξηθνί θαζαξηζκνί ηνπ εμνπιηζκνχ, 
θαζψο θαη νη θαηάιιεινη έιεγρνη ησλ επαίζζεησλ εμαξηεκάησλ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο πξνβιήκαηα θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ βιαβψλ. Ζ πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο θαη’ έηνο. 

Νη παξεκβάζεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνγξακκαηίδνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ 
.ΞΔ. ψζηε λα δεκηνπξγνχλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή ελφριεζε ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 
Ππζηήκαηνο.  

 

10. Απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ (hardware) 

Κε ηνλ φξν απηφ ελλννχληαη νη ελέξγεηεο (εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά) πνπ απαηηείηαη λα εθηειεζηνχλ 
ζηνλ εμνπιηζκφ (hardware) πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή 
ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ηελ εκθάληζε ζρεηηθνχ πξνβιήκαηνο. Δλδεηθηηθά, νη ελέξγεηεο απηέο κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν (νπηηθφ, ειεθηξνληθφ, ή άιιν), ηηο ξπζκίζεηο, ηελ παξνρή θαη εθαξκνγή 
ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ ή ππνκνλάδσλ (units), ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο, αλ απαηηείηαη, ζε 
ζπλάξηεζε κε ηνλ ηχπν θαη ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ.  
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11. Βειηηώζεηο, παξάδνζε - εγθαηάζηαζε ηπρόλ λέσλ εθδόζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζπληήξεζε Ινγηζκηθνχ Ππζηήκαηνο. Πηα πιαίζηα απηήο 
ηεο ζπληήξεζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαζηζηά ηηο λέεο εθδφζεηο θαη λα ηεθκεξηψλεη ηηο αιιαγέο ζε 
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε 
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ΘΑΚΔΟΑ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ ΓΗΑ ΡΖΙΔΓΗΑΠΘΔΤΖ 

 

1 Γεληθή απαίηεζε 

Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη 
πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα (ελδεηθηηθά: 
manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ 
αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

2 Γεληθνί όξνη 

Νη θάκεξεο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηεο, ακεηαρείξηζηεο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα 
ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, λα θπθινθνξνχλ ζηελ 
αγνξά θα λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο. 

Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE.   
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3 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά-Ιεπηνκεξή 

Βαζηθέο Ξξνδηαγξαθέο: 

Ρχπνο ζχλδεζεο ζηνλ Ζ/ USB 

Κηθξφθσλν ΛΑΗ 

Αλάιπζε Βίληεν 1920x1080 p 

Αλάιπζε Φσηνγξαθίαο 2.0 megapixels 

Οχζκηζε εζηίαζεο Auto focus 

Κηθξφθσλν ΛΑΗ 

Ππκβαηφηεηα κε Windows 10 Professional ΛΑΗ 

Κέγηζην frame rate 30 fps 

Δίδνο Web camera 

4 Δηδηθνί όξνη 

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 
ISO 9001 θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ 
ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία 
θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 
δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα δηθηχνπ θαη θαιψδηα ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, φπνηα 
άιια βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 

  Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο 
πεξηιακβάλεη ηε δσξεά παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο φισλ 
ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, 
ηηο εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-
ζπλεξγαηψλ θαη λα δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο εηαηξείαο.     
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ΑΘΝΠΡΗΘΑ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ ΓΗΑ ΡΖΙΔΓΗΑΠΘΔΤΖ 

 

Γεληθή απαίηεζε 
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Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη 
πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα (ελδεηθηηθά: 
manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ 
αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Γεληθνί όξνη 

 

Ρα αθνπζηηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα 
ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, λα θπθινθνξνχλ ζηελ 
αγνξά θα λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο. 

Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE.   

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά-Ιεπηνκεξή 

 

Βαζηθέο Ξξνδηαγξαθέο: 

Ρχπνο ζχλδεζεο ζηνλ Ζ/ USB 2.0 

Κηθξφθσλν ΛΑΗ 

Οχζκηζε έληαζεο ήρνπ ΛΑΗ 

Δπαηζζεζία αθνπζηηθψλ 109.0 dB 

Απφθξηζε (ζπρλφηεηα) Κηθξνθψλνπ 100 hz-10 khz 

Απφθξηζε(ζπρλφηεηα) αθνπζηηθνχ 12 hz- 28 khz 

 

Δηδηθνί όξνη 

 

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 
ISO 9001 θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ 
ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία 
θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 
δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα δηθηχνπ θαη θαιψδηα ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, φπνηα 
άιια βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 

  Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο 
πεξηιακβάλεη ηε δσξεά παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο φισλ 
ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, 
ηηο εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ.  
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 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-
ζπλεξγαηψλ θαη λα δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο εηαηξείαο.     
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ΦΝΟΖΡΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖΠ TABLET 

 

Γεληθή απαίηεζε 

 

Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη 
πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα (ελδεηθηηθά: 
manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ 
αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Γεληθνί όξνη  

 

Λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θα λα κελ 
ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο. 

Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE   

 

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά-Ιεπηνκεξή 

 

 Κλήκε RAM ≥8 GB 
 Σσξεηηθφηεηα 128 GB 
 Ξπξήλεο Δπεμεξγαζηή Dual-Core 
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 Ραρχηεηα Βαζηθνχ Δπεμεξγαζηή ≥1,6 GHz 
 Κέγεζνο Νζφλεο ≥10 " 
 Αλάιπζε Νζφλεο ≥1800x1200 pixels 
 Ρχπνο: IPS 
 Ππλδεζηκφηεηα: Bluetooth, USB, USB-C, Wi-Fi  
 Κέγηζηε Γηάξθεηα Κπαηαξίαο: 9 hrs   
 Έμηξα: Γξαθίδα, Θήθε 

Ππκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζε θάζε κνλάδα κε Ιεηηνπξγηθφ Windows 
10 GR PROFESSIONAL. Δγγχεζε: Ρνπιάρηζηνλ 2 έηε 

 

Δηδηθνί όξνη 

 

 Ππκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζε θάζε κνλάδα κε Ιεηηνπξγηθφ Windows 
10 PROFESSIONAL.  

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 
ISO 9001 θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ 
ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία 
θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 
δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, φπνηα άιια βνεζεηηθά 
πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 

  Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο 
πεξηιακβάλεη ηε δσξεά παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο φισλ 
ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, 
ηηο εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-
ζπλεξγαηψλ θαη λα δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο εηαηξείαο.     
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ΦΝΟΖΡΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖΠ ΡΞΝ LAPTOP 

 

Γεληθή απαίηεζε 

 

Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη 
πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα (ελδεηθηηθά: 
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manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ 
αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Γεληθνί όξνη 

 

Νη θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο(Laptop) πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνη, ακεηαρείξηζηνη, ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο 
πξνζθνξάο, λα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θα λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο ή 
απφζπξζεο. 

Νη θνξεηνί ειεθηξνληθνί πνινγηζηέο λα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε εθαξκνγψλ απηνκαηηζκνχ 
γξαθείνπ, πεξηήγεζεο δηαδηθηχνπ, εηδηθψλ εθαξκνγψλ θ.ι.π. 

Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE.   

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά-Ιεπηνκεξή 

 

Βαζηθέο Ξξνδηαγξαθέο: 

Δπεμεξγαζηήο CPU  

Δπεμεξγαζηήο Intel  Core i7 ΛΑΗ 

Γεληά θνξεηψλ ππνινγηζηψλ 10th Gen 

Θαηαζθεπαζηήο Intel 

Νζόλε  

Γηαγψληνο >=15,6 “ 

Αλάιπζε 1920x1080 

Γπλαηφηεηεο Full HD 

Κλήκε RAM  

Σσξεηηθφηεηα >=8 GB 

Ρχπνο DDR4 

Θάξηα γξαθηθώλ  

Θαηαζθεπαζηήο Intel 

Shared Κλήκε ΛΑΗ 

Πθιεξόο Γίζθνο  

Ρχπνο SSD 

Σσξεηηθφηεηα >=512 GB 
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Ππλδεζηκόηεηα  

Ππλδέζεηο Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB 3.1, usb-c, Wi-Fi 

Ινγηζκηθό  

Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 10 Professional GR 

 

Δηδηθνί όξνη 

 

 Ππκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζε θάζε θνξεηφ ππνινγηζηή κε 
Ιεηηνπξγηθφ Windows 10 PROFESSIONAL θαη Ινγηζκηθφ Απηνκαηηζκνχ Γξαθείνπ OFFICE 2016 GR 
ή λεφηεξε έθδνζε πνπ ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν ζε θάζε Ζ/ 

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 
ISO 9001 θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ 
ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία 
θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 
δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα δηθηχνπ θαη θαιψδηα ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, φπνηα 
άιια βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 

  Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο 
πεξηιακβάλεη ηε δσξεά παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο φισλ 
ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, 
ηηο εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-
ζπλεξγαηψλ θαη λα δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο εηαηξείαο.     

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 58 

 

ΔΘΡΞΥΡΖΠ Α3 

Γεληθή απαίηεζε 

 

Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη 
πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα (ελδεηθηηθά: 
manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ 
αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Γεληθνί όξνη 
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Λα είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα θπθινθνξεί ζηελ αγνξά θα λα κελ 
ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο. 

Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE   

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά-Ιεπηνκεξή 

 
Ρχπνο:  Δθηππσηήο Α3  Laser 
              Κνλφρξσκε Δθηχπσζε 
• Κλήκε: 512MB 
• Ραρχηεηα εθηχπσζεο: 40ppm 
• Απηφκαηε εθηχπσζε δηπιήο φςεο: λαη 
• Πχλδεζε: USB, Ethernet 

 Αλαιψζηκν: Toner 
 Αξηζκφο Αλαισζίκσλ: 1 
• Κέγηζηε Αλάιπζε εθηχπσζεο: ηνπιάρηζηνλ 1200x1.200 dpi 
• Κεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ:  100.000 ζειίδεο 
• πνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Windows 10 Pro/7 Pro 
Σεηξηζκφο ραξηηνχ 
Κέγεζνο ραξηηνχ: A3, A4, A5, Β4, Β5  
Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε (Δθηχπσζε/Πάξσζε/Αληηγξαθή)   
           
Δηδηθνί όξνη 

 

 O θαηαζθεπαζηήο λα απνδεηθλχεη γηα ηα κεραλήκαηά ηνπ, αλαιψζηκα κε πςειή απφδνζε, ζε 
ζπλδπαζκφ κε νηθνλνκηθή ηερλνινγία θαη ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 
ISO 9001 θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ 
ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία 
θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 
δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, φπνηα άιια βνεζεηηθά 
πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 

  Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο 
πεξηιακβάλεη ηε δσξεά παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο φισλ 
ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, 
ηηο εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-
ζπλεξγαηψλ θαη λα δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο εηαηξείαο.     
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 59 

 

ΞΝΙΚΖΣΑΛΖΚΑ ΔΘΡΞΥΡΖΠ/ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ/ΠΘΑΛΔΟ/ΦΑΜ Α4 

 

Γεληθή Απαίηεζε 

 

Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη 
πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα (ελδεηθηηθά: 
manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ 
αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Γεληθνί όξνη 

Λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θα λα κελ 
ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο. 

Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE  

 

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά - Ιεπηνκεξή 

  

 Ρχπνο: Laser 

 Σξψκα: Κνλφρξσκν 

 Αλαιψζηκν : Toner 

 Αξηζκφο Αλαιψζηκσλ: 1 

 Κέγεζνο Σαξηηνχ : A4, A5, A6, B5 

 Κλήκε Δθηππσηή : 256 MB 

 Ππκβαηφηεηα: Windows 10/7 (pro) 

 Ππλδεζηκφηεηα: Ethernet, NFC, USB, Wi-Fi 

 Ραρχηεηα κνλφρξσκεο εθηχπσζεο: 28 ppm 

 Κέγηζηε Αλάιπζε Δθηχπσζεο: 1200x1200 DPI 

 Duplex Print: Απηφκαην 

 Scanner / Παξσηήο 

 Ραρχηεηα Κνλφρξσκεο Πάξσζεο: 21 ppm 

 Ραρχηεηα Έγρξσκεο Πάξσζεο: 14 ppm 

 Κέγηζηε Αλάιπζε Πάξσζεο : 1200x1200 DPI 

 Ξνζφηεηα Φχιισλ ADF: 35 θχιια 

 Κεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ:  ηνπιάρηζηνλ 30.000 ζειίδεο 
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Δηδηθνί όξνη 

 O θαηαζθεπαζηήο λα απνδεηθλχεη γηα ηα κεραλήκαηά ηνπ, αλαιψζηκα κε πςειή απφδνζε, ζε 
ζπλδπαζκφ κε νηθνλνκηθή ηερλνινγία θαη ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 
ISO 9001 θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ 
ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία 
θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 
δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, φπνηα άιια βνεζεηηθά 
πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 

 Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο 
πεξηιακβάλεη ηε δσξεά παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο φισλ 
ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, 
ηηο εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-
ζπλεξγαηψλ θαη λα δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο εηαηξείαο.     
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ - ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ Θϋ/ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Α/Α 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(TEM.) 
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Φ.Ρ.Α. 
(….%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ 
χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ 
με Φ.Ρ.Α. (    %) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

ΣΥΝΟΛΟ:     
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ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ– ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Σνομαςία Ψράπεηασ ……………………………………………………….. 

Ξατάςτθμα               ……………………………………………………….. 

Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΨΞ FAX) …………        Θμερομθνία ζκδοςθσ………………….. 

ΕΩΦΩ …………………………………. 

 

Υροσ: (Αναγράφεται θ υπθρεςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προσ τθν οποία απευκφνεται) 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α………………………………….. 

ΕΥΩ …………………………… 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΩΦΩ 

………………………………..υπζρ τθσ εταιρείασ ……………………….…με Α.Φ.Π…………………….και Δ/νςθ 

………………………………………………………. για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………………………………………                           

για τθν προμικεια ……………………………………………. ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. …12…./ 2021  Δ/ξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ  υποχρεϊςεισ 

τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Ψο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά χωρίσ 

καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ ςασ με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ………………………………………………… 

Βεβαιοφται  υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί  ςτο Δθμόςιο και ΡΥΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν Ψράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Σνομαςία Ψράπεηασ…………………….. 

Ξατάςτθμα               ……………………. 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Ψ.Ξ. fax)             

                                                         

                                                                    Θμερομθνία ζκδοςθσ…………… 

                                                                    ΕΩΦΩ ……………………………. 

Υροσ   ΓΡ ΦΟΩΦΛΡΑΧ  

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΑΦ. ……………..….…… ΕΩΦΩ ………….… 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΩΦΩ……….. (και 

ολογράφωσ)………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ τθσ 

εταιρείασ………………………………………………………….με Α.Φ.Π…………………… 

Δ/νςθ …………………………………………………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό 

………………...ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν ανάκεςθ ……………………………… (αρ. διακ/ξθσ …12…./…2021 ……) 

προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………………..…….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 4 % τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Υ.Α. αξίασ 

…………..… ΕΩΦΩ αυτισ.  

- Ψο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία 

από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε  πζντε (5) θμζρεσ 

από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

- Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςϋ εμάσ, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  

- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και Ρ.Υ.Δ.Δ., 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν Ψράπεηα μασ.  
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Σνομαςία Ψράπεηασ:_______________________________________ 

Ξατάςτθμα:______________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Ψ.Ξ. – FAX) ____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 

 

Υροσ: Ψο Γενικό Ροςοκομείο   ΦΟΩΦΛΡΑΧ    Θμερομθνία:____________ 

         ΕΩΦΩ:_________________ 

 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΞΑΟΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΩΡ ΥΑΦΑΔΣΚΕΡΨΩΡ ΠΕ ΨΘΡ ΩΥ’ ΑΦΛΚΠ…………... ΧΩΠΒΑΧΘ, ΕΛΔΩΡ,  

ΓΛΑ………….. ΕΩΦΩ 

Πε τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, υπζρ *Χε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………… Σδόσ …………. Αρικμόσ….Ψ.Ξ. ……+ ι 

*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. ………….. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Ψ.Ξ. ………….. 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ+, 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι λειτουργία των παραδοκζντων τθσ ςφμβαςθσ με 

αρικμό................... που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία για τθν προμικεια «…………….» (αρ. Διακιρυξθσ 

…12/2021 ……..) προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………………………………… και το οποίο ποςόν καλφπτει το 2,5 % τθσ 

ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ εκ ……………….. ΕΥΩ αυτισ. 

Ψο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι 

μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, 

μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Χθμείωςθ προσ τθν Ψράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ 

τουλάχιςτον κατά τρεισ (3) μινεσ του ςυμβατικοφ χρόνου καλισ λειτουργίασ, ιτοι …….. ζτθ και τρεισ (3) μινεσ). 

Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Χθμείωςθ για τθν Ψράπεηα: 

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και Ρ.Υ.Δ.Δ., 

ςυνοψίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςθσ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυθτικϊν που ζχει κακοριςτεί από το Ωπουργείο 

Σικονομικϊν για τθν Ψράπεηά μασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

    

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

Εςπυπαφκή Ένυζη 
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       Εςπυπαφκό Σαμείο       

     Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ  ΑΡΥΗ: 

3
η
ΤΠΕ ΔΤΣΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΦΛΩΡΙΝΑ  

<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ>  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΝΟ ………………/2021  

 

 

  Χτθν   ΦΟΩΦΛΡΑ  ςιμερα ………………….…. 2021, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων: 

αφενόσ 

του Ρομικοφ Υροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΦΛΩΙΝΑΣ  , που εδρεφει ςτθν  
ΕΓΡΑΨΛΑΧ 9 ), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Διοικθτι του Ροςοκομείου  
ΦΟΩΦΛΡΑΧ  ΥΑΥΣΩΟΞΑ ΧΦΘΧΨΣ  που κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Το Νοςοκομείο»  

και αφετζρου 

τθσ εταιρείασ…………………………… με ΑΦΠ ……………. Δ.Σ.Ω. ……………., που εδρεφει ςτ…..…………, οδόσ ………………….…. αρικμ. 
….., Ψ.Ξ ……….., με τθλ. …………….. email:………………………και fax …………… που εκπροςωπείται νόμιμα ςτθν παροφςα από τ.. 
κ. ……………………… και που κα αποκαλείται ςτο εξισ “προμθκευτισ”, ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 
παρακάτω. 

Οαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ: 

 

1.  Ψθν ……… διενεργικθκε διεκνισ θλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ προμικειασ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΕΡΙΔΘΜΙΩΝ» του Νοςοκομείου  ΦΛΩΙΝΑΣ  μζςω Ε.Υ. 
«Δυτικι Πακεδονία» του ΕΧΥΑ 2014-2020, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ ( ΧΑΠΘΟΣΨΕΦΘ ΨΛΠΘ ), ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ.  12/2021   διακιρυξθ αυτοφ.  

2. Ψθν αρικμ………… απόφαςθ του Διοικθτικου Χυμβουλιου του Ροςοκομείου περί οριςμοφ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 
διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ 

3.  Ψθν υπ’ αρικμ. …………. απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου του Ροςοκομείου, κατόπιν ςχετικισ γνωμοδότθςθσ 
τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ, με τθν οποία, το αποτζλεςμα του 
ανωτζρω διαγωνιςμοφ κατακυρϊκθκε ςτον Υρομθκευτι  

4.  Ψθν αρικμ. ……………… απόφαςθ του Δ.Χ. του Ροςοκομείου με τθν οποία εγκρίκθκε θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ και θ 
δζςμευςθ πίςτωςθσ ………………………………………………………. 

5.  Ψθν υπ’ αρικμ.…………. απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ……………………………….. 
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6.  Ψθν αρικμ………… απόφαςθ του Ροςοκομείου περί οριςμοφ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παραλαβισ και διαχείριςθσ  

7.  Ψισ διατάξεισ του Ρ.4412/2016, 

8.  Ψισ διατάξεισ του Ρ.4472/2017 

το Ροςοκομείο, όπωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, ανακζτει, και ο Υρομθκευτισ, όπωσ αντιςτοίχωσ εν προκειμζνω 
εκπροςωπείται, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν εν λόγω προμικεια, ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω 
αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

ΑΘΟ 1
ο
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΞΟΡΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ 

ΕΡΙΔΘΜΙΩΝ 

 

1.2. Σ υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ 

όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Υρομθκευτι, που 

κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ. 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
CPV           

ΣΕΜΑΥΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

€ 
Συπος /μοντελο  

1      

2      

3      

4      

5      

      

Ψο ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα για τισ παραπάνω προμικειεσ ανζρχεται ςτο ποςό των 
……………………………………….…………………………..…………… ευρϊ (…………...…. €) ςυμπεριλαμβανομζνων των κρατιςεων για 
τρίτουσ  και του  αναλογοφντα Φ.Υ.Α (…….%). 

      

 

 

 

 

ΑΘΟ  2   

 ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από 
εκνικοφσ πόρουσ του ΥΔΕ. 
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Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.E : 9349.01 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
του Φορζα.  

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Υιςτϊςεισ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΨΣΩ 

ΓΕΡΛΞΣΩ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΥΛΔΘΠΛΩΡ» ςτον Άξονα Υροτεραιότθτασ «Υροϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ  φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ (ΕΨΥΑ)»  του Ε.Υ. «Δυτικι Πακεδονία» 
Ξωδικόσ ΣΥΧ: 5069027. ΞΩΔ. ΧΑ ΕΥ0051   ΞΑΛ ΞΩΔ. ΥΦΑΘΧ    ΧΑ (ΞΩΔΛΞΣΧ ΕΡΑΦΛΚΠΣΩ)* 2020ΕΥ00510059   

 

 

 

ΑΘΟ 3
ο
 

ΤΟΡΟΣ  ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 Θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου ςτουσ χϊρουσ του Ροςοκομείου 

ςφμφωνα με τον πίνακα του παραπάνω άρκρου 1 και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 23 /2020 διακιρυξθσ. Χε 

περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ παράδοςθσ των ειδϊν κα επιβλθκοφν ςτον Υρομθκευτι κυρϊςεισ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

Ρομοκεςία. 

  Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 

χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016, ιτοι: α) να τθροφνται οι όροι τθσ 

διάταξθσ του άρκρου 132, β) να ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του 

Ροςοκομείου, μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία του Ροςοκομείου και 

εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 

λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  να είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 

ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

 Χτθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 

ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ 

των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. Πετά τθν λιξθ τθσ δοκείςασ 

παράταςθσ και εφόςον δεν ζχει παραδοκεί το υλικό, κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του προμθκευτι εκπτϊτου 

(άρκρο 203 του Ρ.4412/2016). 

 Σ χρόνοσ παράδοςθσ - εγκατάςταςθσ ςτο Ροςοκομείο, ορίηεται ςε ενενθντα  (90) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 

επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ. 
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 Σ προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ υλικϊν 

και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) 

εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 Μετά από παρζλευςθ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ, κατά τθν οποία πρζπει να 

πραγματοποιθκοφν όλοι οι απαιτοφμενοι ποιοτικοί ζλεγχοι, οι μετριςεισ, θ επίδειξθ λειτουργίασ του, θ διαπίςτωςθ 

τθσ καλισ του κατάςταςθσ, θ επαλικευςθ των τεχνικϊν του δυνατοτιτων και χαρακτθριςτικϊν, κα ςυνταχκεί 

πρακτικό ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

 Θ παραλαβι τθσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςτουσ χϊρουσ του εκάςτοτε Ροςοκομείου και κα 

γίνει από επιτροπι, που κα εκδϊςει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. Ψο 

πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ κοινοποιείται υποχρεωτικά ςτον ανάδοχο. Θ παράδοςθ 

του εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι απολφτωσ κατάλλθλοσ για τθ χριςθ που προορίηεται, κα γίνει με ζξοδα 

και ευκφνθ του Υρομθκευτι. 

 Σ προμθκευτισ φζρει τον κίνδυνο μζχρι τθσ οριςτικισ παράδοςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ εκτόσ αν θ φκορά 

ι καταςτροφι προζλκει αποδεδειγμζνα από υπαιτιότθτα των υπαλλιλων του Ροςοκομείου. 

 Φθτϊσ ςυμφωνείται ότι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία κατά το χρόνο παράδοςθσ ζχει αποςυρκεί από τθν 

κυκλοφορία οποιοδιποτε μζροσ του εξοπλιςμοφ, αυτό κα αντικακίςταται από τον προμθκευτι με άλλο με 

ιςοδφναμα ι βελτιωμζνα χαρακτθριςτικά. 

 Θ οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει από Επιτροπι που κα ορίςει θ Ωπθρεςία. Σ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ του 

εξοπλιςμοφ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (άρκρο 208 & 209), τα προβλεπόμενα ςτουσ 

ςχετικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθν προςφορά του Υρομθκευτι, τα παραςτατικά που κα 

ςυνοδεφουν τον εξοπλιςμό και πάντωσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ παραπάνω Επιτροπισ. 

 Σ Υρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ ικελε ηθτιςει το Ροςοκομείο για 

τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν του. 

 Σ Υρομθκευτισ υποχρεοφται να αναγράφει ςτο δελτία αποςτολισ και το τιμολόγιο πϊλθςθσ τον αρικμό τθσ ςφμβαςθσ 

και τον κωδικό του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Υ.Ω. εάν υπάρχει. 

 Για τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι, απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ είναι θ παράδοςθ των τεχνικϊν εγχειριδίων και πιο ςυγκεκριμζνα πλιρθσ ςειρά τευχϊν με οδθγίεσ 

λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (Operation and service manual) ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα.  

 Ξατά τα λοιπά, για τον τόπο, χρόνο και τθ διαδικαςία παράδοςθσ – παραλαβισ ιςχφουν οι όροι τθσ αρικ. 12/2021 

διακιρυξθσ. 
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 Τοποκετθςθ αυτοκολλθτων ετικετων επι των προμθκευομενων ειδων με πλθροφοριεσ για τθν 
ςυγχρθματοδοτθςθ  

 

ΑΘΟ 4
ο
 

ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

 Πε απόφαςθ του Δ.Χ. του Ροςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o Υρομθκευτισ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, 
παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι το 
χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι του, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 203 
του Ρ. 4412/2016. 

  Σ Υρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν ςφμβαςθ, παρ.3 του 
άρκρου 203 του Ρ. 4412/2016, εφόςον: 

  Ψο υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του Ροςοκομείου. 

  Χυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

  Χτον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται 
με απόφαςθ του Δ.Χ. του Ροςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 203 του Ρ.4412/2016, ιτοι: α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
κατά περίπτωςθ β) μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ρ.4412/2016. 

 Χε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ 
να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα 
από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του Ροςοκομείου, κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 208 & 209 του 
Ρ.4412/2016.  

  Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα υλικά παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, επιβάλλεται εισ βάροσ του προμθκευτι, το πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα ςφμφωνα με το άρκρο 207 του Ρ.4412/2016. το παραπάνω πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ Φ.Υ.Α..Εάν τα υλικά που 
παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το 
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

  Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ρ.4412/2016, o προςφζρων ευκφνεται και για κάκε ηθμία που 
τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ του Ροςοκομείου από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

  Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, 
δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, 
παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ. Χε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ 
ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςφζροντα μζχρι τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
Σι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ 
κοινοπραξίασ. 
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 Σ προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, δεςμεφονται ότι κα τθροφν τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα XIV του προςαρτιματοσ Β’ του Ρ.4412/2016 (Άρκρο 18 του 
ν.4412/2016).   Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

 Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 
τθσ διακιρυξθσ 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.6. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται 
προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 

ΑΘΟ 5
ο
 

ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

      Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………-2021  εγγυθτικι επιςτολι τ… ……………………., ποςοφ ……………… 
ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (4%) επί τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ αξίασ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α.). Σ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι αορίςτου, δθλαδι κα ιςχφει 
μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςτθν τράπεηα. 

 Θ ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον Υρομθκευτι μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
υλικοφ, τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων και τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ.  

Χε περίπτωςθ μετάκεςθσ ι παράταςθσ του χρόνου παράδοςθσ του υλικοφ, ο Υρομθκευτισ πρζπει να παρατείνει 
αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι να υποβάλει νζα, οπότε επιςτρζφεται θ αρχικι. Σ κατά 
τα ανωτζρω παρατεινόμενοσ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από 
τθ νζα θμερομθνία παράδοςθσ του υλικοφ.. Ξατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ 

Σ προμθκευτισ υποχρεοφται πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 

πριν από τθν ζναρξθ του χρόνου καλισ λειτουργίασ, να κατακζςει άλλθ εγγυθτικι επιςτολι για τθν καλι 

λειτουργία του εξοπλιςμοφ, ποςοφ ίςου με το 2,5 % τθσ ςυμβατικισ του αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

οποίασ κα πρζπει να είναι ίςοσ με τον ςυμβατικό χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του είδουσ, πλζον τρεισ (3) 

μινεσ. 

 

ΑΘΟ 6
ο
 

     ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ  
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     Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

. ▪ Θ πλθρωμι του Υρομθκευτι κα γίνεται μετά από τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από το 

Ροςοκομείο, με βάςθ τθν περιγραφι και τθν τιμι των ειδϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται αναλυτικά ςτθν τεχνικι 

και οικονομικι του προςφορά.  

. ▪ Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθv οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ 

παραλαβισ των ειδϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ 

του προμθκευτι.  

 ▪ H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων 

πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου. 

▪ Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου 

πϊλθςθσ από τον προμθκευτι και εφόςον κα ζχει πραγματοποιθκεί θ μεταφορά των ςχετικϊν πιςτϊςεων από τον 

φορζα χρθματοδότθςθσ του ζργου. 

 ▪ Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο 

ςχετικό άρκρο του Ρ. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ 

απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ρ.Υ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 

 ▪Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.  

 ▪ Χε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Ροςοκομείο κακίςταται 

υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 

και 4127/2013» (ΦΕΞ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΧΩΡΑΟΟΑΓΕΧ ΠΕΨΑΩ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΑΦΧΩΡ».  

 ▪ Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ 

χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, 

β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του Ροςοκομείου και του 

προμθκευτι, που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 

ςτο ςχετικό άρκρο του Ρ. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που 

οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.). 

. ▪ Σ Υρομθκευτισ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται 
(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 
3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

B) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 
όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 
του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

Γ) ποςοςτο  0,06%, Υπζρ τθσ Αρχθσ Εξεταςθσ Ρροδικαςτικων Ρροςφυγων βάςει του Ν. 4412/2016 παρ. 3 του 
άρκρου  350. Θεν λόγω κράτθςεθ υπόκειται ςτο εκαςτοτε  ιςχυον  αναλογικό τελοσ χαρτοςθμου   3% και 
ςτθν επ αυτου ειςφορα  υπερ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 
4% επί του κακαροφ ποςοφ. 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 233 

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των ειδϊν βαρφνουν τον προμθκευτι. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και 
φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ 
διακιρυξθσ κακϊσ και τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με 
τισ νζεσ διατάξεισ. 

 

 

ΑΘΟ 7.  

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

. ▪ Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, ο Υρομθκευτισ κα πρζπει να 

ςυνεργάηεται ςτενά με το Ροςοκομείο για το οποίο προορίηεται ο αντίςτοιχοσ εξοπλιςμόσ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει 

υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

. ▪Σ Υρομθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ 

προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Χε περίπτωςθ 

οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

▪.Σ Υρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει τθν προμικεια, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα 

ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, 

διακζτοντασ το κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να 

ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. 

. ▪Σ Υρομθκευτισ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι απορρζουν από τθν παροφςα 

Χφμβαςθ και το Ρόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από το προςωπικό του, που κα αςχολθκεί ι κα 

παράςχει οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Χφμβαςθ. Χε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ 

που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

. ▪ Σ Υρομθκευτισ ορίηει εκπρόςωπό του και τον εξουςιοδοτεί με ειδικό πλθρεξοφςιο να υπογράψει τθ Χφμβαςθ, να τον 

εκπροςωπεί ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να ενεργεί κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του για όλα τα ηθτιματα που 

ςχετίηονται με τθ Χφμβαςθ. Επιπλζον, πρζπει να οριςτεί και αναπλθρωτισ του εκπροςϊπου με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. 

Αλλαγι προςϊπου ι διεφκυνςθσ του εκπροςϊπου ι /και του αναπλθρωτι του αναφζρεται γραπτά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

και ιςχφει μετά από τθ γραπτι ζγκριςθ αυτισ. 
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Σ εκπρόςωποσ και ο αναπλθρωτισ εκπρόςωποσ του Υρομθκευτι είναι μεταξφ άλλων εξουςιοδοτθμζνοι να τον 

αντιπροςωπεφουν ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθ Χφμβαςθ και να διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε 

διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Χφμβαςθ, ςυμμετζχοντασ, όποτε και όπου κλθκοφν, ςε ςυναντιςεισ με τα αρμόδια 

για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

▪.Σ Υρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να 

ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

▪Απαγορεφεται ςτον Υρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που απορρζουν γι’ 

αυτόν από τθν παροφςα. 

 ▪Χε περίπτωςθ που ο Υρομθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Ξοινοπραξία, τα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Ξοινοπραξία, κα είναι 

από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων τουσ 

που απορρζουν από τθ Διακιρυξθ. Ψυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν 

ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ. 

▪Χε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ενόσ εκ των 

μελϊν που απαρτίηουν τον προμθκευτι, θ Χφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Χφμβαςθ 

υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του προμθκευτι, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ 

κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Χφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου 

οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Χφμβαςθ. Επίςθσ 

ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κ.λπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον 

προμθκευτι, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Χφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

▪Χε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του προμθκευτι, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ 

αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. 

Χε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ Εγγυθτικι Επιςτολι Ξαλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθ 

Χφμβαςθ. 

▪Εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ςχετικά ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν για να εκπλθρϊςουν τουσ 

όρουσ τθσ Χφμβαςθσ, τότε θ Ανάδοχοσ Ζνωςθ /Ξοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα 

του αποχωροφντοσ μζλουσ. Θ πρόταςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ςχετικά ζγγραφα ςτα οποία ο αντικαταςτάτθσ 

δεςμεφεται για τθν προςικουςα εκπλιρωςθ των εν λόγω ςυμβατικϊν όρων και τθν εν γζνει υποκατάςταςθ του ςτισ 
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υποχρεϊςεισ του αποχωροφντοσ μζλουσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι εγκρίνει με απόφαςι τθσ τθν αντικατάςταςθ αυτι. Χε 

περίπτωςθ όμωσ που θ πρόταςθ για ςυγκεκριμζνο αντικαταςτάτθ δεν γίνει αποδεκτι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το 

δικαίωμα να κθρφξει τθν Ανάδοχο Ζνωςθ /Ξοινοπραξία ζκπτωτθ. 

▪Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςε ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι τοποκετθςθ 

αυτοκολλθτων επι των προμθκευομενων ειδων ( και όχι  μονιμθ αναμνθςτικθ πινακιδα) ςτθν οποία κα αναγράφονται τα 

ςτοιχεία για τθν χρθματοδότθςι του.  

 

ΑΘΟ 8
ο
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Υζραν των λοιπϊν ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, το Ροςοκομείο ζχει τισ εξισ ειδικζσ υποχρεϊςεισ, ωσ προσ ότι αφορά 

τθ χριςθ του υπό προμικεια υλικοφ: 

α) Ρα μεριμνά για τθν προςεκτικι χριςθ του υλικοφ. 

β) Ρα προφυλάςςει το υλικό από οποιαδιποτε πρόκλθςθ ηθμιάσ, οφειλόμενθσ ςε υπαιτιότθτα υπαλλιλων του 

Ροςοκομείου ι τρίτων προςϊπων ι ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ (υγραςία, ςκόνθ, υπερβολικι ηζςτθ κ.λ.π.). 

 

 

ΑΘΟ  9  

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Ψα προσ προμικεια είδθ κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά τθσ 
Υρομθκεφτριασ ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ και τισ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ με αρ.  12/2021   
που επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 

 

 

ΑΘΟ 10
ο
 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

. ▪Σ Υρομθκευτισ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ φόρτωςθ - παράδοςθ του υπό προμικεια 

υλικοφ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, το οποίο ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, 

ζνεκα του οποίου κακίςταται ανζφικτο ςτον Υρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν του.  
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. ▪ Χε εφαρμογι του άρκρου 204 του Ρ. 4412/2016, ο Υρομθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν 

από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτο 

Ροςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Χε περίπτωςθ που ο Υρομθκευτισ δεν προςκομίςει τζτοια 

ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

 ▪Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Υρομθκευτι και 

μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ 

ανωτζρασ βίασ.  

 

ΑΘΟ 11
ο
 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

Τλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Ψροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράφωσ, ςε 

αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου 

του Ροςοκομείου και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ (ΕΔΑ). Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ 

και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ διακιρυξθ 

του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Υρομθκευτι και γ) οι διευκρινιςτικζσ του 

επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 

ΑΘΟ 12
ο
 

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

. ▪Ξάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον απορρζει 

απ’ αυτιν) μεταξφ του Ροςοκομείου και του Υρομθκευτι και αφορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των 

μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από 

το Διοικθτικό Χυμβοφλιο του Ροςοκομείου, προσ το οποίο ο Υρομθκευτισ πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. 

Ψο Δ.Χ. αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον 

ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Χ. του Ροςοκομείου δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από 

τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο Υρομθκευτισ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Χ., τότε οποιοδιποτε από τα 

μζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 

. ▪ Ξάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν και δεν κα 

ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρμόδια δικαςτιρια  

. ▪ Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ.    14/2020  διακιρυξθσ του 

διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων του Ροςοκομείου, που 

απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ Ξϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ. 
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Ακολουκεί κατάςταςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςε ποςότθτεσ και τιμζσ όπωσ αυτζσ φαίνονται ςτθν προςφορά που 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Χε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφοφ διαβάςτθκαν, 

υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, εκ των οποίων το Ροςοκομείο ζλαβε τα δυο (2) αντίγραφα, ενϊ το άλλο ζλαβε ο 

Υρομθκευτισ. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για το Νοςοκομείο  ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

 

 

 (Υπογραφι)  (Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ – ΕΕΕΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι ςυντάςςει με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΧ, ιτοι τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που 
διακζτει θ ΕΕ (βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ 
Επιτροπισ τθσ 5θσ Λανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΧ που κα ανταποκρίνεται: α) ςτισ καταςτάςεισ εκείνεσ 
για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, μποροφν να 
αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχουν κακοριςτεί με τα ωσ άνω ζγγραφα. 
Ψο περιεχόμενο του αρχείου ωσ αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ.  

Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω 
τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΧ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςι τουσ. 

 
Υρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των ικανοτιτων 
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των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ επιτρζπει ςτισ 
ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι: 

 δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να αποκλειςτοφν από τθ 
ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

 πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ. 
Πόνον ο προςωρινόσ προμθκευτισ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν 
οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Χε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ προμθκευτισ 
παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα, θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ.6 του άρκρου 79 του 
Ρ.4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία όταν θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ -μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ. 
Ψο ΕΕΕΧ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Ξαλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ (προεπιλογι) από 
πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ. 
Ψο e ΕΕΕΧ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools - databases/espd 
 
Θ υπθρεςία e ΕΕΕΧ επιτρζπει: 

 ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΧ κακορίηοντασ τα 
κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ 

 ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να τθλεφορτϊνει  και να 
εκτυπϊνει το ΕΕΕΧ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των 
οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Χυχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions-FAQ), 
όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Χυμβάςεων (e ΕΕΕΧ), εςτιάηοντασ ςε κζματα βαςικϊν 
αρχϊν του ΕΕΕΧ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ e ΕΕΕΧ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και Εφαρμογισ 
του e EEEΧ. 
 
Σι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΧ όπωσ 
αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο 
αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. 
Υ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ. 
 
Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου e ΕΕΕΧ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία e ΕΕΕΧ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το 
οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Χθμειϊνεται το εξισ: 
Ψο αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία e EEEΧ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ».  
Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, 
εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία 
αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από 

https://ec.europa.eu/growth/tools
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εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. Cute PDF. 
 
Χε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools- databases / espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΧ, να ςυμπλθρϊνουν 
με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, 
να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το 
υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ- ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

 

Ψα αναγραφόμενα ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, ςτον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προςφερόμενο 

είδοσ με το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ, πρζπει να τεκμθριϊνονται με παραπομπζσ 

ςτα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου ι με τθν προςκόμιςθ επίςθμων 

βεβαιϊςεων του καταςκευαςτι ι (και) άλλων επίςθμων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται ςτα τεχνικά 

φυλλάδια. Υροςφορζσ οι οποίεσ κα αντιγράφουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ ι κα απαντοφν 

μονολεκτικά ("ΡΑΛ" ι "ςυμφωνοφμε" κ.λ.π.), χωρίσ τεκμθρίωςθ και πλιρθ παραπομπι – αντιςτοιχία, μεταξφ 

κειμζνου ανά παράγραφο και prospectus κα αποκλείονται. 

Σ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, 

ςυμπλθρωμζνοσ ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει: 

1. Χτθ Χτιλθ «ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘΧ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

2. Χτθ ςτιλθ «ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΩΥΣΨΘΦΛΣΩ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθ 

μορφι ΡΑΛ/ ΣΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ 

που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν 

αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

3. Χτθ ςτιλθ «ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 

θ οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Ψεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των 

υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ 

εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία 

του Υίνακα Χυμμόρφωςθσ.  

4. Είναι υποχρεωτικι θ πλιρθσ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το 

δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Ψεχνικό Φυλλάδιο 3, Χελ. 4 Υαράγραφοσ 4, κ.λ.π.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο 

ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ 

παράγραφοσ του Υίνακα Χυμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Υροδ. 4.18). 

 

 

 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 241 

 

ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

01 

ΞΑΟΑΘΙΗΛΗΝ ΚΝΛΗΡΝΟ ΕΥΡΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ (ΡΔΚ. 6) ΚΔ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ  

Α. ΞΑΟΑΘΙΗΛΗΝ ΚΝΛΗΡΝΟ  

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  

1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, 
ζηεξεάο, ζηηβαξήο θαη  αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο γηα λα αληέρεη 
ζε ζθιεξή κεηαρείξηζε θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ βάζε ζηήξημεο 
ζηνλ ηνίρν απφ ηελ νπνία λα κπνξεί λα απνζπαζηεί εχθνια.  

 

2. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά 
θαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα γηα ηελ πιήξε 
ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη 
ελζσκαησκέλε/-εο επαλαθνξηηδφκελε/-εο κπαηαξία/-εο γηα 
ηνπιάρηζηνλ 5 ψξεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο. 

 

4. Ζ νζφλε λα είλαη έγρξσκε, ηερλνινγίαο αθήο, δηαθξηηηθήο 
ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1024 Σ 768, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 
15 ηληζψλ, κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο 
ηνπιάρηζηνλ 8 θπκαηνκνξθψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ςεθηαθέο 
ηηκέο ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ. 

 

5. Λα κεηξά, λα παξαθνινπζεί θαη λα απεηθνλίδεη ηηο παξαθάησ 
παξακέηξνπο: 

 Θαξδηνγξάθεκα. 
 Αλαπλνή. 
 Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε. 
 Αηκαηεξέο πηέζεηο 2. 
 Νμπκεηξία. 
 Θεξκνθξαζία. 
 Θαπλνγξαθία. 

 

       Γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο  λα 
θαιχπηνληαη νη θάησζη απαηηήζεηο. 
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6. Θαξδηνγξάθεκα. 
 Λα ιακβάλεηαη κε 3πνιηθφ ή 5πνιηθφ θαιψδην κε 

απηφκαηε αλαγλψξηζε ή ρεηξνθίλεηε επηινγή απφ ηνλ 
ρξήζηε θαη λα απεηθνλίδνληαη φινη νη παξάκεηξνί ηνπ. 

 Πε πεξίπησζε απνθφιιεζεο ελφο ειεθηξνδίνπ εθηφο 
απφ ζπλαγεξκφ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαπεδά 
ζε άιιε απαγσγή ψζηε λα κελ δηαθφπηεηαη ε 
παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο. 

 Λα δηαζέηεη πξφγξακκα αλάιπζεο αξξπζκηψλ θαη 
αλάιπζεο ηνπ ST δηαζηήκαηνο θαζψο θαη αλίρλεπζε 
παικνχ βεκαηνδφηε θαη πξνζηαζία απφ απηληδσηή.  

 

7.  Αλαπλνή 
 Ζ κέηξεζε ηεο αλαπλνήο λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηνπ θαισδίνπ ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο. 
 Λα απεηθνλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή θαη ςεθηαθά ν 

αξηζκφο ησλ αλαπλνψλ θαη λα ππάξρεη ξπζκηδφκελνο 
ζπλαγεξκφο άπλνηαο. 

 

8.  Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε 

 Ζ ιήςε κεηξήζεσλ λα γίλεηαη ζπλερφκελα, ρεηξνθίλεηα 
θαη απηφκαηα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζσ 
πεξηρεηξίδαο φπνπ θαη ζα ππάξρεη πξνζηαζία απφ 
ππεξπίεζε. 

 Λα απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, 
δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο. 

 

 

 

 

9.   Αηκαηεξέο πηέζεηο 

 Λα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα ηηο θπκαηνκνξθέο δπν 
αηκαηεξψλ πηέζεσλ θαζψο θαη ησλ αξηζκεηηθψλ ηνπο 
ηηκψλ, ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο 
γηα θάζε κηα απφ απηέο. 

 

10.   Νμπκεηξία  
 Ζ κέηξεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αηζζεηήξα 

δαθηχινπ θαη λα απεηθνλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή θαη ε 
ςεθηαθή ηηκή ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε 
νμπγφλν, θαζψο θαη ν θαξδηαθφο ξπζκφο. 
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11.   Θεξκνθξαζία 
 Λα κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα δπν 

ζεξκνθξαζίεο απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο 
θαη ηελ δηαθνξά απηψλ. 

 

12.   Θαπλνγξαθία 

 Λα κεηξάεη νπσζδήπνηε κε ηελ κέζνδν έκκεζεο ξνήο 
(sidestream). Γχλαηαη λα ππάξρεη επηπιένλ θαη ε 
κέζνδνο κέηξεζεο άκεζεο ξνήο (mainstream), ρσξίο 
απηφ λα απνηειεί θξηηήξην ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ή 
απφξξηςεο.   

 

13.   Λα δηαζέηεη ζεξκηθφ εθηππσηή ηνπιάρηζηνλ 3 θαλαιηψλ γηα 
θαηαγξαθή θπκαηνκνξθψλ θαη αξηζκεηηθψλ ηηκψλ. 

 

14.   Λα δηαζέηεη αμηφπηζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαγεξκψλ, κε 
νπηηθναθνπζηηθέο ελδείμεηο θαη ξπζκηδφκελα αλψηεξα θαη 
θαηψηεξα φξηα, γηα θάζε παξάκεηξν ηα νπνία θαη ζα 
απεηθνλίδνληαη αληίζηνηρα. 

 

15.   Λα είλαη ηειείσο αζφξπβν θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία 
ςχμεο ρσξίο αλεκηζηήξα γηα ηελ απνθπγή ζπγθέληξσζεο 
ζθφλεο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ ζνξχβνπ. 

 

16.   Λα είλαη ην δπλαηφλ απιφ θαη εχρξεζην θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 
λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζφλεο αθήο θαη κέζσ πεξηζηξνθηθνχ 
θνκβίνπ ή άιινπ ηξφπνπ (λα αλαθεξζεί) θαη λα δηαζέηεη 
πιήθηξα άκεζεο πξφζβαζεο γηα ηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο 
ηνπ.   

 

17. Ρν κελνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηα κελχκαηα γηα ελεκέξσζε ησλ 
ρξεζηψλ λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

18.   Θάζε κφληηνξ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ: 
 

 3πνιηθφ θαη 5πνιηθφ θαιψδην θαξδηνγξαθήκαηνο-
αλαπλνήο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

 Ρξείο πεξηρεηξίδεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε ζσιήλα 
πξνέθηαζεο, ζηα εμήο κεγέζε: α) ελειίθσλ θαλνληθφ 
κέγεζνο β) ελειίθσλ κεγάιν κέγεζνο θαη γ) παίδσλ. 

 Θαιψδηα 2 αηκαηεξψλ πηέζεσλ. 
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 Γχν αηζζεηήξεο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ  κε 
θαιψδην πξνέθηαζεο, ζηα εμήο κεγέζε: α) ελειίθσλ β) 
παίδσλ. 

 Γπν αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ: 
α) ζψκαηνο θαη β) νηζνθάγνπ/νξζνχ. 

 Αηζζεηήξα θαπλνγξαθίαο κε φια ηα παξειθφκελα πξνο 
ρξήζε. 

 

 

Β. ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ  

 

13. Λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε ηελ κέγηζηε ζπκβαηφηεηα 
ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ θαη          πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ. 

 

14. Λα απνηειείηαη απφ Ζ/ κε δπν νζφλεο, πιεθηξνιφγην, 
πνληίθη, ερεία, laser εθηππσηή, UPS θαη ηνλ απαξαίηεην 
εμνπιηζκφ ελζχξκαηεο ζχλδεζεο ηνπ κε ηα κφληηνξ. Νη δχν 
νζφλεο ζα απεηθνλίδνπλ ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα εηθφλα. Ν Ζ/ θαη 
νη νζφλεο λα ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα 220V/50Hz. 

 

 

15. Ζ θάζε νζφλε λα είλαη έγρξσκε, αλάιπζεο full HD, κεγέζνπο 
ηνπιάρηζηνλ 19 ηληζψλ, γηα ηελ πιήξε παξαθνινχζεζε 
ηνπιάρηζηνλ 16 αζζελψλ.  

 

16. Ν Ζ/ λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξαπχξελν επεμεξγαζηή, 
ζθιεξφ δίζθν ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 500 GB θαη κλήκε 
RAM ηνπιάρηζηνλ 4 GB. 

 

17. Λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έσο θαη 8 κφληηνξ, κε δπλαηφηεηα 
επέθηαζεο ζηα 32. 

 

18. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηα 
παξαθιίληα κφληηνξ κέζσ δηθηχνπ ETHERNET ψζηε λα 
κπνξνχλ λα δίλνληαη εληνιέο πξνο απηά. 

 

19. Ρν κελνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηα κελχκαηα ελεκέξσζεο ησλ 
ρξεζηψλ λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

20. Πε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο θπκαηνκνξθψλ ησλ 4 
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κφληηνξ, λα απεηθνλίδνληαη γηα θαζέλα απφ απηά ηνπιάρηζηνλ 
4 θπκαηνκνξθέο κε ςεθηαθέο ηηκέο γηα φιεο ηηο 
παξαθνινπζνχκελεο παξακέηξνπο. 

 

21. Πε πεξίπησζε απεηθφληζεο θπκαηνκνξθψλ ελφο κφληηνξ, λα 
απεηθνλίδνληαη γηα απηφ φιεο νη δηαζέζηκεο θπκαηνκνξθέο, κε 
ςεθηαθέο ηηκέο, ελψ γηα ηα ππφινηπα κφληηνξ λα 
απεηθνλίδνληαη νη ςεθηαθέο ηηκέο γηα φιεο ηηο 
παξαθνινπζνχκελεο παξακέηξνπο. 

 

22. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ αζζελνχο κε 
απεηθφληζε απηψλ ζηηο νζφλεο ηνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ αιιά 
θαη ζηα παξαθιίληα κφληηνξ. 

 

23. Λα κπνξεί λα απεηθνλίδεη φινπο ηνπο ζπλαγεξκνχο απφ φια ηα 
κφληηνξ, κε αληίζηνηρν ερεηηθφ ζήκα. 

 

24. Λα έρεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ζηελ νζφλε ησλ πηλάθσλ 
ζπλαγεξκψλ ησλ trends θαη ησλ παξακέηξσλ ππφ κνξθή full 
disclosure, κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζήο ηνπο γηα πεξίνδν 
ηνπιάρηζηνλ 120 σξψλ. 

 

 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ 

 

6. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 
prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

 

7. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

8. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

9. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 
 

10. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΞΑΟΑΘΙΗΛΗΝ ΚΝΛΗΡΝΟ ΕΥΡΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  

1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, 
ζηεξεάο, ζηηβαξήο θαη  αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο γηα λα αληέρεη 
ζε ζθιεξή κεηαρείξηζε θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ βάζε ζηήξημεο 
ζηνλ ηνίρν απφ ηελ νπνία λα κπνξεί λα απνζπαζηεί εχθνια.  

 

2. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά 
θαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα γηα ηελ πιήξε 
ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη 
ελζσκαησκέλε/-εο επαλαθνξηηδφκελε/-εο κπαηαξία/-εο γηα 
ηνπιάρηζηνλ 5 ψξεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο. 

 

4. Ζ νζφλε λα είλαη έγρξσκε, ηερλνινγίαο αθήο, δηαθξηηηθήο 
ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1024 Σ 768, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 
15 ηληζψλ, κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο 
ηνπιάρηζηνλ 8 θπκαηνκνξθψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ςεθηαθέο 
ηηκέο ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ. 

 

5. Λα κεηξά, λα παξαθνινπζεί θαη λα απεηθνλίδεη ηηο παξαθάησ 
παξακέηξνπο: 

 Θαξδηνγξάθεκα. 
 Αλαπλνή. 
 Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε. 
 Αηκαηεξέο πηέζεηο 2. 
 Νμπκεηξία. 

 Θεξκνθξαζία. 
 Θαπλνγξαθία. 

 

       Γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο  λα 
θαιχπηνληαη νη θάησζη απαηηήζεηο. 

 

6. Θαξδηνγξάθεκα. 

 Λα ιακβάλεηαη κε 3πνιηθφ ή 5πνιηθφ θαιψδην κε 
απηφκαηε αλαγλψξηζε ή ρεηξνθίλεηε επηινγή απφ ην 
ρξήζηε θαη λα απεηθνλίδνληαη φινη νη παξάκεηξνί ηνπ. 

  



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 247 

 Πε πεξίπησζε απνθφιιεζεο ελφο ειεθηξνδίνπ εθηφο 
απφ ζπλαγεξκφ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαπεδά 
ζε άιιε απαγσγή ψζηε λα κελ δηαθφπηεηαη ε 
παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο. 

 Λα δηαζέηεη πξφγξακκα αλάιπζεο αξξπζκηψλ θαη 
αλάιπζεο ηνπ ST δηαζηήκαηνο θαζψο θαη αλίρλεπζε 
παικνχ βεκαηνδφηε θαη πξνζηαζία απφ απηληδσηή.  

 

7.  Αλαπλνή 

 Ζ κέηξεζε ηεο αλαπλνήο λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
ηνπ θαισδίνπ ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο. 

 Λα απεηθνλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή θαη ςεθηαθά ν 
αξηζκφο ησλ αλαπλνψλ θαη λα ππάξρεη ξπζκηδφκελνο 
ζπλαγεξκφο άπλνηαο. 

 

8.  Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε 
 Ζ ιήςε κεηξήζεσλ λα γίλεηαη ζπλερφκελα, ρεηξνθίλεηα 

θαη απηφκαηα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζσ 
πεξηρεηξίδαο φπνπ θαη ζα ππάξρεη πξνζηαζία απφ 
ππεξπίεζε. 

 Λα απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, 
δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο. 

 

9.   Αηκαηεξέο πηέζεηο 
 Λα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα ηηο θπκαηνκνξθέο δπν 

αηκαηεξψλ πηέζεσλ θαζψο θαη ησλ αξηζκεηηθψλ ηνπο 
ηηκψλ, ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο 
γηα θάζε κηα απφ απηέο. 

 

10.   Νμπκεηξία  

 Ζ κέηξεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αηζζεηήξα 
δαθηχινπ θαη λα απεηθνλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή θαη ε 
ςεθηαθή ηηκή ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε 
νμπγφλν, θαζψο θαη ν θαξδηαθφο ξπζκφο. 

 

11.   Θεξκνθξαζία 

 Λα κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα δπν 
ζεξκνθξαζίεο απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο 
θαη ηελ δηαθνξά απηψλ. 

 

12.   Θαπλνγξαθία 

 Λα κεηξάεη νπσζδήπνηε κε ηελ κέζνδν έκκεζεο ξνήο 
(sidestream). Γχλαηαη λα ππάξρεη επηπιένλ θαη ε 
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κέζνδνο κέηξεζεο άκεζεο ξνήο (mainstream), ρσξίο 
απηφ λα απνηειεί θξηηήξην ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ή 
απφξξηςεο.   

 

13. Λα δηαζέηεη ζεξκηθφ εθηππσηή ηνπιάρηζηνλ 3 θαλαιηψλ γηα 
θαηαγξαθή θπκαηνκνξθψλ θαη αξηζκεηηθψλ ηηκψλ. 

 

14. Λα δηαζέηεη αμηφπηζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαγεξκψλ, κε 
νπηηθναθνπζηηθέο ελδείμεηο θαη ξπζκηδφκελα αλψηεξα θαη 
θαηψηεξα φξηα, γηα θάζε παξάκεηξν ηα νπνία θαη ζα 
απεηθνλίδνληαη αληίζηνηρα. 

 

15. Λα είλαη ηειείσο αζφξπβν θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία 
ςχμεο ρσξίο αλεκηζηήξα γηα ηελ απνθπγή ζπγθέληξσζεο 
ζθφλεο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ ζνξχβνπ. 

 

16. Λα είλαη ην δπλαηφλ απιφ θαη εχρξεζην θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 
λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζφλεο αθήο θαη κέζσ πεξηζηξνθηθνχ 
θνκβίνπ ή άιινπ ηξφπνπ (λα αλαθεξζεί) θαη λα δηαζέηεη 
πιήθηξα άκεζεο πξφζβαζεο γηα ηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο 
ηνπ.   

 

17. Ρν κελνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηα κελχκαηα γηα ελεκέξσζε ησλ 
ρξεζηψλ λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

18. Λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε πθηζηάκελν θεληξηθφ ζηαζκφ 
παξαθνινχζεζεο ηνπ νίθνπ Edan. 

 

19.  Ρν κφληηνξ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ: 
 

 3πνιηθφ θαη 5πνιηθφ θαιψδην θαξδηνγξαθήκαηνο-
αλαπλνήο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

 Ρξείο πεξηρεηξίδεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε ζσιήλα 
πξνέθηαζεο, ζηα εμήο κεγέζε: α) ελειίθσλ θαλνληθφ 
κέγεζνο β) ελειίθσλ κεγάιν κέγεζνο θαη γ) παίδσλ. 

 Θαιψδηα 2 αηκαηεξψλ πηέζεσλ. 
 Γχν αηζζεηήξεο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ  κε 

θαιψδην πξνέθηαζεο, ζηα εμήο κεγέζε: α) ελειίθσλ β) 
παίδσλ. 

 Γπν αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ: 
α) ζψκαηνο θαη β) νηζνθάγνπ/νξζνχ. 

 Αηζζεηήξα θαπλνγξαθίαο κε φια ηα παξειθφκελα πξνο 
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ρξήζε. 
 

20. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 
prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

 

21. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

22. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

23. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 
 

24. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΦΝΟΖΡΝ ΚΝΛΗΡΝΟ ΕΥΡΗΘΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 

2. Λα είλαη κφληηνξ κε έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 10 ηληζψλ. 
 

3. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο θαη παηδηά κε ηε 
βνήζεηα θαηάιιεισλ αμεζνπάξ, ηα νπνία ζα 
πεξηιακβάλνληαη. Γειαδή ζα ζπλνδεχεηαη απφ: 
• 3πνιηθφ θαιψδην γηα ρξήζε ζε παηδηά/ελήιηθεο 

• Πσιήλαο θαη πεξηρεηξίδεο γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο γηα ηελ 
κέηξεζεο ηεο κε αηκαηεξήο πίεζεο 

• Πσιήλαο θαη πεξηρεηξίδεο γηα ρξήζε ζε παηδηά γηα ηελ 
κέηξεζεο ηεο κε αηκαηεξήο πίεζεο 

• Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο (SpO2) γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο. 

• Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο (SpO2) γηα ρξήζεο ζε παηδηά 

θαη ελ γέλεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

 

4. Λα είλαη θνξεηφ θαη λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 
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220V/50Hz θαη κε ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε 
κπαηαξία, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο 
ζε πιήξε ρξήζε. 

 

5. Λα δηαζέηεη ειεθηξνθαξδηνγξάθν 3 ηνπιάρηζηνλ απαγσγψλ. 
 

6. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ, δειαδή αλαπλνή, πίεζε θαη νμπκεηξία. Λα έρεη 
νπηηθναθνπζηηθά αιάξκ ηνπιάρηζηνλ ζε πεξίπησζε 
δηαηαξαρψλ ηεο αλαπλνήο θαη ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. Λα 
αλαθεξζεί ε ηπρφλ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη άιισλ 
ιεηηνπξγηψλ. 

 

7. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθφ. 
 

8. Λα δπγίδεη ιηγφηεξν απφ 8 Kgr γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ.    
 

9. Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απνδεηθλχνληαη 
απαξαίηεηα απφ ηα πξσηφηππα prospectus ηνπ νίθνπ 
θαηαζθεπήο. 

 

10. Λα θέξεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

11. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 
 

12. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΑΠ ΦΝΟΖΡΝΠ 

 

Α
/

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
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Α ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

 1. Ν ππφ πξνκήζεηα θνξεηφο αλαπλεπζηήξαο ζα πξέπεη λα 
είλαη άξηζηεο αληνρήο θαη λα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 
κεηαθνξέο κε αζζελνθφξν. 

 

2. Λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο βάζεη πξνηχπσλ ΔΛ 13718-1, ΔΛ 
13718-2 , ΔΛ 1789 θαη RTCA DO-160 γηα ηελ ρξήζε ζε 
αζζελνθφξα θαη αεξνδηαθνκηδέο. 
 

3. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ αεξηζκφ ελειίθσλ, 
παίδσλ θαη λεπίσλ κε αλαπλεφκελν φγθν (Vt) >50ml.  

 

4. Λα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο (ιηγφηεξν απφ 6 
kg κε ηελ ελζσκαησκέλε κπαηαξία), γηα εχθνιε κεηαθνξά 
θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαινχο ζηεξέσζεο ζε πιαίζην 
θνξείνπ ή θιίλεο αζζελνχο. Λα δχλαηαη λα ζηεξηρηεί κε 
εηδηθφ ζχζηεκα αθηλεηνπνίεζεο ηνπ κέζα ζε αζζελνθφξν 
ή ειηθφπηεξν.  

 

5. Λα είλαη απιφο θαη εχθνινο ζην ρεηξηζκφ. Ξξνο ηνχην, λα 
δηαζέηεη έγρξσκα πεδία ξχζκηζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη 
ζε βάξνο αζζελνχο. 

 

6. Λα ιεηηνπξγεί ζε δίθηπν πφιεο 220V/50Hz, κέζσ 
θαηάιιεινπ κεηαζρεκαηηζηή θαζψο θαη λα είλαη 
εθνδηαζκέλνο κε ελζσκαησκέλε, επαλαθνξηηδφκελε 
κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 
σξψλ. Λα δχλαηαη λα ηξνθνδνηεζεί κε ηάζε 12 θαη 24 V 
DC, κέζσ κεηαζρεκαηηζηή, ν νπνίνο λα πξνζθεξζεί πξνο 
επηινγή. 

 

7. Ν αλαπλεπζηήξαο λα νδεγείηαη κε πεπηεζκέλν αέξην, απφ 
ην δίθηπν ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη απφ θηάιεο. 
 

8. Όιεο νη ξπζκίζεηο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη επρξεζηίαο λα 
γίλνληαη ζηνλ αλαπλεπζηήξα κέζσ ελζσκαησκέλσλ 
πεξηζηξνθηθψλ θνκβίσλ ή θνκβίσλ επαθήο. 

 

9. Λα εθηειεί ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο 
αεξηζκνχ:  
α) πνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελνπ θαη ειεγρφκελν 
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ππνβνεζνχκελνπ φγθνπ (VC-CMV, VC-AC) 

β) Ππγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ κε 
δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πίεζεο (VC-SIMV/PS) 

γ) Αεξηζκφ ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο SPN-CPAP κε 
δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πίεζεο 

δ) Αεξηζκφ δηθαζηθήο πίεζεο PC-BIPAP 

ε) Κε Δπεκβαηηθφ Αεξηζκφ (NIV) 

δ). Αεξηζκφ άπλνηαο  

Δπηπιένλ, λα εθηειεί νμπγνλνζεξαπεία κε πίεζε θνκβίνπ 
(100% Ν2). 

 

10. Λα δχλαηαη λα αλαβαζκηζηεί κε αεξηζκφ ειεγρφκελνπ 
φγθνπ κε ηελ ρακειφηεξε δπλαηή πίεζε θαηά ηελ νπνία ν 
αζζελήο κπνξεί λα αλαπλέεη ειεχζεξα, γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ απφ βαξφηξαπκα. 

 

11. Λα δχλαηαη λα αλαβαζκηζηεί ε δπλαηφηεηα κέηξεζε ηεο 
θαπλνγξαθίαο κέζσ θπβέηαο θχξηα ξνήο (mainstream). 
 

12. Λα δηαζέηεη ξχζκηζε ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ: 

 Ρνπ παξερφκελνπ αλαπλεφκελνπ φγθνπ (Tidal 
Volume): απφ ηνπιάρηζηνλ 50 έσο 2000 ml 

 Ρεο ζπρλφηεηαο αλαπλνήο αλά ιεπηφ : έσο 60 
B/min ηνπιάρηζηνλ 

 Ρνπ ιφγνπ εηζπλνήο / εθπλνήο αζζελή ( Η :Δ ) 

 PEEP: 0 - 20 mbar ηνπιάρηζηνλ 

 Trigger ξνήο ή πίεζεο (λα αλαθεξζνχλ ηα φξηα 
ξχζκηζεο) 

 Ρνπ κίγκαηνο, ζε αλαινγία Ν2 - αέξα απφ 40% έσο 
100% κε ελδηάκεζεο ξπζκίζεηο αλαινγίαο κίγκαηνο 

 πνζηήξημε πίεζεο (εθφζνλ εθαξκφδεηαη): 0 – 25 
mbar ζε ζρέζε κε ηελ PEEP 

 

13. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ 
νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο (alarm) γηα: 

 Ξηψζε πίεζεο αεξίνπ ηξνθνδνζίαο (Ν2) 

 ςειήο/ Σακειήο πίεζεο ζηνπο αεξαγσγνχο 

 ςειήο ζπρλφηεηαο αεξηζκνχ 

 Άπλνηαο 
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 Γηαξξνή 

 Σακειφ επίπεδν κπαηαξίαο  

 Σακεινχ θαη ςεινχ ηεινεθπλεπζηηθνχ CO2 (Θαη’ 
επηινγή) 

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παχζεο ηνπ αθνπζηηθνχ 
ζπλαγεξκνχ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ παξάιιεια 
λα δηαηεξείηαη ν νπηηθφο ζπλαγεξκφο απφ ηελ αληίζηνηρε 
ιπρλία. 

 

14. Λα δηαζέηεη θσηηδφκελε, επαλάγλσζηε νζφλε κε ςεθηαθέο 
ελδείμεηο φισλ ησλ κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ (πίεζεο 
αεξαγσγψλ, φγθνο αλά αλαπλνή, ζπρλφηεηα αλαπλνψλ, 
φγθνο αλά ιεπηφ θ.α.), ηελ θαηαλάισζε ηνπ αεξίνπ, 
θαζψο θαη κελχκαηα βνήζεηαο πξνο ηνλ ρεηξηζηή (ρακειή 
ζηάζκε θφξηηζεο κπαηαξίαο, θ.α.) γηα ηε δηεπθφιπλζή 
ηνπ, ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Λα δηαζέηεη νπσζδήπνηε 
δηαγξάκκαηα ξνήο, πίεζεο θαη CO2 (εθφζνλ δηαηίζεηαη). 

 

15. Λα δηαζέηεη πιήθηξν γηα παξάηαζε ηεο εηζπλνήο 
(inspiration hold). 

 

16. Ν αλαπλεπζηήξαο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ 
εμαξηήκαηα, έηνηκνο γηα άκεζε ρξήζε: 

 Έλα (1) θχθισκα αζζελνχο, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 
κε βαιβίδεο εθπλνήο ελειίθσλ. 

 Πσιήλα ηξνθνδνζίαο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 
αλαπλεπζηήξα κε δίθηπν αεξίσλ ή θηάιε Ν2. 

 Ξέληε (5) πιήξε θπθιψκαηα κίαο ρξήζεσο κε 
ελζσκαησκέλε βαιβίδα εθπλνήο  

 Γηάηαμε ζηήξημεο ηνπ αλαπλεπζηήξα ζε ξάγα 
θνξείνπ ή θιίλεο. 

 Θαιψδην ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο θαη 
επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. 

 

17. Όια ηα ηκήκαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα πνπ έξρνληαη ζε 
επαθή κε ηνλ αζζελή, λα κπνξνχλ λα απνζηεηξσζνχλ ζε 
θιίβαλν έσο θαη 134°C. 

 

18. Λα πιεξνί ηηο θάησζη απαηηήζεηο: 

 ςειή κεραληθή αληνρή ζε θξαδαζκνχο. 
 Ξξνζηαζία απφ ην λεξφ ζε βαζκφ IPX4 ηνπιάρηζηνλ. 
 Ιεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ ζρεηηθήο πγξαζίαο έσο 95% 
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ηνπιάρηζηνλ θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπιάρηζηνλ απφ -10ºC 
έσο 45ºC. 

 Λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηάιιεινο ηφζν γηα 
ελδνλνζνθνκεηαθή ρξήζε, φζν γηα δηαθνκηδέο κε 
αζζελνθφξν θαζψο επίζεο θαη αεξνδηαθνκηδέο 
(αεξνπιάλν θαη ειηθφπηεξν). 

 

 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά 

 

1. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο 

επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη 

ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.  

 
2. Λα δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε. 

 
3. Λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα αληαιιαθηηθά γηα κηα δεθαεηία.  
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ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΑΠ ΚΔΘ ΝΓΘΝ-ΞΗΔΠΖΠ 
Α
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ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Αλαπλεπζηήξαο κε δπλαηφηεηα αεξηζκνχ ελειίθσλ.  
Λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 Βαζηθή κνλάδα 
 Ρξνρήιαηε βάζε ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

κε ζχζηεκα πέδεζεο 
 Αξζξσηφ βξαρίνλα αλάξηεζεο ζσιελψζεσλ 

αζζελνχο 
 

2. Λα ιεηηνπξγεί ππφ ηάζε δηθηχνπ (230V/50Hz) θαη λα είλαη 
εθνδηαζκέλνο κε ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε 
κπαηαξία πνπ λα παξέρεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 
(3) σξψλ.  
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3. Λα ιεηηνπξγεί ηξνθνδνηνχκελνο απφ θεληξηθή παξνρή 
νμπγφλνπ (κε πίεζε απφ 3-6 bar πεξίπνπ). Λα 
ηξνθνδνηείηαη θαη απφ θεληξηθή παξνρή αέξα (κε πίεζε 
απφ 3-6 bar πεξίπνπ) ή ελαιιαθηηθά απφ ελζσκαησκέλν 
ζχζηεκα ζπλερνχο παξνρήο αέξα (αεξνζπκπηεζηή ή 
ηνπξκπίλα).   

 

4. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε αθήο, 
κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 12” κε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) θπκαηνκνξθψλ ηαπηφρξνλα 
(πίεζεο, ξνήο θαη φγθνπ σο πξνο ην ρξφλν)  

 

5. Λα εθηειεί απαξαηηήησο ηνπο παξαθάησ ηχπνπο 
ππνρξεσηηθνχ θαη απηφκαηνπ αεξηζκνχ: 
α. πνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελνπ φγθνπ θαη πίεζεο  

(VCV, PCV) 

β. Ππγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ 
(SIMV) 

γ. Ππγρξνληζκέλν, ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελεο 
πίεζεο, πνπ λα επηηξέπεη ηνλ απζφξκεην αεξηζκφ ηνπ 
αζζελνχο θαη θαηά ηελ εηζπλνή θαη θαηά ηελ εθπλνή (PC-
BIPAP / BiLevel θιπ) 

 

6. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία νμπγνλνζεξαπείαο πςειήο ξνήο 
θαηά ηελ νπνία ν ρεηξηζηήο ζα ξπζκίδεη ην πνζνζηφ 
νμπγφλνπ θαη ηελ ζπλνιηθή ξνή. Λα πξνζθεξζεί θαη 
επηινγή κε ελεξγφ ζπκβαηφ πγξαληήξα. 
 

7. Λα έρεη απαξαηηήησο δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο γηα 
εθηέιεζε επηπξφζζεησλ ηξφπσλ αεξηζκνχ νη νπνίνη λα 
αλαθεξζνχλ θαη λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή ηα 
αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα/software. 
 

8. Λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ γηα εθηέιεζε κε επεκβαηηθνχ 
αεξηζκνχ κε απηφκαηε αληηζηάζκηζε δηαξξνψλ (NIV). 

 

9. Πε πεξίπησζε άπλνηαο λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα 
αεξηζκφο άπλνηαο, κε πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηνλ ρξήζηε 
ξπζκίζεηο παξακέηξσλ αεξηζκνχ.  

 

10. Λα έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο άκεζα ή έκκεζα ησλ 
παξαθάησ παξακέηξσλ: 
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α. Σνξεγνχκελνπ φγθνπ 50 - 2000 ml 

β. Αλαπλνψλ έσο 80 ΒΟΚ 

γ. Σξφλνπ εηζπλνήο απφ 0,2s έσο 10s  

δ. Ονήο εηζπλνήο έσο 180 LPM ηνπιάρηζηνλ 

ε. FiO2 απφ 21 έσο 100% 

ζη.PEEP έσο 45 mbar ηνπιάρηζηνλ 

δ. Ξίεζεο εηζπλνήο έσο 95 mbar ηνπιάρηζηνλ 

ε. Ξίεζεο ππνζηήξημεο (Pressure Support) έσο 50mbar 
πεξίπνπ 

 

11. Λα έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη έλδεημεο ηνπιάρηζηνλ 
ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ: 
α. Όγθνπ αλαπλνήο  

β. Ππλνιηθνχ εθπλεφκελνπ φγθνπ αλά ιεπηφ  

γ. Όγθνπ δηαξξνψλ αλά ιεπηφ  

δ. Κέγηζηεο, κέζεο, ηεινεθπλεπζηηθήο θαη πίεζεο plateau 

ε. Ππλνιηθή ζπρλφηεηα αλαπλνψλ  

ζη.Ππρλφηεηα απζφξκεηεο αλαπλνήο  

δ. Ππγθέληξσζε εηζπλεφκελνπ νμπγφλνπ (FiO2) 

ε. Αληίζηαζεο (resistance) θαη ελδνηηθφηεηαο (compliance) 

ζ. Γείθηεο αβαζνχο αλαπλνήο (RSB) 

 

12. Λα δηαζέηεη εηδηθή δηάηαμε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
δηαδηθαζίαο θαηά ηελ αλαξξφθεζε κε απηφκαην 
πξφγξακκα πξν-νμπγφλσζεο, αλαξξφθεζεο, κεηά-
νμπγφλσζεο. 
 

13. Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ αλαπλεπζηήξα ζηηο 
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ αξξψζηνπ θαηά ηελ εθαξκνγή 
ππνζηήξημεο πίεζεο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ 
ρξφλνπ επίηεπμήο ηεο. 

 

14. Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκνχο (Alarms) γηα ηηο παξαθάησ 
ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο: 
α. Ξίεζε αεξαγσγψλ 

β. Ππλαγεξκφ άπλνηαο κε ξχζκηζε απφ 15 έσο θαη 60 sec 
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γ. Σακειφ θαη πςειφ φγθν αλά ιεπηφ 

δ. Σακειφ θαη πςειφ φγθν αλαπλνήο 

ε. Σακειή θαη πςειή ζπγθέληξσζε εηζπλεφκελνπ 
νμπγφλνπ 

ζη.ςειή αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα 

δ. Σακειή θφξηηζε κπαηαξίαο 

ε. Βιάβε ζπζθεπήο 

 

15. Λα δηαζέηεη ζθαλδαιηζκφ ξνήο (flow trigger) πςειήο 
επαηζζεζίαο.  

 

16. Λα δηαζέηεη πιήθηξν γηα παξάηαζε ηεο εηζπλνήο 
(inspiration hold) θαζψο θαη ρεηξνθίλεηεο έλαξμήο ηεο θαηά 
ηε βνχιεζε ηνπ ρεηξηζηή. Θα εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο ηεο εθπλνήο (expiration hold). 
 

17. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα παγψκαηνο θπκαηνκνξθψλ 
(freeze). 

 

18. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ηεο νζφλεο, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ηεο αθνχζηαο απνξξχζκηζεο ησλ 
παξακέηξσλ. 

 

19. Λα δηαζέηεη λεθεινπνηεηή θαξκάθσλ πνπ λα 
ζπγρξνλίδεηαη κε ηελ θάζε εηζπλνήο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 
λεθεινπνηεηή λα κελ επεξεάδεη ην ρνξεγνχκελν θαηά 
ιεπηφ φγθν. Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 

 

20. Ρα ηκήκαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 
ηα εθπλεφκελα αέξηα λα είλαη απνζηεηξψζηκα.  
 

21. Ρν κελνχ ιεηηνπξγίαο λα είλαη απαξαηηήησο ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα. 
 

22. Θάζε αλαπλεπζηήξαο λα παξαδνζεί κε: 

 Γχν (2) ζεη ησλ ηκεκάησλ πνπ δηέξρνληαη εθπλεφκελα 
αέξηα (φπσο βαιβίδεο εθπλνήο, αηζζεηήξεο ξνήο, ηπρφλ 
απαξαίηεηα θίιηξα θιπ) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα.  

 Έλαλ (1) δνθηκαζηηθφ αζθφ. 
 Ρνπιάρηζηνλ κηα (1) κάζθα, ζηνκαηνξηληθή, κε 
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επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ (NIV) πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

 Πσιήλα παξνρήο νμπγφλνπ. 
 

 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά 

 

1. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο 

επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη 

ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.  
 

2. Λα δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηζζεηήξσλ νμπγφλνπ. Πε 

πεξίπησζε πνπ δηαζέηεη ηνπξκπίλα/αεξνζπκπηεζηή, λα δνζεί 

εγγύεζε γηα ην ελ ιόγσ κέξνο ηνπ αλαπλεπζηήξα 
ηνπιάρηζηνλ γηα 7 έηε. 

 
3. Λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα αληαιιαθηηθά γηα κία δεθαεηία. 

 

06 

ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΘΙΗΛΖ ΚΔΘ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Ζ θιίλε λα είλαη ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ θαη λα θαιχπηεη 
ηελ Δπξσπατθή νδεγία EN 60601-2-52. 

 

2. H επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα εδξάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δπν 
θνιφλεο. Ζ επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη δηαζηάζεσλ 195 x 
85 ηνπιάρηζηνλ απνηεινχκελε απφ ηέζζεξα (4) 
πξνζζαθαηξνχκελα πιαζηηθά ηκήκαηα: πιάηεο, ιεθάλεο, 
κεξψλ θαη πνδηψλ, θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ 
αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ.  

 

3. Ν ζθειεηφο ηεο θιίλεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 
αληηνμεηδσηηθφ αληηδηαβξσηηθφ πιηθφ ήηνη αινπκίλην ή 
αλνμείδσην αηζάιη INOX AISI 304. Λα θαηαηεζεί εγγχεζε 
έλαληη ηεο νμείδσζεο εθ’ φξνπ δσήο.  

 

4. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κεραληθή επέθηαζε ηνπιάρηζηνλ 
18 cm έηζη ψζηε λα κπνξεί   λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 
ςειφηεξνπο αζζελείο. 
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5. Λα δηαζέηεη ειαζηηθνχο πξνζθξνπζηήξεο ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο 
ηεο θιίλεο. 

 

6. Λα δέρεηαη βάξνο αζζελή ηνπιάρηζηνλ 220kg θαη λα έρεη safe 
working load ηνπιάρηζηνλ 250kg.    

              

7. Νη κεηφπεο θεθαιήο θαη πνδηψλ λα είλαη εληαίνπ ηχπνπ απφ 
θαινππσηφ ABS νη νπνίεο λα πξνζζαθαηξνχληαη εχθνια. Λα 
δηαζέηνπλ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζην ζαζί. Ζ κεηφπε ηεο 
θεθάιεο λα είλαη ζηαζεξή  θαη λα κελ αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο 
ηεο θιίλεο. 

 

8. Ρν ηκήκα ηεο  πιάηεο θαζψο θαη ησλ πνδηψλ λα κελ 
απνηεινχλ εληαίν πιαζηηθφ ηκήκα  αιιά απφ ηνπιάρηζηνλ δπν 
αλεμάξηεηα πιαζηηθά ηκήκαηα γηα ηνλ θαιχηεξν θαζαξηζκφ 
ηνπο αιιά θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ ζηξψκαηνο. 

 

9. Λα δηαζέηεη δεχγνο πιαζηηθψλ πιατλψλ θηγθιηδσκάησλ 2 ζε 
θάζε πιεπξά ηα νπνία λα θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ηελ  
επηθάλεηαο θαηάθιηζεο. Λα δηαζέηνπλ κεραληζκφ εχθνιεο 
αλαδίπισζεο κε θίλεζε θαη χςνο, θάζεηα. Λα κελ 
θαηαιακβάλνπλ ρψξν ζην πιάη θαηά ην αλεβνθαηέβαζκά ηνπο 
ψζηε λα κελ πξνζθξνχνπλ ζε παξαθείκελν εμνπιηζκφ. 

 

10. Ρα πιαζηηθά κέξε ηεο θιίλεο λα έρνπλ εηδηθή αληηκηθξνβηαθή 
ζχζηαζε  (φρη επηθάιπςε) γηα ηελ πξφιεςε ησλ 
ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. Λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ 
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 

11. Λα δηαζέηεη ειεθηξηθά ξπζκηδφκελεο ηηο αθφινπζεο ζέζεηο. Ζ 
θιίλε λα δηαζέηεη κνηέξ  κε πξνζηαζία ππεξθφξησζεο ζε 
ππέξβαζε βάζε ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ  ( λα αλαθεξζεί ν 
ηξφπνο ): 

 Δχξνο δηαθχκαλζεο χςνπο απφ 40-80 cm πεξίπνπ (±10%) 
 Ρκήκαηνο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ 75ν κνίξεο. 
 Ρκήκαηνο κεξψλ ηνπιάρηζηνλ 35ν κνίξεο. 
 Trendelburg\Αntitrendelenburg ηνπιάρηζηνλ 16 ν κνίξεο. 
 Αλεμάξηεηε αλχςσζε πνδηψλ κε ειεθηξηθφ κεραληζκφ (φρη 

πλεπκαηηθφ ή  ζθαιηέξα) 

 Ακθίπιεπξε πιάγηα θιίζε ηνπιάρηζηνλ 30 κνηξψλ απφ ην 
θξεβάηη ή θαη ην ζηξψκα.  

 

12. Λα δηαζέηεη ρεηξηζηήξην λνζνθφκαο πνπ λα εθηειεί ηηο σο άλσ 
θηλήζεηο,ην ρεηξηζηήξην λα δηαζέηεη θιείδσκα ησλ θηλήζεσλ & 
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ειεθηξηθφ CPR. 
 

13. Ηδηαίηεξα γηα ην CPR, ε θιίλε λα νξηδνληηψλεηαη θαη 
ηαπηφρξνλα λα θαηεβαίλεη ζην θαηψηεξν ζεκείν χςνπο 
πεξηπνπ 40cm (±10%) γηα εχθνιε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ΘΑΟΞΑ απφ νπνηνλδήπνηε.  

 

14. Ρα ρεηξηζηήξηα κεηά ην πέξαο νξηζκέλνπ αλελεξγνχ ρξφλνπ λα 
θιεηδψλνπλ απηφκαηα ψζηε λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζε 
απξφζθνπηεο θηλήζεηο. Ν ρξφλνο αλακνλήο δελ  ζα πξέπεη λα 
μεπεξλά ηα δπν (2) ιεπηά.  

 

15. Ρν ηκήκα ηεο πιάηεο λα έρεη ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία 
κεηαθηλήζεσο πξνο ηα πίζσ θαζψο αλαζεθψλεηαη, πξνο 
απνθπγή ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη ζηελ θνηιηαθή ρψξα.  

 

16. Λα δηαζέηεη κεραληθφ ζχζηεκα άκεζεο νξηδνληίσζεο γηα 
πεξίπησζε εθηάθησλ αλαγθψλ CPR. 

 

17. Λα δηαζέηεη ηκήκα αθηηλνδηαπεξαηεο πιάηεο απφ HPL κε  ζήθε  
ζπγθξάηεζεο αθηηλνινγηθήο θαζέηαο. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο 
θαζέηαο λα επηηπγράλεηαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 
κεηαθίλεζε ηνπ αζζελή θαη φρη απφ ηα πιάγηα ηεο θιίλεο. 

 

18. Ζ θιίλε λα εδξάδεηαη ζε ηέζζεξηο αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο 
Φ150ρηι πιαζηηθνχο κε      θεληξηθφ ζχζηεκα πέδεζεο ην 
νπνίν ελεξγνπνηείηαη απφ δχν πνδνκνρινχο απφ ηελ δεμηά θαη 
αξηζηεξή πιεπξά ησλ πνδηψλ ηεο θιίλεο. Ν έλαο ηξνρφο ζα 
θέξεη επζχγξακκε θίλεζε. 

 

19. Πηελ θιίλε λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν (2)  ππνδνρέο γηα 
λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί αλαξηήξαο αζζελή, ζηαηψ νξνχ. 
Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ζηαηψ νξνχ θαη ζηαηψ έιμεσο.  

 

20. Λα δηαζέηεη κπαηαξία γηα ηελ επίηεπμε ησλ θηλήζεσλ, ζε 
πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο ή κεηαθίλεζεο ηεο θιίλεο .  

 

21. Λα δηαζέηεη δπγαξηά κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ βάξνπο 
ηνπ αζζελή θαζψο θαη θαηαγξαθή ηεο εκεξνκελίαο 
απνζήθεπζεο.  
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Λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ βαζηθή ζύλζεζε θάζε θιίλεο 
αεξνζηξώκα κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Α. ΑΔΟΝΠΡΥΚΑ 

15. Λα είλαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 

πξφηππα θαη ηνπο δηεζλείο θαλφλεο αζθαιείαο πεξί ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ. Λα δνζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά (CE 

Mark). 

 
16. Λα αληηθαζηζηά πιήξσο ην ζπκβαηηθφ ζηξψκα 

 
17. Ρν αεξνζηξσκα θαζψο θαη ην θάιπκκα λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθά πιηθά ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ζπλερήο  θαη καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

κηθξνθιίκαηνο . Λα αλαθεξζνχλ ηα πιηθά θαηαζθεπήο.  

18. Νη δηαζηάζεηο ηνπ λα είλαη θαηάιιειεο ψζηε λα κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζηηο ππάξρνπζεο θιίλεο ησλ κνλάδσλ εληαηηθήο 

ζεξαπείαο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 200x90cm ± 5cm ελψ ην 

χςνο ησλ ζηξσκάησλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο λα είλαη 22cm 

± 3cm.  

19. Λα βνεζά απηφλνκα ζηελ πξφιεςε φισλ ησλ βαζκψλ 

θαηαθιίζεσλ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ ζεξαπεία έσο θαη 4νπ 

βαζκνχ θαηάθιηζεο ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ. 

20. Λα είλαη θαηάιιειν γηα βάξνο αζζελψλ έσο 260 θηιψλ ± 5 kg.  

21. Νη θπςειίδεο ζην ηκήκα ηεο θεθαιήο λα είλαη απαξαηηήησο 

ζηαζεξέο ρσξίο λα εθηεινχλ θακηά θίλεζε θαηά ηε ζεξαπεία 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηαζσιελσκέλσλ αζζελψλ 

22. Λα αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ειεθηξηθήο ηεηξάζπαζηεο θιίλεο. 

23. Λα δηαζέηεη ζρεδίαζε θαη ζχζηεκα ακθίπιεπξα πνπ 

απνδεδεηγκέλα λα πξνζηαηεχεη ηνλ αζζελή απφ πηψζε. Λα 

πεξηγξαθή.  

24. Λα θέξεη θάιπκκα θαηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθφ ζπλζεηηθφ 

πιηθφ, αδηάβξνρν, αεξνδηαπεξαηφ, βξαδχθαπζην ην νπνίν λα 
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απνζπάηαη πιήξσο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θαη λα πιέλεηαη ζε 

πςειή ζεξκνθξαζία (λα αλαθεξζεί).  

25. Λα θέξεη δηάηαμε αλεμάξηεησλ αεξνζαιάκσλ κε δπλαηφηεηα 

αληηθαηάζηαζεο ηνπο κεκνλσκέλα ζε πεξίπησζε βιάβεο 

άκεζα ρσξίο ηελ αλάγθε ηερληθνχ (λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπο)  

26. Λα δηαζέηεη κεραληζκφ δηαηήξεζεο ηεο πίεζεο ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ξεχκαηνο ή κεηαθνξάο ηνπ αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 

20 ψξεο.  

27. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ιήςεο CPR ζε εκθαλέο ζεκείν. 

28. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα κηθξνθιίκαηνο γηα ηελ δηαηήξεζε 

ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη ηεο πγξαζίαο.    

Β. ΑΛΡΙΗΑ ΑΔΟΝΠ  

1. Ζ πιήξσζε ηνπ ζηξψκαηνο λα γίλεηαη απηφκαηα απφ 

ειεθηξηθή αληιία, ε νπνία λα είλαη δηπινχ αεξνζπκπηεζηή,  

αζφξπβε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα κελ παξάγεη 

θξαδαζκνχο.  

2. Λα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο ψζηε λα κελ θαηαιακβάλεη κεγάιν 

ρψξν θαηά ην θξέκαζκά ηεο ζηε κεηφπε ησλ πνδηψλ ηεο 

θιίλεο.  

3. Λα δηαζέηεη νζφλε ελδείμεσλ ιεηηνπξγίαο.   

4. Λα δηαζέηεη ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζπλαγεξκφ γηα : α) ρακειή 

πίεζε αέξα, β) βιάβε ζηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ή 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κεηά απφ θαζνξηζκέλν φξην σξψλ 

ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη γ) Γηαθνπήο παξνρήο ξεχκαηνο.    

5. Λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ξχζκηζεο ηεο 

εθαξκνδφκελεο πίεζεο αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ αζζελή ψζηε 

λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε άλεζε ηνπ. Λα δηαζέηεη ελδείμεηο 

γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ξπζκίζεσλ θαηά ηε ρξήζε.  

6. Λα δηαζέηεη ξχζκηζε ακθίπιεπξεο πιάγηαο θιίζεο ηνπιάρηζηνλ 

έσο 30ν. Λα δηαζέηεη πξφγξακκα απηφκαηεο ελαιιαγήο ηεο 

πιάγηαο θιίζεο ακθίπιεπξα γηα ρξφλνπο ζεξαπείαο 

ηνπιάρηζηνλ γηα 60 ιεπηά.   
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7. Λα δηαζέηεη πξφγξακκα παικηθήο ζεξαπείαο κε κηθξνδνλήζεηο. 

Λα απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη λα επηζηξέθεη ζηελ 

ελαιιαθηηθή ιεηηνπξγία κεηά ην πέξαο 20 ιεπηψλ πεξίπνπ γηα 

ηελ απνθπγή αλάπηπμεο θαηαθιίζεσλ.  

8. Κε ην πάηεκα ελφο θνκβίνπ λα επηηπγράλεηαη κέγηζηε 

πιεξφηεηα ζηηο θπςέιεο παξέρνληαο έηζη ζηαζεξή επηθάλεηα 

γηα ηε κεηαθνξά ή ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηνπ αζζελνχο ή 

ηεο επηθάλεηαο. Λα απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη λα 

επηζηξέθεη ζηελ ελαιιαθηηθή ιεηηνπξγία κεηά ην πέξαο 20 

ιεπηψλ πεξίπνπ γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο θαηαθιίζεσλ.  

9. Λα δηαζέηεη πξφγξακκα ελαιιαζζφκελεο  πίεζεο  ζε ζηαζεξά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ρξφλνπ θχθινπ 

ζεξαπείαο απφ 10 έσο θαη 20 ιεπηά . Λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο 

ελαιιαγήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεδεληθή πίεζε ζηα ζεκεία 

ηνπ ζψκαηνο. Λα απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη λα 

επηζηξέθεη ζηελ ελαιιαθηηθή ιεηηνπξγία κεηά ην πέξαο 30 

ιεπηψλ πεξίπνπ γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο θαηαθιίζεσλ. 

10. Λα δηαζέηεη κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο θαζηζηήο ζέζεο (FOWLER)  

φπνπ θαηά ηελ αλχςσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιάηεο λα 

ππάξρεη κεγαιχηεξε πίεζε αέξνο ζηνπο αεξνζαιάκνπο ζηελ 

πεξηνρή ηεο ιεθάλεο γηα ηελ απνθπγή βχζηζεο ηνπ αζζελή.  

11. Λα δηαζέηεη κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο ζηαζεξήο πίεζεο κε 

απηφκαηε πξνζαξκνγή θαη δηαλνκή απηήο ζε φιν ην ζηξψκα 

νχησο ψζηε ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ λα κπνξεί 

λα θξίλεη εάλ ν αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα κεηαθεξζεί ζε απιή 

λνζνθνκεηαθή θιίλε. Λα απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη λα 

επηζηξέθεη ζηελ ελαιιαθηηθή ιεηηνπξγία κεηά ην πέξαο 30 

ιεπηψλ πεξίπνπ γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο θαηαθιίζεσλ.  

12. Ρν θέιπθνο ηεο αληιίαο λα είλαη αλζεθηηθφ ζηα ζπλήζε 

λνζνθνκεηαθά αληηζεπηηθά θαη νη ελδείμεηο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ λα 

κελ αιινηψλνληαη απφ ην ζπρλφ θαζαξηζκφ ή ηε καθξνρξφληα 

ρξήζε.  

13. Λα δηαζέηεη αδηάβξνρνπο δηαθφπηεο αθήο γηα εχθνιν 

θαζαξηζκφ. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα απελεξγνπνίεζεο ηνπο θαη 

πξνζηαζία απφ αθνχζηα ελεξγνπνίεζε (λα πεξηγξαθεί). Λα 
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δηαζέηεη πηζηνπνίεζε IP21. 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 

1. Ζ θιίλε λα θέξεη ζήκαλζε CE.  
 

2. Νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο λα δηαζέζνπλ δείγκα ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ είδνπο πξνο επίδεημε. 

 

3. Νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ησλ εηδψλ λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001, ISO 13485 ,ISO 27001, ISO 
14001 γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη ISO 18001 γηα 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, θαη 
λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν παξαγσγψλ ειεθηξηθνχ 
θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ βάζεη ηνπ Λφκνπ 2939/2001 θαη 
ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 117/2004. Νη εηαηξείεο πνπ δελ 
είλαη νη ίδηεο θαηαζθεπάζηξηεο ησλ εηδψλ αιιά δηαθηλεηέο 
απηψλ, εθηφο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηηο θαηαζθεπάζηξηεο 
εηαηξείεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε Γ/8Γ/ΓΞ1348/04 (ΦΔΘ 
32Β/16-1-04) πεξί δηαθίλεζεο Ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 
Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.  

 

4. Λα έρεη εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα πέληε 
(5) έηε ηνπιάρηζηνλ. 

 

5. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ.  
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Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220 V θαη 
επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο. 

 

2. Λα δηαζέηεη έλδεημε ρακειήο ηζρχνο ηεο κπαηαξίαο. 
 

3. Λα δηαζέηεη νζφλε LCD γηα ηελ απεηθφληζε ησλ κεηξήζεσλ 
θαη ηεο θπκαηνκνξθήο. 

 

4. Λα δηαζέηεη 2 θεθαιέο 4 θαη 8 MHz θαη κνλνθσληθφ ερείν. 
 

5. Λα δηαζέηεη κλήκε απνζήθεπζεο 300 sec. 
 

6. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ θαη απεηθφληζεο 
θαξδηαθνχ παικνχ, mean flow, peak flow.   

 

7. Λα δηαζέηεη ζεξκηθφ εθηππσηή πςειήο επθξίλεηαο. 
 

8. Λα ζπλδέεηαη κέζσ Wi-Fi ζε ππνινγηζηή κε πξφγξακκα 
αλάιπζεο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ (λα πεξηιακβάλεηαη). 

 

9. Λα δηαζέηεη πνδνδηαθφπηε γηα πάγσκα εηθφλαο ή 
απνζήθεπζεο ζηελ κλήκε.   

 

10. Ζ ηζραηκηθή ζπζθεπή λα δηαζέηεη αληιία παξνρήο αέξα, 
καλφκεηξν σξνινγηαθφ έλδεημεο πίεζεο, πνδνδηαθφπηε δηπιφ 
θαη πεξηρεηξίδα.  

 

11. Νη δχν ζπζθεπέο λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ηξνρήιαην ζηαηψ 
κε θαιάζη απνζήθεπζεο ησλ παξειθφκελσλ ηνπο. 

12. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
13. Λα έρεη εγγχεζε δχν έηε. 
 

14. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε. 
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Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Πεη απνηεινχκελν απφ ηέζζεξηο αληιίεο έγρπζεο πγξψλ 
θαξκάθσλ. 

 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΘΑΘΔ ΑΛΡΙΗΑΠ 

 

1. H νγθνκεηξηθή αληιία λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξηα, 
ακεηαρείξηζηε, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πιεξνί φιεο 
ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο δηεζλείο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο (IEC 60601-1 θαη EN 60601) 

 

2. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220-240 Volts / 50 Hz. 
 

3. Λα είλαη ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηερλνινγίαο, εχθνιε 
ζηε ρξήζε, αζθαιήο θαη κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο. 

 

4. Βαζηθέο παξάκεηξνη: 

 Ρν εχξνο ηνπ ξπζκνχ ρνξήγεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
κεηαμχ 0,1 – 1.200 mL/h 

 Ρν εχξνο ηνπ φγθνπ πνπ ζα εγρπζεί λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0,1 – 9.999 ml 

 Ρν εχξνο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 00:01 – 99:59 h:min 

 Ρν εχξνο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνχο 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0,25 – 300 Kg 

 Ζ αληιία λα δηαζέηεη ζχζηεκα KVO (KEEP VEIN OPEN) 
κε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ξπζκνχ ρνξήγεζεο ζε 0,1 
– 50 ml/h ζε βήκαηα ηνπ 0,1 ml. 

 

5. Λα είλαη θνξεηή κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη κε βάξνο κηθξφηεξν 
απφ 3 Kg ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κπαηαξίαο. 

 

6. Λα έρεη έγρξσκε επαλάγλσζηε νζφλε δηαγσλίνπ 
ηνπιάρηζηνλ 3in, πνπ λα απεηθνλίδεη ηηο παξακέηξνπο 
ιεηηνπξγίαο. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 6 βήκαηα ξχζκηζεο 
ηεο θσηεηλφηεηάο ηεο. 

 

7. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία 
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ηφλησλ ιηζίνπ, ε θφξηηζε ηεο νπνίαο λα κπνξεί λα γίλεηαη κε 
ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο κε ην ξεχκα. Λα έρεη 
απηνλνκία γηα ηνπιάρηζηνλ 8 ψξεο κε ξπζκφ ρνξήγεζεο 
25ml/h θαη ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο κε ξπζκφ ρνξήγεζεο 
1.200ml/h. Ν ρξφλνο θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο κε ηελ αληιία 
απελεξγνπνηεκέλε λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 6 ψξεο.   

 

8. Λα δηαζέηεη έλδεημε ζηελ νζφλε δπλακηθήο παξαθνινχζεζεο 
ηεο ζεηηθήο πίεζεο, ε νπνία δείρλεη ηελ πίεζε πνπ 
ζπγθεληξψλεηαη ζηε γξακκή ρνξήγεζεο γηα λα πιεξνθνξεί 
ην ρξήζηε έγθαηξα γηα κηα πηζαλή απφθξαμε ζε θαζνδηθή 
ξνή. 

 

9. Ζ αθξίβεηα ηνπ ξπζκνχ έγρπζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ±5% 
κε ξπζκφ ρνξήγεζεο απφ 0,1 – 100 ml/h θαη ηνπιάρηζηνλ 
±7,5% κε ξπζκφ ρνξήγεζεο απφ 100,1 – 1.200 ml/h. 

 

10. Ρν εγθεθξηκέλν ζεη ρνξήγεζεο γηα ηελ αληιία λα δηαζέηεη 
πξνζηαζία γηα ηελ απνθπγή ειεχζεξεο ξνήο.  

 

11. Λα έρεη ηελ επηινγή γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ξπζκίζεσλ ζε 
πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν κέζσ ηεο επηινγήο «παχζεο έγρπζεο 
– θαηάζηαζε αλακνλήο». 

 

12. Λα δηαζέηεη απηφκαηε επαλεθθίλεζε ηεο έγρπζεο κεηά απφ 
απφθξαμε ζην θάησ ηκήκα ηεο γξακκήο πεξηνξίδνληαο ηελ 
θαζπζηέξεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο. 

 

13. Λα πξνζθέξεη ηαρεία θαη εχρξεζηε ηηηινπνίεζε ε νπνία 
επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο ξνήο έγρπζεο ή/θαη ηνπ νιηθνχ 
ρνξεγνχκελνπ φγθνπ έγρπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
έγρπζεο. 

 

14. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα BOLUS ρνξήγεζεο κε ξχζκηζε 
ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0,10 – 1.200 ml/h πνπ κπνξεί λα 
ρνξεγεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηε δηάξθεηα κηαο 
εθηεινχκελεο έγρπζεο. 

 

15. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο πιεθηξνινγίνπ κε ην 
νπνίν απνηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ρνξήγεζεο 
απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή. 
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16. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηεο χπαξμεο αέξα. 
 

17. Λα δηαζέηεη ηζηνξηθφ ζην νπνίν λα απνζεθεχνληαη νη 
ηειεπηαίνη 1.500 ρεηξηζκνί πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα λε ειεγρζνχλ θαηά ζεηξά νη ρεηξηζκνί απηνί. 

 

18. Λα δηαζέηεη νπηηθνχο θαη αθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο γηα ηνλ 
ηαρχ έιεγρν θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 

19. Λα δηαζέηεη 3 θαηεγνξίεο ζπλαγεξκψλ, πςειήο, κέζεο θαη 
ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίνη λα δηαθξίλνληαη κε 
ρξσκαηηθή επηζήκαλζε θαη αθνπζηηθή ζπρλφηεηα. 
Ππλαγεξκνί πςειήο πξνηεξαηφηεηαο 

 Απνθνξηηζκέλε κπαηαξία 

 Θχξα αλνηρηή 
 Απφθξαμε ζην θάησ ηκήκα ηεο γξακκήο ρνξήγεζεο 
 Νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαηήξεζεο αλνηρηήο ηεο 

θιέβαο KVO 

 Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο ρνξήγεζεο  
 Δπαλαηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο ρνξήγεζεο 
 Βιάβε ζηελ αληιία 
 Απφθξαμε ζην άλσ ηκήκα ηεο γξακκήο ρνξήγεζεο 
 Νινθιήξσζε ηνπ φγθνπ έγρπζεο 
 Αέξαο ζηε γξακκή ρνξήγεζεο 
Ππλαγεξκνί κέζεο πξνηεξαηφηεηαο 

 ςειή ζεξκνθξαζία κπαηαξίαο 
 Αλίρλεπζε βιάβεο ζην πιεθηξνιφγην 
 Πθάικα ζηνλ αηζζεηήξα πίεζεο 
 Πθάικα ζηνλ πιατλφ ζθηγθηήξα 
 Ξαξέιεπζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζε θαηάζηαζε αλακνλήο 

 Κε θπζηνινγηθφ ζχζηεκα 
Ππλαγεξκνί ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο 

 Απνζχλδεζε ειεθηξηθήο παξνρήο 
 Αζθφο ζρεδφλ άδεηνο 
 Κπαηαξία ζχληνκα εμαληιεκέλε 
 Μεθίλεκα ιεηηνπξγίαο δηαδηθαζίαο δηαηήξεζεο αλνηρηήο 

ηεο θιέβαο KVO 

 Σακειή θφξηηζε κπαηαξίαο 
 Έιιεηςε κπαηαξίαο 
 

20. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζεί ζε απιφ ζηαηψ ή ζε 
ζηαζκφ ηεζζάξσλ αληιηψλ.  
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21. Λα πεξηιακβάλεηαη ζηαζκφο ζηήξημεο ηεζζάξσλ αληιηψλ κε 
δπλαηφηεηα ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη ησλ ηεζζάξσλ κε 
έλα θαιψδην. 

 

22. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 

23. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

24. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
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ΑΛΡΙΗΑ ΔΛΡΔΟΗΘΖΠ ΠΗΡΗΠΖΠ 
 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. 1.Ρν ζχζηεκα λα είλαη πιήξεο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 
θαη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα εμαξηήκαηα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο πξάμεο 

 
2. Λα είλαη εχθνιε ζηελ ρξήζε κηθξφηεξε ησλ 1,5 θηιψλ 
 
3. Λα δηαζέηεη δηαιείπνπζα ηξνθνδνζία, επηηξέπνληαο ηελ 

θαζηέξσζε κηαο πεξηφδνπ παχζεο έηζη ψζηε ν αζζελήο 
λα κπνξεί λα θαηαπηεί ήζπρα. 

 
4. Λα έρεη δχν ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο: Ππλερήο ιεηηνπξγία 

θαη ιεηηνπξγία παικνχ. 
 
5. Λα δηαζέηεη δηάθαλε πφξηα γηα παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπλεδξίαο 
 
6. Λα έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 1500 

αξρείσλ. 
 
7. Λα δηαζέηεη ζχλδεζε USB. 
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8. Λα δηαζέηεη ξπζκφ ξνήο: 1 ml / h ~ 600 ml / h, 
πξνθαζνξηζκέλν φγθν: 0 ml ~ 9999 ml κε ζπλνιηθή 
πνζφηεηα: 1 ml ~ 9999 ml.   

 
9. Πε φια ηα παξαπάλσ λα παξέρηε αθξίβεηα  ± 5%. 
 
10. Λα δηαζέηεη ηαρχηεηα ξνήο Bolus ζε 3 ξπζκηδφκελα 

επίπεδα: 200 ml / h, 400 ml / h, 600 ml / h. 
 
11. Λα δηαζέηεη απηφκαηε βαζκνλφκεζε ψζηε λα 

πξνζαξκφδεη απηφκαηα ηελ αθξίβεηα ξνήο γηα δηάθνξεο 
δηαηξνθηθέο ιχζεηο ημψδνπο. 

 
12. Λα δηαζέηεη εχξνο πίεζεο απφθξαμεο: 500 ± 200 

mmHg. Όγθνο ζπλαγεξκνχ: 3 επίπεδα. 
 
13. Λα δηαζέηεη ήρν πιεθηξνινγίνπ ζε 3 δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηνπιάρηζηνλ θαη λα κπνξεί λα ηεζεί ζε ζίγαζε. 
 
14. Λα ιεηηνπξγεί κε ηάζε ηξνθνδνζίαο: 110 V ~ A 240 V 

~ - 50 Hz ή 60 Hz. Λα δηαζέηεη θαη ελζσκαησκέλε 
κπαηαξία: Ni-Mh, 12 Vdc, 800 mAh. 

 
15. Λα δηαζέηεη ρξφλν ιεηηνπξγίαο κε ηελ κπαηαξία πιήξσο 

θνξηηζκέλε ζπλερψο γηα 5 ψξεο κε ηαρχηεηα 25 ml /h.  
 
16. Γηα πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία λα είλαη ηχπνο I, 

θαηεγνξία CF 
 
 
ΓΔΛΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ 
 
 
 

6. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα 
εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 
7. Λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 

Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(CE Mark, medical grade θιπ), ηα Δπξσπατθά πξφηππα 
αζθαιείαο. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά.   
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8. Λα θαηαηεζνχλ ηα  πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξντφλησλ 93/42/EEC, εξγνζηαζηαθά πηζηνπνηεηηθά 
ISO 13485, θαζψο θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα 
δηαζέηεη ISO 9001, ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη 
ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), 
ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, λα πιεξνί ηελ .Α. 
Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε 
πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε 
ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. 

 
9. Λα παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν εηψλ. 
 
10. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε. 
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ΠΠΘΔΖ ΓΗΑΒΑΘΚΗΠΚΔΛΖΠ ΠΚΞΗΔΠΖΠ ΞΝΓΗΥΛ 

 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο.  

 

2. Λα είλαη ζπζθεπή δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο πνδηψλ κε 
δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο πίεζεο ησλ κπτθψλ ηζηψλ 
ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0-240 mmHg, κε επαλαιακβαλφκελε 
ζπζηνιή θαη δηαζηνιή ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζεκεία ησλ 
θάησ άθξσλ, πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα. 

 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz. 
 

4. Λα έρεη ξπζκηδφκελν ρξφλν ελαιιαγήο 0-99 min. 
 

5. Λα έρεη δηαζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο απφ 30 Σ 30 Σ 15 cm (Κ x 
Ξ x Y) θαη βάξνο φρη κεγαιχηεξν απφ 3 Kgr. 

 

6. Λα έρεη ξπζκηδφκελν ρξφλν πίεζεο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 5-20 
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sec, αλά 2 sec. 
 

7. Λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 Εεχγνο καλζέηεο θάησ άθξσλ 4 ζεκείσλ κεγέζνπο Large 
 Εεχγνο καλζέηεο θάησ άθξσλ 4 ζεκείσλ κεγέζνπο 

Medium 

 Πσιήλα ζχλδεζεο 8 εμφδσλ 
 Πσιήλα ζχλδεζεο 4 εμφδσλ 

 

8. Λα κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε καλζέηεο γηα ηε πίεζε άιισλ 
ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο (ρεξηνχ θαη κέζεο). 

 

9. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 
 

10. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 

11. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.   
 

 

 

11 

ΘΑΤΝΙΑ ΑΟΛΖΡΗΘΖΠ ΞΗΔΠΖΠ 
 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1.Ρν ζχζηεκα κεηαθνξάο αζζελνχο αξλεηηθήο πίεζεο, λα είλαη 

ππνρξεσηηθά  θαηάιιειν, γηα ηελ απνκφλσζε κνιπζκέλνπ 

αζζελνχο απφ κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, ηνχο, έθζεζε ζε 

βηνινγηθνχο θαη ρεκηθνχο παξάγνληεο.     

2.Λα είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο κε κέγηζην θνξηίν 

ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 150 θηιψλ θαη δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 200x80x50 εθαηνζηά (Κήθνο x Ξιάηνο x Ύςνο). 

Ρν πιηθφ θαηαζθεπήο (εθηφο ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο) λα 

είλαη απφ πςειήο δηαθάλεηαο PVC , κε πξνζηαζία απφ 

αθηηλνβνιία UV. Ρν άλσ ηκήκα λα είλαη εληζρπκέλν κε 

«λεχξα» γηα θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. 

3.πνρξεσηηθά λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπζθεπαζκέλνπ, φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε 
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λα θαηαιακβάλεη ην κηθξφηεξν δπλαηφ ρψξν π.ρ. εληφο 

απνζήθεο ή αζζελνθφξνπ. Ρν βάξνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 25 

θηιά, γηα εχθνιε κεηαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

4.Λα δηαζέηεη ζχζηεκα δεκηνπξγίαο αξλεηηθήο πίεζεο, κνλάδα  

PAPR (Powered Air Purifying Respirator) θαη ζπλδπαζκφ 

θίιηξνπ ΖΔΟΑ θαη θίιηξνπ αέξα γηα δέζκεπζε νξγαληθψλ 

εμαρλψζεσλ (Organic Vapours).  

5.Ρν ζχζηεκα θηιηξαξίζκαηνο αξλεηηθήο πίεζεο λα θηιηξάξεη 

ηνλ αέξα θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ θάςνπια θαη ελ ζπλερεία 

λα απνβάιεη ην κνιπζκέλν αέξα έμσ απφ ηελ θάςνπια κέζσ 

ησλ θίιηξσλ HEPA θαη ηεο κνλάδαο PAPR. Λα έρεη 

δπλακηθφηεηα δηαθίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 180 ιίηξσλ αλά ιεπηφ 

θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ αέξα εληφο ηεο θάςνπιαο 

ηνπιάρηζηνλ δέθα θνξέο αλά ψξα.  

6.Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία γηα 

απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ νθηψ σξψλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

θάςνπιαο. 

 

7.Ζ βάζε λα είλαη απφ εληζρπκέλν PVC, πιήξσο κνλσκέλε  κε 

ζεξκναλαθιαζηηθφ πιηθφ. 

8.Λα δηαζέηεη νθηψ ππνδνρέο γηα άκεζε πξφζβαζε ζηνλ 

αζζελή. Λα πεξηιακβάλνπλ  ππνρξεσηηθά ζχζηεκα 

αληηθαζηζηάκελσλ γαληηψλ πνηφηεηαο ληηξηιίνπ. 

9.Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ρεηξνιαβέο ζε θάζε 

επηκήθε πιεπξά, γηα εχθνιε κεηαθνξά απφ ην πξνζσπηθφ. Νη 

ρεηξνιαβέο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ 

αζθάιηζε ηεο θάςνπιαο θαηά ηε κεηαθνξά. Δπηπιένλ, λα 

δηαζέηεη ζχζηεκα δσλψλ πξφζδεζεο γηα ηνλ αζζελή. 

10.Λα δηαζέηεη ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο πγξψλ ζηε βάζε ηεο 

θάςνπιαο. 

11.Λα δηαζέηεη ζχξεο πξφζβαζεο ζηηο πιεπξέο θεθαιήο θαη 

πνδηψλ, γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ νξνχ θιπ., θαζψο θαη 

ζχζηεκα ηαρπζπλδέζκσλ γηα ζχλδεζε νμπγφλνπ, 

ελδνθιέβησλ ζπλδέζεσλ θιπ. 

12.Λα δηαζέηεη απαξαίηεηα ζχζηεκα πξφζβαζεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θάςνπιαο, γηα ελαπφζεζε ή αθαίξεζε 

αληηθεηκέλνπ, κε ειάρηζηε απψιεηα αξλεηηθήο  πίεζεο. 

13.Λα δηαζέηεη ππνδνρή ηνπνζέηεζεο ζαλίδαο (body board) 

γηα ππνζηήξημε ηνπ αζζελή θαηά ηε κεηαθνξά. 

14.Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 

15.Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 

16.Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν έηε. 
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ΦΝΟΔΗΝ ΑΠΘΔΛΥΛ ΑΘΡΗΛΝΓΗΑΞΔΟΑΡΝ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Ρν πξνζθεξφκελν θνξείν λα είλαη ηξνρήιαην θαηλνχξην, 
ακεηαρείξηζην,  o ζθειεηφο λα είλαη ζχγρξνλνο κε εξγνλνκηθφ 
ζρεδηαζκφ θαηαζθεπαζκέλνο απφ κέηαιιν κε ειεθηξνζηαηηθή 
βαθή θαη ηα ππφινηπα κέξε λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
εηδηθφ, κεγάιεο αληνρήο πιαζηηθφ. 

2.  
3. Λα δηαζέηεη πδξαπιηθή ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηνπ (ακθίπιεπξα 

ηνπ θνξείνπ ηνπ) κέζσ δχν ηειεζθνπηθψλ θνισλψλ, κε 
πνδνρεηξηζηήξην θαη εχξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 300 mm, κε 
ηε ρακειφηεξε ζέζε καδί κε ην ζηξψκα λα είλαη ζηα πεξίπνπ 
60 cm απφ ην έδαθνο. 

 

4. Νιφθιεξε ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη απφ 
αθηηλνδηαπεξαηφ πιηθφ. 

 

5. Λα δηαζέηεη δίζθν ζπγθξάηεζεο αθηηλνινγηθήο θαζέηαο ή 
εηδηθέο ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο θαζεηψλ ζε φιν ην κήθνο. 

 

6. Λα δηαζέηεη βαξέσο ηχπνπ κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

 

7. Λα έρεη ζπλνιηθφ κήθνο φρη κεγαιχηεξν απφ 2.200 mm θαη 
ζπλνιηθφ πιάηνο φρη κεγαιχηεξν απφ 810 mm, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εμαξηεκάησλ (θάγθεια, 
ρεηξνιαβέο, πξνζθξνπζηήξεο θιπ).  

 

8. Ν ζθειεηφο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα 
απφ αλζεθηηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ γηα εχθνιν θαζαξηζκφ θαη 
πξνζηαζία ησλ κεραληζκψλ. 

 

9. Λα δέρεηαη αζζελείο 240 Kgr ηνπιάρηζηνλ. 
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10. Ζ επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα δηαηξείηαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν 
ηκήκαηα (ηνπιάρηζηνλ ηκήκα πιάηεο, ηκήκα ππφινηπνπ 
ζψκαηνο). 

 

11. Λα έρεη πλεπκαηηθή ξχζκηζε ηεο θιίζεο ηεο πιάηεο 
ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0ν - 70ν. 

 

12. Λα έρεη πδξαπιηθή ή πλεπκαηηθή ξχζκηζε ζε ζέζε 
Trendelenburg ηνπιάρηζηνλ θαηά +12ν θαη Anti-
Trendelenburg ηνπιάρηζηνλ θαηά -12ν.  

 

13. Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ θνξείνπ λα εθηεινχληαη απφ 
πνδνκνρινχο ζηελ δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ 
θνξείνπ.  

 

14. Λα δηαζέηεη ηέζζεξηο ηξνρνχο δηακέηξνπ Φ200 mm κε 
ειαζηηθή πξνζηαηεπηηθή πεξηκεηξηθή επηθάιπςε.   

 

15. Λα δηαζέηεη πέκπην ηξνρφ γηα επθνιφηεξε νδήγεζε θαη 
επηηφπνπ πεξηζηξνθέο. 

 

16. Πηηο ηέζζεξηο γσλίεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθνχο 
πξνζθξνπζηήξεο. 

 

17. Λα ππάξρεη θεληξηθφ θξέλν αθηλεηνπνίεζεο κε ελεξγνπνίεζε 
κε δχν πνδνκνρινχο, απφ έλα ζε θάζε κεγάιε πιεπξά. 

 

18. Λα δηαζέηεη πιεπξηθά πηπζζφκελα θάγθεια. 
 

 

19. Λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή/έο ψζεζεο ζηελ ζηελή πιεπξά ηνπ 
θεθαιηνχ, ε νπνία δχλαηαη λα είλαη αλαδηπινχκελε. Γχλαηαη 
λα ππάξρεη θαη ρεηξνιαβή/έο ψζεζεο θαη ζηελ ζηελή πιεπξά 
ησλ πνδηψλ.   

 

20. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζέζεηο γηα ζηαηψ νξνχ θαη λα 
πεξηιακβάλεηαη έλα ζηαηψ νξνχ κε ηνπιάρηζηνλ δχν 
άγθηζηξα (είηε ελζσκαησκέλν θαη αλαδηπινχκελν είηε 
αθαηξνχκελν). 
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21. Λα δηαζέηεη ρψξν γηα ηνπνζέηεζε θνξεηήο θηάιεο νμπγφλνπ 
(2L, 3L ή 5L). 

 

22. Λα δηαζέηεη ρψξν γηα ηνπνζέηεζε κηθξναληηθεηκέλσλ 
αζζελνχο. 

 

23. Λα δηαζέηεη ζηξψκα πάρνπο πεξίπνπ 8 -10 cm, θαη κε κήθνο 
φρη κηθξφηεξν απφ 1900 mm θαη πιάηνο φρη κηθξφηεξν απφ 
600 mm, ην νπνίν λα αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ησλ ηκεκάησλ 
ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο. 

 

24. Ρν ζηξψκα λα θέξεη θάιπκκα θαηάιιειν γηα Λνζνθνκεηαθή 
ρξήζε, απφ πιηθφ κεγάιεο αληνρήο, αδηάβξνρν, 
αληηνιηζζεηηθφ, βξαδχθαπζην, θαη απνιπκαηλφκελν. Λα 
θέξεη πιατλφ θεξκνπάξ γηα λα πξνζζαθαηξείηαη εχθνια.   

   

25. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 
prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

 

26. Λα έρεη ζήκαλζε CE. 
 

27. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη ISO 9001 θαη ISO 13485.  
 

28. Ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα  είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 
9001 θαη ISO 13485. 

 

29. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

30. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
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 1. Ρν ςεθηαθφ ηξνρήιαην ειεθηξνθίλεην αθηηλνινγηθφ 

κεράλεκα λα είλαη θαηλνχξγην, ζχγρξνλεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο, ηζρπξήο/αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, 

επέιηθην, κε κηθξέο δηαζηάζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ, κηθξνχ 

βάξνπο, θαη θαηάιιειν γηα εληαηηθή Λνζνθνκεηαθή 

ρξήζε. 

 
2. Λα έρεη θαηάιιειν ζρεδηαζκφ γηα ςεθηαθέο 

αθηηλνγξαθηθέο ιήςεηο επί θιίλεο, επί θνξείνπ, θαζψο 

θαη εληφο ρεηξνπξγείνπ.  

 
3. Λα ιεηηνπξγεί κε κνλνθαζηθή ηξνθνδνζία 230V/50 

Hz (θνηλφ ξεπκαηνιήπηε), θαη λα πεξηιακβάλεη 

ζχζηεκα απηφκαηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηάζεο 

δηθηχνπ, ζε πεξηπηψζεηο απμνκείσζεο, γηα πξνζηαζία 

ηνπ κεραλήκαηνο. Λα έρεη δπλαηφηεηα απηνλνκίαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε κπαηαξίεο (λα 

αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο 

δηαξθεί ε απηνλνκία). 

 
4. Λα αλαθεξζεί ν ρξφλνο πιήξεο θφξηηζεο ησλ 

κπαηαξηψλ. 

 
5. Λα κπνξεί λα εθηειέζεη ιήςεηο φηαλ νη κπαηαξίεο ηνπ 

θνξηίδνληαη.  

 
6. Λα θαιχπηεη φια ηα δηεζλή ζηάληαξλη αζθαιείαο 

αζχξκαηεο κεηαθνξάο εηθφλσλ, πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ θαη αθηηλνπξνζηαζίαο.  

 
7. Λα πιεξνί ηνπο Δπξσπατθνχο θαη δηεζλείο 

θαλνληζκνχο θαηαζθεπήο, αζθαιείαο θαη 

αθηηλνπξνζηαζίαο, νη νπνίνη λα αλαθεξζνχλ θαη λα 

πηζηνπνηεζνχλ.  

 
8. O πξνκεζεπηήο θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο λα 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ή 

13485. 
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9. Όιν ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα έρεη 

απνδεδεηγκέλα ζήκαλζε CE MARK. Λα ηεθκεξηψλεηαη 

ε ιεηηνπξγία ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο βάζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 

93/42/ΔΝΘ. 

 
10. Λα δηαζέηεη on line πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη 

αλάιπζεο εηθφλσλ. 

 
11. Λα δηαζέηεη εγγχεζε δχν εηψλ. 

 
12. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε.  

 
 
ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ 
 

1. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε γελλήηξηα απφδνζεο 

ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 30 kW. 

2. Ζ γελλήηξηα λα δχλαηαη λα απνδψζεη: 

 70-300 mA ηνπιάρηζηνλ 

 50-125 KV ηνπιάρηζηνλ 

 0.2-500 mAs ηνπιάρηζηνλ 

 
3. Λα ιεηηνπξγεί κε 2 ηνπιάρηζηνλ ηερληθέο:  

 2 παξακέηξσλ(kV-mAs) θαη 

 Απηφκαησλ αλαηνκηθψλ πξνγξακκάησλ  

 
4. Λα  δηαζέηεη κεγάιν αξηζκφ ζέζεσλ πξνγξακκάησλ 

αλαηνκηθήο ηερληθήο. 

 
5. Ν ειάρηζηνο ρξφλνο έθζεζεο λα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο 

κε 4 ms. 

 
 
ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΖ ΙΣΛΗΑ 
 

1. Ζ αθηηλνινγηθή ιπρλία λα είλαη πεξηζηξεθφκελεο 

αλφδνπ, δηπινεζηηαθή  κε ηε κεγάιε εζηία φρη 

κεγαιχηεξε απφ 1.3 mm. 
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2. Λα δηαζέηεη κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο αλφδνπ, 

ηνπιάρηζηνλ 120 kHU θαη πςειφ ξπζκφ 

ζεξκναπαγσγήο. Λα αλαθεξζεί ν ξπζκφο 

ζεξκναπαγσγήο. 

 
3. Λα δηαζέηεη απηνκαηηζκφ πξνζηαζίαο ηεο ιπρλίαο απφ 

ππεξθφξησζε. 

 
4. Λα πεξηιακβάλεηαη κεραληζκφο πεξηζηξεθφκελσλ 

δηαθξαγκάησλ, πνπ λα δχλαληαη λα ξπζκηζηνχλ γηα ην 

πεξηνξηζκφ ηεο αθηηλνβνιίαο. Δπηζπκεηφ είλαη λα 

δηαζέηνπλ επηπιένλ θίιηξα αινπκηλίνπ θαη ραιθνχ. 

 
5. Λα ππάξρεη ηζρπξή θσηεηλή επηθέληξσζε LED θαη 

επηπιένλ LED ζπζρεηηζκνχ κε ην SID.  

 
6. Λα ππάξρεη ζηε βαζηθή ζχλζεζε πξφγξακκα 

επηθέληξσζεο ρσξίο ηε ρξήζε grid, αιιά κε ην απηφ 

απνηέιεζκα. 

 
7. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα κέηξεζεο δφζεο DAP γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο δφζεο ζηελ εηθφλα Dicom. Λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ ζε ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο δφζεο.  

 
8. Θάιπςε πεδίνπ αθηηλνβφιεζεο ηνπιάρηζηνλ 34x42 ζε 

απφζηαζε 100 cm SID 

 

ΒΟΑΣΗΝΛΑΠ ΙΣΛΗΑΠ-ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 
 

1. Λα δηαζέηεη βξαρίνλα ζηήξημεο ηεο αθηηλνινγηθήο 

ιπρλίαο, ν νπνίνο λα δχλαληαη λα πεξηζηξαθεί θαηά 

+/-90ν ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ θάζεην άμνλα, ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ιήςε εμεηάζεσλ ζε δηπιαλέο θιίλεο 

ρσξίο κεηαθίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 
2. Λα είλαη ειεθηξνθίλεην κε κεηαβιεηή ηαρχηεηα έσο 5 

km/h θαη κε δπλαηφηεηα νπίζζηαο θίλεζεο. Λα δηαζέηεη 

αηζζεηήξεο πξνζηαζίαο απφ ζπγθξνχζεηο. 
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3. Λα δηαζέηεη θξέλα γηα ηελ αζθαιή αθηλεηνπνίεζή ηνπ. 

 
4. Λα δηαζέηεη ζέζεηο θχιαμεο ησλ grid θαζψο θαη άιισλ 

εηδψλ . 

 
5. Νη δχν πίζσ ηξνρνί λα είλαη κεγάιεο δηακέηξνπ γηα ηελ 

εχθνιε ππεξπήδεζε εκπνδίσλ. Νη κπξνζηηλνί ηξνρνί λα 

είλαη πεξηζηξεθφκελνη. 

 
6. Ζ απφζηαζε εζηίαο δαπέδνπ λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί 

απφ 0,7 - 2 m ηνπιάρηζηνλ. 

 
7. To ζχζηεκα λα δηαζέηεη θαηά ην δπλαηφ κηθξέο 

δηαζηάζεηο. Λα αλαθεξζνχλ.  

 
8. Nα δηαζέηεη δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ειεθηξηθά ρσξίο 

λα κεηαθηλεζεί ν ηερλνιφγνο. Δπηζπκεηφο ν ρεηξηζκφο 

λα γίλεηαη απφ ρεηξηζηήξην πάλσ ζηε ιπρλία. Λα 

αλαιπζεί ν ηξφπνο γηα λα αμηνινγεζεί. 

 

ΣΔΗΟΗΠΡΖΟΗΝ 
 

1. Λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλε ςεθηαθή νζφλε, 

δηάζηαζεο δηαγψληνπ κεγαιχηεξν ή ίζν απφ 15’’, ηφζν 

γηα  

 ηε ζέαζε ηεο αθηηλνγξαθηθήο εηθφλαο κεηά ηε 

ιήςε ηεο θαη ηελ  

 ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο 

 
2. Ζ νζφλε λα είλαη  

 Κεγάιεο γσλίαο ζέαζεο, ηφζν ζηνλ νξηδφληην φζν 

θαη ζηνλ θάζεην άμνλα 

 Θαηάιιειε γηα ηαηξηθή ρξήζε, αληηζακπσηηθή, 

αληηκηθξνβηαθή 

 ςειήο αλάιπζεο, ηνπιάρηζηνλ 1024 x 768 pixel 

 Άκεζεο ζέαζεο εηθφλαο (preview) έσο 5 sec 

 Ξιήξσο ελζσκαησκέλε κε ηνλ έιεγρν ηεο 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 281 

γελλήηξηαο 

 Ρελ επηινγή ησλ παξακέηξσλ έθζεζεο,  

 ηελ εηζαγσγή δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 

αζζελνχο 

 
3. Ζ θνλζφια ρεηξηζκνχ λα έρεη πιεθηξνιφγην κε 

 Αδηάβξνρνπο δηαθφπηεο αθήο 

 LCD display, επηινγή kV-mAs 

 Δπηινγή δφζεο 

 Φσηεηλή έλδεημε δηαθξάγκαηνο ΝΛ/ΝFF 

 Δπηινγή εζηίαο (γηα δηπινεζηηαθή ιπρλία),  

 Δλδείμεηο θαηάζηαζεο θαη αζθαιείαο 

 
4. Λα πεξηιακβάλεη ελζχξκαην θαη αζχξκαην 

ηειερεηξηζηήξην γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ιήςεο.  

 
5. Γηα ηελ ηαρχηαηε εηζαγσγή δεδνκέλσλ επηζπκεηφ είλαη 

ην ζχζηεκα λα δηαζέηεη bar code reader (Δάλ 

δηαηίζεηαη λα πξνζθεξζεί θαη ζα αμηνινγεζεί). 

 

 

ΑΛΗΣΛΔΡΔΠ 
 

1. Λα πεξηιακβάλεη αζχξκαην ςεθηαθφ αληρλεπηή, 

σθέιηκσλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 34Σ42 εθ.  

 
2. Λα πεξηιακβάλεη δεχηεξν αζχξκαην ςεθηαθφ 

αληρλεπηή, σθέιηκσλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 25Σ30 

εθ.  

 
3. Λα είλαη ειαθξηάο θαηαζθεπήο γηα εχθνιε ηνπνζέηεζή 

ηνπο ζηελ θαηάιιειε ζέζε γηα ηε ιήςε. Λα αλαθεξζεί 

ην βάξνο ησλ αληρλεπηψλ. 

 
4. Λα αλαθεξζεί ε αληνρή ηνπ κέγηζηνπ ζπλνιηθνχ 

θνξηίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θάζε αληρλεπηή, θαζψο θαη 

ην φξην πηψζεο. 

 
5. To κέγεζνο ησλ Pixels ησλ αληρλεπηψλ λα είλαη 
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κηθξφηεξν ή ίζν απφ 160 κm. 

 
6. Ζ αλάιπζε ησλ αληρλεπηψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 

lp/mm θαη ε κεηαηξνπή ζε ςεθηαθφ ζήκα λα γίλεηαη κε 

αλάιπζε 16 bit ηνπιάρηζηνλ. 

 
7. H παξάκεηξνο DQE ησλ αληρλεπηψλ λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 70 % γηα 0 lp/mm. 

 
8. Νη αληρλεπηέο λα ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα κε ηελ 

ιήςε αθηηλνβνιίαο 

 
9. Ζ ζέαζε ηεο εηθφλαο πςειήο πνηφηεηαο λα γίλεηαη ην 

πνιχ ζε 15 δεπηεξφιεπηα απφ ηε ιήςε. 

 
10. Λα απνζεθεχνληαη ζε ζήθε επάλσ ζην θνξεηφ 

αθηηλνινγηθφ. 

 
11. Λα πξνζθεξζνχλ ζηε βαζηθή ζχλζεζε θνξεηά grid, 

θαηάιιεια γηα ηνπο πξνζθεξφκελνπο αληρλεπηέο. 

 
12. Λα ππάξρεη ζέζε θφξηηζεο ηνπ θάζε αληρλεπηή ή ησλ 

κπαηαξηψλ ηνπο ζην αθηηλνινγηθφ ζχζηεκα. Λα 

αλαθεξζεί ε απηνλνκία ηεο κπαηαξίαο ηνπ θάζε 

αληρλεπηή. Δπηπιένλ ζηελ βαζηθή ζχλζεζε λα δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ δπν κπαηαξίεο θαη έλαλ επηπιένλ 

αλεμάξηεην θνξηηζηή κπαηαξηψλ. 

 
13. Λα αλαθεξζεί ε απαίηεζε ή φρη γηα ηε βαζκνλφκεζε 

ησλ αληρλεπηψλ, ε δηαδηθαζία βαζκνλφκεζεο, ε 

απαηηνχκελε ζπρλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο βαζκνλφκεζεο απφ ηνλ ρεηξηζηή 

ηνπ κεραλήκαηνο.  

 
 

ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ 
 

1. Λα κπνξεί λα εθηειέζεη εμεηάζεηο ζψξαθνο ρσξίο grid 

γηα ηελ κείσζε ηεο δφζεο. 
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2. Ζ ιήςε εηθφλαο λα γίλεηαη απφ ςεθηαθφ ζχζηεκα 

βάζνπο αλάιπζεο 16 bit. 

 
3. Λα δηαζέηεη απηφκαηε επεμεξγαζία εηθφλαο (post 

processing) ψζηε λα κελ είλαη απαξαίηεηε ε ξχζκηζή 

ηεο απφ ηνλ ηερλνιφγν, γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ 

εθηέιεζεο κηαο εμέηαζεο 

 
4. Λα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο 

ηεο εηθφλαο, φπσο  

 Windowing 

 Ξεξηζηξνθή/αληηζηξνθή 

 Αλαζηξνθή ρξσκάησλ 

 Ραπηφρξνλε ζέαζε πνιιαπιψλ εηθφλσλ  

 Ρνληζκφ ησλ παξπθψλ ησλ νξγάλσλ 

 Ζιεθηξνληθά δηαθξάγκαηα 

 Κεηξήζεηο απνζηάζεσλ θαη γσληψλ, πξαγκαηηθψλ 

δηαζηάζεσλ νξγάλσλ 

 Σσξηθά θίιηξα 

 Κεγέζπλζε 

 θ.α. 

 
5. Ρν ςεθηαθφ ζχζηεκα λα δχλαηαη λα απνζηείιεη 

αζχξκαηα κέζσ WIFI ή κέζσ LAN ζην PACS ηα 

δεδνκέλα ησλ εηθφλσλ πνπ ιακβάλνληαη.  

 
6. Λα δηαζέηεη ζχξεο USB.   

 
7. Λα πεξηιακβάλεη παθέην ιεηηνπξγηψλ DICOM, ην νπνίν 

λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ 

ιεηηνπξγίεο: 

 DICOM store/export 

 DICOM work list 

 DICOM print 

 DICOM CD/DVD 

 DICOM Q/R 

 MPPS 

 
8. Ν Ζ/ λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα δηαζέηεη 
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ζθιεξφ δίζθν ή άιιν ζχγρξνλν απνζεθεπηηθφ κέζν 

ρσξεηηθφηεηαο ηέηνηαο πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

απνζήθεπζε ηνπιάρηζηνλ 5.000 εηθφλσλ πιήξνπο 

αλάιπζεο. Λα αλαθεξζεί ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ. 

 
9. Λα πεξηιακβάλεηαη πξφγξακκα αλάιπζεο θαη πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ εηθφλσλ θαη αζζελψλ κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

δφζεηο αλά εηθφλα θαη εμέηαζε, ιφγνπο απφξξηςεο 

εηθφλσλ, γξαθήκαηα θαη άιια ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

ρξήζηκα γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο θαζψο θαη ειέγρνπο 

πνηφηεηαο.  
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ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΝΜΓΝΛΝ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Δηζαγσγή 

 

Πχκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε 7.1 ηεο Δπξσπατθήο 
Φαξκαθνπνηίαο, monograph 2455 (θαη ηεο εγθπθιίνπ ΔΝΦ ΑΞ 
22288 28/03/2011), ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1εο Απξίιηνπ 2011 , ε 
δπλαηφηεηα  ρξήζεο   νμπγφλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο, θαζαξφηεηαο 
93%, V/V, ην φπνην  παξέρεηαη απφ ζπγθεληξσηέο/γελλήηξηεο 
Νμπγφλνπ, ηερλνινγίαο πξνζξφθεζεο (Pressure Swing 
Absorption, PSA). 

 

Γηα ην Γ.Λ. Φιψξηλαο  θαη ζχκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία 
θαηαλάισζεο πγξνπνηεκέλνπ Ν2, απαηηείηαη ε πξνκήζεηα, 
εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη πηζηνπνίεζε  ελφο 
ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο Ν2, δηπιήο γξακκήο παξαγσγήο, 
ηθαλφηεηαο παξνρήο  10 Nm3/h έθαζηε, κε ιεηηνπξγία 
Master/Slave θαη ρξήζε θηαιψλ Ν2 πςειήο πίεζεο (πθηζηάκελσλ) 
σο δεπηεξεχνπζαο ή/θαη εθεδξηθήο πεγήο 

 

Ζ θάζε γξακκή παξαγσγήο Ν2 (ζα ππάξρνπλ δχν), ζα είλαη 
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πιήξεο θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

 έλα (1) αεξνζπκπηεζηή 

 έλα (1) ςπθηηθφ μεξαληήξα 

 έλα (1) πιήξεο ζπγθξφηεκα θίιηξσλ επεμεξγαζίαο 

πεπηεζκέλνπ αέξα 

 αεξηνθπιάθην 

 γελλήηξηα Ν2, κε ελζσκαησκέλν αλαιπηή Ν2 

 έλα (1) πιήξεο ζπγθξφηεκα θίιηξσλ παξαγφκελνπ Ν2 

(fine and sterile) 

 νμπγνλνθπιάθην 

 

 

Πην πιήξεο ζπγθξφηεκα ησλ δπν γξακκψλ παξαγσγήο αεξίνπ 
νμπγφλνπ ζα πεξηιακβάλνληαη επηπξφζζεηα ηα παξαθάησ 
ππνζπζηήκαηα: 

 

 έλαο (1) επηπιένλ αεξνζπκπηεζηήο ηδίσλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (δειαδή ζπλνιηθά 3) 

 έλα (1) επηπιένλ αεξηνθπιάθην 1000 ιίηξσλ 

 δπν (2) μεξαληήξεο πξνζξνθεηηθνχ ηχπνπ 

 δπν (2) ζπγθξνηήκαηα θίιηξσλ ηαηξηθνχ αέξα 

 κηα (1) Ζιεθηξνληθή κνλάδα δηαρείξηζεο ιεηηνπξγίαο 

αεξνζπκπηεζηψλ (δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο έσο 4 

γξακκψλ), κε ελζσκαησκέλνπο αλεμάξηεηνπο αηζζεηήξεο 

πίεζεο, δπλαηφηεηα ηειεκεηξίαο, δηαζχλδεζεο κε portal 

θαη απνζηνιήο email – sms ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ 

ή/θαη service 

 κηα (1) Ζιεθηξνληθή κνλάδα δηαρείξηζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

γξακκψλ παξαγσγήο Ν2 (δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο έσο 4 

γξακκψλ), κε ελζσκαησκέλνπο αλεμάξηεηνπο αηζζεηήξεο 

πίεζεο θαη ξνήο, δπλαηφηεηα ηειεκεηξίαο κέζσ internet 

θαη απνζηνιήο email – sms ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ 

ή/θαη service 

 κηα (1) κνλάδα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο 

παξαγφκελνπ Ν2 (αλαιπηήο αεξίσλ θαη επηπιένλ αλαιπηήο 

Ν2) 

 έλα (1) απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ, ζπλαγεξκψλ θαη 

ηειεπηηήξεζεο κε ελζσκαησκέλνπο αλεμάξηεηνπο 

αηζζεηήξεο, δπλαηφηεηα ηειεκεηξίαο, δηαζχλδεζεο κε 
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portal θαη απνζηνιήο email – sms ζε πεξίπησζε 

ζθαικάησλ ή/θαη service 

 δηαζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν Ν2  / ηαηξηθνχ αέξα 

(πιηθά θαη εξγαζία) 

 

Νη  γξακκέο παξαγσγήο Ν2, ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο 
ιεηηνπξγίαο MASTER/SLAVE,  ψζηε λα πθίζηαληαη παξφκνηα 
θαηαπφλεζε θαη λα ππάξρεη πςειή εθεδξεία σο πξνο ηελ 
παξαγσγή ηνπ νμπγφλνπ, δειαδή: 

 

 θπθιηθά (ε κηα ζε ιεηηνπξγία θαη ε άιιε/άιιεο ζε αλακνλή, 

κε ελαιιαγή ηεο ιεηηνπξγία ηεο θάζε κηαο, ζε 

πξνθαζνξηζκέλν πξνγξακκαηηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα)  

 ζπκπιεξσκαηηθά / ππνζηεξηθηηθά, δειαδή παξάιιειε 

ιεηηνπξγία,  ζε πεξίπησζε απμεκέλεο δήηεζεο 

ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΝΣΟ 180 ΗΜΕΡΩΝ 
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ΞΔΟΖΣΝΠ ΦΝΟΖΡΝΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 

 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 ΒΑΠΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ 

Πχζηεκα ππεξερνηνκνγξαθίαο ζχγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, 
θνξεηφο κε εξγνλνκηθή ρεηξνιαβή, κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο ηεο 
κηθξφηεξνπ ησλ 7kg, ηχπνπ “laptop”, γηα εχθνιε κεηαθνξά, 
απνηεινχκελν απφ: 

1. Βαζηθή κνλάδα (φπσο αλαιπηηθά πξνδηαγξάθεηαη πην 
θάησ) 

2. Ζρνβφιν θεθαιή Convex επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ 
ιεηηνπξγίαο απφ 2.0 έσο 5.0 MHz γηα εμεηάζεηο άλσ-θάησ 
θνηιίαο. 

3. Ζρνβφιν θεθαιή Linear κε ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο απφ 4.5 
έσο 13.0 ΚΖz γηα εμεηάζεηο αγγείσλ θαη επηθαλεηαθψλ 
νξγάλσλ θιπ. 

4. Ζρνβφιν θεθαιή Phased Array, επξέσο θάζκαηνο 
ζπρλνηήησλ απφ 2.0 έσο 4.0 MHz, κε ηελ κεγαιχηεξε 
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δπλαηή γσλία ζάξσζεο,  θαηάιιεινο γηα θαξδηνινγηθέο θαη 
δηαθξαληαθέο εμεηάζεηο. 

5. Δξγνζηαζηαθφ ηξνρήιαην κε ξπζκηδφκελν χςνο θαη 
δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ζχλδεζεο ηξηψλ (3) ερνβφισλ 
θεθαιψλ θαη ζχζηεκα θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο ηνπ 
ππεξερνηνκνγξάθνπ. 

6. Θεξκηθφο αζπξφκαπξνο εθηππσηήο. 
7. Ιεηηνπξγία κέζσ επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο ≥ 3,5 ψξεο 
 

ΤΖΦΗΑΘΝΠ ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖΠ ΓΔΠΚΖΠ (DIGITAL BEAMFORMER) 

1. Λα δηαζέηεη ≥ 120.000 Θαλάιηα Δπεμεξγαζίαο, γηα 
επεμεξγαζία ησλ αθνπζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία 
εηθφλαο πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Λα πεξηγξαθεί 
αλαιπηηθά ε ηερλνινγία. 

 

ΘΙΗΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ 

1. Λα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε Αθηηλνινγία, Ξαζνινγία, 
Νξζνπεδηθή (Κπνζθειεηηθφ), Αλαηζζεζηνινγία, Nerve 
Blocking, Σεηξνπξγηθή, Γπλαηθνινγία, Καηεπηηθή, Νπξνινγία, 
Ξαηδηαηξηθή, Θαξδηνινγία, Θαξδηνρεηξνπξγηθή Αγγεηνινγία 

 

ΡΞΝΗ ΖΣΝΒΝΙΥΛ ΘΔΦΑΙΥΛ 

Ππλνιηθφ σθέιηκν εχξνο ζπρλνηήησλ (MHz). Λα πξνζθεξζνχλ πξνο 
επηινγή αλαιπηηθά φιεο νη δηαζέζηκεο θεθαιέο αλά θαηεγνξία. 

 

1. SECTOR Array ΛΑΗ 2 – 7 MHz 
 

2. LINEAR Array ΛΑΗ 4 – 22 MHz 
 

3. MICROCONVEX NAI 4.5 – 10 MHz 
 

4. Άιιεο ερνβφιεο θεθαιέο (Γηνηζνθάγεηνο TEE probe,  
δηεγρεηξεηηθέο Linear θιπ) ΛΑΗ Λα αλαθεξζνχλ θαη λα 
πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή.  Λα πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία 
ηνπο πξνο αμηνιφγεζε. 

 

ΚΔΘΝΓΝΗ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖΠ 

 

1. B – Mode ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
2. M – Mode ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
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3. Color Doppler ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
4. Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio ΛΑΗ (Λα 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
5. PW Doppler θαη HiPRF Doppler ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
6. CW Doppler ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)  
7. Ρξαπεδνεηδήο απεηθφληζε (trapezoid scan) ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί 

αλαιπηηθά). Λα ιεηηνπξγεί ζε ερνβφιεο θεθαιέο linear γηα ηελ 
δπλαηφηεηα εμέηαζεο ζε δηεπξπκέλν πεδίν, ηδαίηεξα ρξήζηκε ζε 
εμεηάζεηο κπνζθειεηηθνχ γηα ηελ επίηεπμε κεγάινπ πεδίνπ 
ζάξσζεο, ε νπνία λα δηαηεξείηαη ζηελ αζπξφκαπξε θαη ηελ 
έγρξσκε απεηθφληζε. 

8. Tissue Harmonic Imaging ΛΑΗ (λα ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο 
δηαζέζηκεο θεθαιέο ηνπ ζπζηήκαηνο (Convex, Linear & Phased 
Array). Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. Λα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο 
ζηηο νπνίεο δηαηίζεηαη ε ηερληθή κε ηηο αληίζηνηρεο ζπρλφηεηεο. 

9. Triplex Mode (ηαπηφρξνλε απεηθφληζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
εηθφλαο B-Mode, παικηθνχ Doppler θαη εγρξψκνπ Doppler) ΛΑΗ 
(Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

10. Ρερληθή Ξαλνξακηθήο απεηθφληζε (Panoramic view) ΛΑΗ (Λα 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

11. Tερληθή ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ειεχζεξεο ζάξσζεο πνπ λα 
ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο θεθαιέο ηεο δηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο 
ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

 

12. Ρερληθή αλαηνκηθνχ θαη εγρξψκνπ M-Mode. ΛΑΗ (Λα 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

13. Ρερληθή ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο ηεο εηθφλαο πξαγκαηηθνχ 
ρξφλνπ κε ηελ αληίζηνηρε αλαθαινχκελε απφ ην απνζεθεπηηθφ 
κέζν εηθφλα απφ παιαηφηεξε εμέηαζε θαη απηφκαηε 
πξνζαξκνγήο φισλ ησλ παξακέηξσλ ζάξσζεο ζε απηέο ηεο 
παιαηάο εμέηαζεο, γηα ζχγθξηζε ησλ εηθφλσλ θαη 
παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ζεξαπείαο. Ζ ηερληθή λα 
ιεηηνπξγεί ζην B-mode, ζην έγρξσκν θαη Power Doppler.  ΛΑΗ 
(Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

14. Δηδηθφ ινγηζκηθφ πνζνηηθνπνίεζεο ηεο αηκνδπλακηθήο 
ζπκπεξηθνξάο – αηκάησζεο αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ πνπ 
εκθαλίδνπλ θιεγκνλέο θαη ρξήδνπλ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηακφξθσζε ηεο ζεξαπείαο πνπ 
αθνινπζείηαη ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

15. Ρερληθή Θαηεχζπλζεο θαη θίλεζεο ηνπ κπνθαξδίνπ κέζσ ηνπ 
θαζκαηηθνχ Doppler ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΑ – ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 
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1. Πχγρξνλε ππεξερνγξαθηθή ηερληθή πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα 
ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 
απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο (Real Time 
Compound Imaging), γηα ηελ επίηεπμε εηθφλσλ πςειήο 
αλάιπζεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζαθή φξηα ησλ ππφ 
εμέηαζε νξγάλσλ. Λα ιεηηνπξγεί ζε θεθαιέο convex, 
microconvex & linear. ΛΑΗ (λα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη 
ηερληθέο απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο 
ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή) 

2. Πχγρξνλε πξνζαξκνζκέλε ηερληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε 
επίπεδν pixel γηα ηελ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ (speckle), ε νπνία 
λα ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο απεηθνληζηηθνχο ερνβνιείο ΛΑΗ 
(λα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθφληζεο κε ηηο 
νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή) 

3. Ρερληθή απηφκαηεο βειηηζηνπνίεζεο κε ην πάηεκα ελφο κφλν 
πιήθηξνπ ηεο εηθφλαο 2D, ηνπ εγρξψκνπ Doppler θαη ηνπ 
θαζκαηηθνχ Spectral Doppler. ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

4. Ρερληθή απηφκαηεο κέηξεζεο ελδνζειίνπ (Auto IMT) ΛΑΗ (Λα 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

5. Ρερληθή απηφκαηεο κείσζεο ησλ παξαζίησλ πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηελ θίλεζε ησλ ηζηψλ, ηελ αλαπλνή, ηε ζπζηνιή ηεο 
θαξδηάο θαη ησλ αγγείσλ θαηά ηελ έγρξσκε απεηθφληζε.  ΛΑΗ 
(Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

6. Ρερληθή ζηξέςεο ηεο ππεξερνγξαθηθήο δέζκεο ζηηο ερνβφιεο 
θεθαιέο linear γηα απεηθφληζε ηεο πνξείαο ηεο βειφλαο 
παξαθέληεζεο. ΛΑΗ(Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 

7. Δπεμεξγαζία εηθφλσλ κεηά ηελ ιήςε (Post processing) ΛΑΗ   
(Λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη απνδεδεηγκέλα νη δπλαηφηεηεο 
πξνο αμηνιφγεζε 

8. Πεκεία εζηίαζεο ( focus points) ≥ 8 
9. Γπλακηθφ Δχξνο (dynamic range) ≥250 db 
10. Οπζκφο αλαλέσζεο εηθφλαο (frame rate) ≥ 1400 f/sec 
11. Δλεξγέο ζχξεο γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε θεθαιψλ > 3 
12. Βάζνο ζάξσζεο ≥ 33 cm 
13. Πχγρξνλε κεγέζπλζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη  παγσκέλεο 

εηθφλαο. ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
14. Ξνιιαπινί ρξσκαηηθνί ράξηεο ηηο θιίκαθαο ηνπ γθξη ΛΑΗ (Λα 

αλαθεξζνχλ) 
15. Τεθηαθή κήηξα απεηθφληζεο Λα πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία πξνο 

αμηνιφγεζε 
16. Έγρξσκε αλαδηπινχκελε νζφλε ηερλνινγίαο LCD  ΛΑΗ ≥15” 

ηληζψλ 
17. ςειήο εξγνλνκίαο θνλζφια ρεηξηζκνχ κε θπιηφκελε ζθαίξα, 

θαη πιήθηξα ΡGC ξχζκηζεο ηεο ελίζρπζεο ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν, παγσκέλε εηθφλα θαη αλαθαινχκελε εηθφλα ΛΑΗ (Λα 
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πεξηγξαθεί) 
18. Πχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα φια ηα είδε απεηθφληζεο ΛΑΗ 

(Λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά) 
19. Αλαβαζκηζηκφηεηα ζε Hardware & Software ΛΑΗ (Λα 

πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά) 
20. Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο νζφλεο Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο 

κνλήο & δηπιήο νζφλεο κε ηνπο ζπλδπαζκνχο : B-Mode + B-
Mode, B-Mode+B-Mode/CFM ή Power Doppler 

21. Ραπηφρξνλε δηπιή απεηθφληζε εηθφλαο B-Mode/B-Mode + CFM 
ή Power Doppler, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί 
αλαιπηηθά) 

22. Ξνιιαπιά δεχγε κεηξήζεσλ (calipers) ≥ 9 
23. Δπηπιένλ ηερλνινγίεο θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο ΛΑΗ (Λα 

πξνζθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε θαη επηινγή) 
 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ  ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖΠ ΔΗΘΝΛΥΛ 

1. Ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο εηθφλσλ ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί 
αλαιπηηθά) 

2. Mνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ ΛΑΗ ελζσκαησκέλνο (Λα πεξηγξαθεί 
αλαιπηηθά) 

3. Νδεγφο DVD/CD  ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
4. USB/Flash drive ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
5. Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε (Cine loop) 

αζπξφκαπξσλ ή έγρξσκσλ εηθφλσλ θαζψο θαη κλήκε 
θπκκαηνκνξθψλ Κ-Mode θαη Doppler. ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί 
αλαιπηηθά). 

 

 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΔΘΡΞΥΠΖΠ 

1. Αζπξφκαπξν θαηαγξαθηθφ ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
2. ΘΗΡ βηνςίαο ερνβφισλ θεθαιψλ ΛΑΗ (Λα πξνζθεξζνχλ πξνο 

επηινγή φια ηα δηαζέζηκα θηη βηνςίαο) 
 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΑ ΞΑΘΔΡΑ ΑΛΑΙΠΖΠ 

1. Ξαθέην Αγγεηνινγηθψλ εθαξκνγψλ ΛΑΗ (Βαζηθφ – Λα 
πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

2. Ξαθέην Αθηηλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ΛΑΗ (Βαζηθφ – Λα 
πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

3. Ξαθέην Θαξδηνινγηθψλ εθαξκνγψλ ΛΑΗ (Βαζηθφ – Λα 
πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

4. Άιια παθέηα εθαξκνγψλ ΛΑΗ  (Λα πξνζθεξζνχλ πξνο 
αμηνιφγεζε θαη επηινγή φια ηα δηαζέζηκα παθέηα θιηληθψλ 
εθαξκνγψλ. Λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά). 
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5. Λα δηαζέηεη ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο ηερληθή απηφκαηεο 
πιαλεκέηξεζεο ηεο θπκκαηνκνξθήο Doppler ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο), γηα ζπλερή (real time) 
αλίρλεπζε θαη παξνπζίαζε ησλ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ, 
ηαρχηεηαο, πίεζεο, PI, RI, θ.ι.π. Λαη (Λα πεξηγξαθεί). Nα 
αλαθεξζνχλ νη αληρλεπφκελνη παξάκεηξνη νη νπνίνη θαη λα 
απνκλεκνλεχνληαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε καδί κε ηελ 
κεηξνχκελε θπκκαηνκνξθή, γηα αλαιπηηθή επηζθφπεζε ηεο 
εμέηαζεο.    

 

 

ΓΗΑΠΛΓΔΠΗΚΝΡΖΡΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

1. Πχζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM, ππεξεζίεο 
2. Θχξα LAN 
3. Θχξα USB 
4. Θχξα HDMI γηα κεηαθνξά ζήκαηνο 
5. Γηάγλσζε βιαβψλ απφ απφζηαζε (remote service) 
 

ΓΔΛΗΘΑ 

1. Λα δηαζέηεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ. 
2. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
3. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
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ΠΠΘΔΖ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ/ΓΟΥΛ ΓΝ ΘΑΛΑΙΗΥΛ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο.  

2. Λα είλαη ζπζθεπή γηα ηε ζέξκαλζε ρνξεγνχκελνπ αίκαηνο, 
νξνχ θαη άιισλ πγξψλ πξνο ηνλ αζζελή. 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz. 
4. Λα δηαζέηεη δχν θαλάιηα ζέξκαλζεο γηα ηε ρνξήγεζε δχν 

πγξψλ κε αλεμάξηεηε ξχζκηζε θαη ιεηηνπξγία. 
5. Ρα δχν θαλάιηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη 

ζπλδπαζκέλα γηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ζέξκαλζεο. 
6. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ρνξεγνχκελσλ πγξψλ λα ξπζκίδεηαη 
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ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 33-41 νC ζε βήκαηα ηνπ 1 oC ή 
κηθξφηεξνπ. 

7. Ζ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη ± 1 oC ή 
κηθξφηεξε.  

8. Ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ζέξκαλζεο ησλ πγξψλ απφ 20 oC ζε 
36 oC λα κελ ππεξβαίλεη ηα 2 min. 

9. Λα έρεη επαλάγλσζηε νζφλε LED πνπ λα απεηθνλίδεη ηελ 
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία 
ησλ ρνξεγνχκελσλ πγξψλ. 

10. Λα έρεη νπηηθνχο θαη ερεηηθνχο ζπλαγεξκνχο γηα ηα εμήο:  

 ςειή ζεξκνθξαζία 
 Σακειή ζεξκνθξαζία 
 Πθάικα αηζζεηήξα 

11. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα ειέγρεηαη απφ κηθξνεπεμεξγαζηή θαη λα 
δηαζέηεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ ππεξζέξκαλζε ησλ πγξψλ. 

12. Λα είλαη ειαθξηά, βάξνπο φρη κεγαιχηεξνπ ησλ 3 Kg, θαη λα 
κπνξεί λα ζηεξεσζεί ζε ηππηθφ ζηαηψ νξψλ. 

13. Λα κελ απαηηεί αλαιψζηκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα κπνξεί 
λα δερηεί γηα ζέξκαλζε ηππηθνχο ζσιήλεο ρνξήγεζεο αίκαηνο 
θαη πγξψλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 3,5 – 5,0 mm. 

14. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο. 
15. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
16. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.   
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ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ ΠΛΡΖΜΖΠ ΗΠΡΥΛ ΚΔ ΚΝΛΝΞΝΙΗΘΖ ΘΑΗ ΓΗΞΝΙΗΘΖ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα θνπήο θαη ζχληεμεο ηζηψλ, δέζκεο 
ηζηψλ, αγγείσλ θαη ιεκθαγγείσλ δηακέηξνπ έσο θαη 7 mm, 
κε ηελ κηθξφηεξε ζεξκηθή δηαζπνξά ζε παξαθείκελνπο 
ηζηνχο (έσο 2 mm).  

 

2. Λα απνηειείηαη απφ ειεθηξνγελλήηξηα πςειήο ζπρλφηεηαο 
(δηαζεξκία) θαη ζχζηεκα ζχληεμεο ηζηνχ γηα απηφκαηε 
ειεθηξνζεξκηθή ζπγθφιιεζε αγγείσλ ζηελ ίδηα ζπζθεπή. 

 

3. Λα δηαζέηεη ςεθηαθή νζφλε αθήο πγξψλ θξπζηάιισλ 
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ηνπιάρηζηνλ 7 ηληζψλ (LCD) (touch screen) ηεζζάξσλ 
ηεηαξηεκνξίσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ξχζκηζε φισλ ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηεο ζπζθεπήο. 

 

4. Λα δηαζέηεη πιήξε ζεηξά ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ 
ειεθξνζεξκηθή ζπγθφιιεζε αγγείσλ θαη ιεκθαγγείσλ κέρξη 
7mm ηα νπνία λα είλαη αλνηρηήο θαη ιαπαξνζθνπηθήο 
ρεηξνπξγηθήο, ειεγρφκελα απφ πνδνδηαθφπηε ή ρεηξνδηαθφπηε. 
Ρα εξγαιεία γηα ρξήζε ζε ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο λα είλαη 
δηαζέζηκα ζε δηακέηξνπο ησλ 5 θαη 10mm γηα ρξήζε κε 
ηξνθάξ δηακέηξνπ 5 θαη 10mm θαη λα πξνζθέξνληαη ζε 
ηχπνπο θαλνληθνχ κήθνπο (πεξίπνπ 37 cm) θαη ζε κεγάινπ 
κήθνπο (πεξίπνπ 44 cm) γηα παρχζαξθνπο αζζελείο. 

 

5. Λα παξέρεη ερεηηθφ θαη θσηεηλφ ζήκα ζηελ νζφλε, φηαλ ε 
δηαδηθαζία ηεο ζπγθφιιεζεο ηνπ αγγείνπ έρεη επηηεπρζεί θαη 
απηνκάησο λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή ηζρχνο. 

 

6. Ρα παρζχει θχθτικό και οπτικό ςιμα ςτθν οκόνθ με εξειδικευμζνεσ 
ενδείξεισ – οδθγίεσ δυςλειτουργίασ ι αςτοχίασ χριςθσ. 

 

7. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ, ψζηε λα θάλεη 
εχθνιε θαη γξήγνξε ηελ επηδηφξζσζε ηεο. 

 

8. Λα παξέρεη ερεηηθφ θαη θσηεηλφ ζήκα, φηαλ ε δηαδηθαζία ηεο 
ζπγθφιιεζεο ηνπ αγγείνπ δελ έρεη επηηεπρζεί θαη απηνκάησο 
λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή ηζρχνο. 

 

9. Λα δέρεηαη αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνχ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε 
απνκάθξπλζε ηεο γελλήηξηαο απφ ην λνζνθνκείν. 

 

10. Λα δηαζέηεη απηφκαηε αλαγλψξηζε ησλ εξγαιείσλ. 
 

11. Λα ζπλεξγάδεηαη κε ζηπιεφ δηαζεξκίαο ηξηψλ θνκβίσλ θαη 
ξχζκηζεο ηεο ηζρχνο απφ ην απνζηεηξσκέλν πεδίν. 

 

12. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο επαθήο, γηα 
ηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ειεθηξηθήο 
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επαθήο κεηαμχ ηνπ νπδέηεξνπ ειεθηξνδίνπ θαη ηνπ αζζελνχο, 
γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ εγθαπκάησλ ζην ζεκείν 
επαθήο. Πε πεξίπησζε θαθήο επαθήο ή βιάβεο, λα 
ελεξγνπνηείηαη νπηηθναθνπζηηθφ αιάξκ θαη λα δηαθφπηεηαη 
απηφκαηα ε ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα 
πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε θαη 
δηαθνπή ηεο δηπνιηθήο ελέξγεηαο. 

 

13. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ππνδνρέο κνλνπνιηθήο 
ιεηηνπξγίαο, ηνπιάρηζηνλ κηα (1) δηπνιηθήο ιεηηνπξγίαο, 
ηνπιάρηζηνλ κία (1) ππνδνρή γηα ιαπαξνζθνπηθφ θαιψδην ζην 
ζχζηεκα ειεθηξνρεηξνπξγηθήο, θαη ηνπιάρηζηνλ κηα (1) 
ππνδνρή ζην ζχζηεκα ζχληεμεο ηζηψλ γηα ηελ 
ειεθηξνζεξκηθή ζπγθφιιεζε αγγείσλ. 

 

14. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε κεράλεκα Argon. 
 

15. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε κεράλεκα εθθέλσζεο 
θαπλνχ. 

 

16. Λα επηηπγράλεη ηνλ πην γξήγνξν ρξφλν απνιίλσζεο (1 - 4 
sec.) γηα ηε κείσζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ. 

 

17. Λα δηαζέηεη κέγηζηε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 300 W ζε κνλνπνιηθή 
θαη δηπνιηθή ρξήζε. 

 

18. Λα ζπλνδεχεηαη κε ηξνρήιαην λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ κε 
αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο. 

 

ΓΔΛΗΘΑ 

1. Λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 
δχν έηε.  

 

2. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
 

3. Κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνχλ ηα ειιεληθά ιεηηνπξγηθά 
θπιιάδηα (νδεγίεο ρξήζεο). 

 

4. Γήισζε – δέζκεπζε φηη κεηά απφ θάζε επηζθεπή ή 
ζπληήξεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ηερληθφ ηκήκα ζα 
εθδίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν ειεθηξηθήο 
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αζθάιεηαο. 
 

5. Λα θέξεη ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 
93/42/EEC θαη λα είλαη θιάζεο CF. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα φια ηα πξνζθεξφκελα είδε. 

 

6. Λα είλαη ζχκθσλε κε ηα δηεζλή πξσηνθνιιά γηα ηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. 
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ΠΠΡΖΚΑ ΔΘΘΔΛΥΠΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΑΞΛΝ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη ρακεινχ βάξνπο έσο 10 θηιά θαη κηθξψλ 
δηαζηάζεσλ, κε ζηηβαξή θαηαζθεπή γηα ηελ εχθνιε θαη 
αζθαιή κεηαθνξά ηνπ ζην ρεηξνπξγείν. 

2. Λα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο-ζχλδεζεο κε 
άιιεο πιαηθφξκεο ειεθηξνρεηξνπξγηθήο  

3. Λα κεγηζηνπνηεί ηελ νξαηφηεηα θαη ηελ ζπλνιηθή απφδνζε 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ιαπαξνζθνπηθψλ επεκβάζεσλ 
άκεζα θαη κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ζφξπβν . 

4. Λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ησλ θίιηξσλ. 

5. Λα δηαζέηεη θίιηξν κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο, ηνπιάρηζηνλ 
25 σξψλ, ζε θάζε ξχζκηζε ξνήο αλαξξφθεζεο, γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αλά επέκβαζε. 

6. Λα πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα θηιηξαξίζκαηνο κε 
ζηφρν ηε ζχιιεςε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ θαπλνχ: 
 Πηάδην 1 - Έλα ελζσκαησκέλν πξνθαηαξθηηθφ θίιηξν 

ζπιιακβάλεη θαη αθαηξεί ηα κεγάια ζσκαηίδηα θαη 
ηπρφλ πγξά. 

 Πηάδην 2 - Έλα θίιηξν ULPA (Ultra Low Penetration 
Air) πνπ  ζπιιακβάλεη ζσκαηίδηα θαη 
κηθξννξγαληζκνχο κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ έσο θαη 0,1 
κm κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 99.999%. 
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 Πηάδην 3 - Θαζαξφο, ελεξγφο άλζξαθαο χςηζηεο 
πνηφηεηαο, κε ζηφρν ηελ αθαίξεζε θαη ηελ 
πξνζξφθεζε νζκψλ θαη ηνμηθψλ αεξίσλ πνπ 
παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε ηζηψλ. Ν ελεξγφο 
άλζξαθαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθθέλσζε 
θαπλνχ λα αθαηξεί ηνμηθά νξγαληθά αέξα (αληί γηα 
αηκφ λεξνχ) θαη λα παξέρεη ηελ ηδαληθή αθαίξεζε 
νζκψλ. 

 Πηάδην 4 - Δθηελήο αθξφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
παγίδεπζε ηλψλ ελεξγνχ άλζξαθα, ψζηε λα εκπνδίδεηαη 
ε έμνδφο ηνπο απφ ην θίιηξν. 

7. Λα δηαζέηεη θίιηξν εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα RFID ην 
νπνίν παξαθνινπζεί ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θίιηξνπ 
δηαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε ρξήζε ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο 
έλδεημε LED ζην θεληξηθφ πίλαθα επηινγψλ γηα ηελ άκεζε 
εηδνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

8. Λα θαηαξγεί ηελ αλάγθε ρξήζεο κεηαηξνπέσλ θαη πξν 
θίιηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αλά επέκβαζε. 

 

9. Λα δηαζέηεη θσηεηλή ζήκαλζε εηδνπνίεζεο service ζην 
θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. 

10. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο.  

11. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ παξειθφκελα:  
Απνζηεηξσκέλν ζσιήλα αλαξξφθεζεο θαπλνχ (5 ηκρ.) 
Απνζηεηξσκέλν ιαπαξνζθνπηθφ θηη δηαζσιήλσζεο (1 

ηκρ.) 
Θαιψδην δηαζχλδεζεο κε ρεηξνπξγηθή δηαζεξκία (1 ηκρ.) 
Απνκαθξπζκέλν ελεξγνπνηεηή (1 ηκρ.) πνπ λα 

αλαγλσξίδεη ηηο ζπρλφηεηεο ελεξγνπνίεζεο, θνπήο θαη 
αηκφζηαζεο πνπ εθπέκπνληαη απφ δηαζεξκίεο. 

Ξνδνδηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο (1ηκρ) 
Απνζηεηξσκέλνη αλαιψζηκνη ζσιήλεο αλαξξφθεζεο 

ππνδνρήο ζηπιεψλ δηαζεξκίαο (5 ηκρ.) 
Φίιηξν ULPA (1 ηκρ.) 

12. Λα έρεη δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κέζσ 
απνκαθξπζκέλνπ αηζζεηήξα πνπ ζα αληρλεχεη ηελ ξνή 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο ην ειεθηξνρεηξνπξγηθφ 
εξγαιείν θαη ζα κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ ελεξγνπνίεζε κε 
ρξνλνθαζπζηέξεζε. 

13. Λα ζπλνδεχεηαη κε ηξνρήιαην λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ κε 
αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο.  

14. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
15. Κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνχλ ηα ειιεληθά ιεηηνπξγηθά 

θπιιάδηα (νδεγίεο ρξήζεο). 
16. Λα ζπλνδεχεηαη απφ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 2 
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εηψλ.  
17. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. 
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ΑΛΑΙΡΖΠ ΑΔΟΗΥΛ ΑΗΚΑΡΝΠ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο.  

2. Λα είλαη ζπζθεπή κηθξή, θνξεηή θαη λα ιεηηνπξγεί κε 
επαλαθνξηηδφκελεο ή θνηλέο κπαηαξίεο. 

3. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο, κε ηε ρξήζε ησλ αλάινγσλ 
θαζεηψλ, ησλ εμήο παξακέηξσλ: 

 Αέξηα αίκαηνο 
 Ζιεθηξνιχηεο 
 Βηνρεκηθέο θαη αλνζνινγηθέο παξακέηξνπο 
 Ξαξάγνληεο πήμεσο (ACT, PT.INR) 
 Θαξδηαθνχο δείθηεο (CK-MB, Ctni, BNP, D-Dymer) 

4. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θσηηδφκελε νζφλε ζηελ νπνία λα 
παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ. 

5. Ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλάιπζεο 
λα κελ ππεξβαίλεη ηα 2 min. 

6. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ζεξκηθφ εθηππσηή κε ππέξπζξε 
επηθνηλσλία. 

7. Λα ζπλνδεχεηαη απφ βάζε θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ.  
8. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο αλαβάζκηζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηνπ. 
9. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν αληρλεπηή γξακκηθνχ θψδηθα (bar 

code). 
10. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή. 
11. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο 

ηνπιάρηζηνλ 1.000 κεηξήζεσλ. 
12. Λα είλαη απιφο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα κε δηαζέηεη 

πλεπκαηηθά θπθιψκαηα. 
13. Λα κελ απαηηεί βαζκνλφκεζε ή calibration κεηά απφ θάζε 

κέηξεζε.  
14. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο. 
15. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
16. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.   
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ΙΣΛΗΑ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΖ ΡΞΝ LED ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
2. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ηαηξηθφ ρψξν εμέηαζεο. 
3. Λα δηαζέηεη θεθαιή κε ιπρλίεο ηερλνινγίαο LED. 
4. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220-230V/50Hz κε 

ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή 12V ή 24V. 
5. Λα δηαζέηεη κέγηζηε έληαζε θσηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 50.000lx 

ζε απφζηαζε 0,5 κέηξνπ απφ ηελ θεθαιή. 
6. Λα δηαζέηεη δηαθφπηε on-off θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο 

έληαζεο θσηηζκνχ.  
7. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ θσηηζκνχ λα είλαη πεξίπνπ 4.000 Θ, θαη λα 

είλαη είηε ζηαζεξή είηε ξπζκηδφκελε. 
8. Ζ νλνκαζηηθή δηάξθεηα δσήο ησλ ιπρληψλ LED λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 30.000 h. 
9. Ζ θεθαιή λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ζηηβαξφ βξαρίνλα, 

αξζξσηφ ή κε εχθακπην ηκήκα, πνπ λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε 
ηνπνζέηεζή ηεο θαη ηε ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηεο.  

10. Ρν θσηηζηηθφ λα είλαη ηξνρήιαην επί πεληάθηηλεο ζηηβαξήο 
βάζεο κε πεξηζηξεθφκελνπο ηξνρνχο.    

11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 
prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

12. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
13. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
14. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
15. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ ΝΜΓΝΛΝ ΦΝΟΖΡΖ 10 LIT/MIN 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
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 1. Λα είλαη θνξεηή ζπζθεπή ζπκπχθλσζεο θαη παξαγσγήο 
ηαηξηθνχ νμπγφλνπ θαζαξφηεηαο 93% ±3%. 

2. Λα έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 
κεηαμχ 2-10 Lit/min. 

3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz.  
4. Λα είλαη ηξνρήιαηε γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηεο θαη ην 

βάξνο ηεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 25 Kg. 
5. Λα έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε: 

 Κάζθα νμπγφλνπ – Venturi – ηξαρεηνηνκίαο  
 Αλαπλεπζηήξα 
 Ππζθεπή άπλνηαο C-PAP/V-PAP 

 Οηληθφ θαζεηήξα (ελειίθσλ – παηδηθφ – λενγλψλ) 
6. Λα δηαζέηεη πξνζζαθαηξνχκελν πγξαληήξα γηα ηελ παξνρή 

ηνπ νμπγφλνπ απφ εθεί. 
7. Λα έρεη ζήκαλζε CE mark . 
8. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
9. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΠΠΘΔΖ BI-PAP ST 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη ζπζθεπή ππνβνήζεζεο ηεο αλαπλνήο ηχπνπ BIPAP, 
θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηε, θαηάιιειε γηα θιηληθή ρξήζε. 

2. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220-230V. 
3. Λα έρεη εχξνο πηέζεσλ ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 4-20 hPa. 
4. Λα έρεη εχξνο αλαπλνψλ ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 6-30 bpm. 
5. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο ηχπνπ CPAP, APAP, BiLEVEL S, AUTO 

S, BiLEVEL S/T, AUTO S/T, BiLEVEL T.  
6. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία νκαιήο έλαξμεο (Soft START) θαη 

ιεηηνπξγία απηφκαηεο εθθίλεζεο/ζηακαηήκαηνο (Auto 
START/STOP). 

7. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλαγλψξηζεο πεξηνδηθήο αλαπλνήο, 
ξνραιίζκαηνο, ππφπλνηαο, άπλνηαο θαη πεξηνξηζκνχ ξνήο.  

8. Λα δηαζέηεη επαλάγλσζηε νζφλε κε ηηο ελδείμεηο ησλ 
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ιεηηνπξγηψλ.  
9. Λα δηαζέηεη ρεηξηζηήξηα ή νζφλε αθήο γηα ηε ξχζκηζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο.  
10. Λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ξηληθή ή ζηνκαηνξηληθή 

κάζθα. 
11. Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκφ γηα δηαξξνή ή απνζχλδεζε ηεο 

κάζθαο. 
12. Λα δηαζέηεη ζεξκαηλφκελν αλαπλεπζηηθφ ζσιήλα γηα απνθπγή 

δεκηνπξγίαο ζπκππθλσκάησλ.  
13. Λα έρεη αζφξπβε ιεηηνπξγία ≤ 30 dB. 
14. Λα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα ππφ ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 

πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 5 OC θαη 35 ΝC. 
15. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο ζηνκαηνξηληθέο κάζθεο ηεο ίδηαο 

εηαηξείαο, δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ε θάζε κία: 1 x S, 1 x M, 1 
x L.  

16. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 
prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

17. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
18. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
19. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
20. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΠΞΗΟΝΚΔΡΟΝ 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 16.      1Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 
θαη λα ππνινγίδεη κεηξήζεηο ζπηξνκεηξίαο, θακπχιεο ξνήο φγθνπ.  

Λα είλαη ζπζθεπή απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο πνπ λα κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο ρσξίο ηε ζχλδεζε ζε ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή.  
Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ππνινγηζηή κέζσ USB, ή θαη 
κέζσ WiFi ή Bluetooth, γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. 
Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε πςειήο αλάιπζεο. 
Ν αηζζεηήξαο ξνήο λα έρεη εχξνο κέηξεζεο ξνήο απφ 0 έσο ±16 
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l/s ηνπιάρηζηνλ θαη αθξίβεηα ±5% ή θαιχηεξε. 
Ζ αθξίβεηα ζηε κέηξεζε ηνπ φγθνπ λα είλαη ±3% ή θαιχηεξε. 
Ν αηζζεηήξαο ξνήο λα κε ρξεηάδεηαη δέζηακα κε απνηέιεζκα λα 
είλαη έηνηκνο γηα ρξήζε άκεζα θαη κφιηο ελεξγνπνηεζεί. 
Λα ππνινγίδεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ αιγφξηζκνπ ν παξάγνληαο BTPS (Body 
temperature pressure saturated) γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηε 
κέηξεζε. 
Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο αλαπλεπζηηθψλ κπψλ (MIP/MEP) 
θαη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο αληίζηαζεο αεξαγσγψλ (λα 
πεξηιακβάλνληαη). 
Λα ζπλδέεηαη κε νμχκεηξν ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη. 
Λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ ην νπνίν λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη ην 
νπνίν ζα εθηειεί ηηο εμήο κεηξήζεηο ζπηξνκεηξίαο κε δηάγξακκα 
ξνήο – φγθνπ κε ηηο εμήο ή παξφκνηεο παξακέηξνπο: 

 Αξγήο δσηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (SVC): ERV, IC, IRV, MV, 
T_EX, T_IN, T_TOT, VC_EX, VC_IN, VC_MAX, VT 

 Βίαηεο δσηηθήο ρσξεηηθφηεηαο (FVC): ERV, EV, EV %FVC, 
FEV_0p75, FEV_1, FEV_1 %FVC, FEV_1% VC_IN, 
FEV_1% VC_MAX, FEV_2, FEV_3, FEV_6, FIV_0p5, FIV_1, 
FVC, FVC_IN, IC, IRV, MEF_25, MEF_50, MEF_75, MV, 
PEF, PIF. 

Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 
prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
Ρν ζχζηεκα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη 
επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. 
Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 

Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ 
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ΑΞΗΛΗΓΥΡΖΠ ΚΔ ΚΝΛΗΡΝΟ ΘΑΗ ΒΖΚΑΡΝΓΝΡΖ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο, θαη λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλα κφληηνξ, 
θαηαγξαθηθφ, ηξνθνδνηηθφ, κπαηαξία, charge tester γηα ηεζη 
εθθφξησζεο, αλαίκαθην βεκαηνδφηε.  

2. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο 
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ιεηηνπξγίαο. 
3. Λα είλαη ζπζθεπή θνξεηή θαη λα δηαζέηεη ιαβή κεηαθνξάο. 
4. Ρν βάξνο ηεο ζπζθεπήο κε ην ηξνθνδνηηθφ, ην βεκαηνδφηε 

θαη ηα εμσηεξηθά Paddles λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 Kgr. 
5. Λα ιεηηνπξγεί κε δηθαζηθή ηερλνινγία απηλίδσζεο θαη λα έρεη 

ελέξγεηα εμφδνπ ζχκθσλα κε ηα λέα πξσηφθνιια ERC 2010 
6. Λα δηαζέηεη απηφκαηε ξχζκηζε ηεο ηάζεο θαη ηεο 

θπκαηνκνξθήο απηλίδσζεο αλάινγα κε ηε δηαζσξαθηθή 
αληίζηαζε ηνπ αζζελνχο. Ζ δηαζσξαθηθή αληίζηαζε λα 
απνηππψλεηαη ζην θαηαγξαθηθφ χζηεξα απφ ηελ απηλίδσζε. 

7. Ν ρξφλνο θφξηηζεο ηνπ απηληδσηή ζηε κέγηζηε ελέξγεηα λα 
κελ ππεξβαίλεη ηα 10 sec. 

8. Λα ππάξρεη εηδηθφ πιήθηξν ξχζκηζεο ηεο ελέξγεηαο απηλίδσζεο 
κε δπλαηφηεηα επηινγήο κε ηνπιάρηζηνλ 20 βήκαηα 
δηαβάζκηζεο. 

9. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απηλίδσζεο κε ρξήζε εμσηεξηθψλ 
ειεθηξνδίσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (hard paddles), ελειίθσλ 
θαη παίδσλ, κε ρξήζε εζσηεξηθψλ ειεθηξνδίσλ πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ (θνπηάιεο), θαη κε ρξήζε απηνθφιιεησλ 
αθηηλνδηαπεξαηψλ ειεθηξνδίσλ (pads) γηα ρξήζε ρσξίο 
ρέξηα. Λα πεξηιακβάλεηαη έλα δεχγνο απηνθφιιεησλ 
ειεθηξνδίσλ (pads) πνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
απηλίδσζεο-βεκαηνδφηεζεο-ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη 
λα είλαη ηνπ ίδηνπ κε ηε ζπζθεπή θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

10. Ρν ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ ηεο ζπζθεπήο λα ιεηηνπξγεί 
κε ξεχκα πφιεσο 220V/50Hz. 

11. Λα ππάξρεη ελζσκαησκέλε εζσηεξηθά επαλαθνξηηδφκελε 
κπαηαξία, γηα ρξήζε ηνπ απηληδσηή θαη εθηφο ειεθηξηθνχ 
δηθηχνπ, ε νπνία λα θνξηίδεηαη απηφκαηα κφιηο ε ζπζθεπή 
ζπλδεζεί ζην ειεθηξηθφ δίθηπν. 

12. Ν ρξφλνο πιήξνπο θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο λα κελ ππεξβαίλεη 
ηηο 4 ψξεο. 

13. Ζ απηνλνκία ηεο κπαηαξίαο λα επαξθεί γηα ηνπιάρηζηνλ 100 
απηληδψζεηο ζηε κέγηζηε ελέξγεηα θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 120 
min ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο κφληηνξ. 

 

14. Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε LCD κε δηάζηαζε δηαγσλίνπ 
ηνπιάρηζηνλ 5 ηληζψλ, κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 
απεηθφληζεο 2 απαγσγψλ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο, ρσξίο 
ηελ αλάγθε επηπιένλ αλαβαζκίζεσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 
3 sec ε θαζεκία. 

15. Λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζχζηεκα κε ελζσκαησκέλν ζεξκηθφ 
εθηππσηή πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 50mm θαη δπλαηφηεηα 
εθηχπσζεο θαη ησλ δχν απεηθνληδφκελσλ απαγσγψλ ζε 
ηαρχηεηα 25mm/sec. 

16. Ρν θαηαγξαθηθφ λα ηίζεηαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία χζηεξα 
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απφ θάζε απηλίδσζε, θαηαγξάθνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο δχν 
δηαζέζηκεο απαγσγέο, θαζψο θαη ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο, 
θαξδηαθφ ξπζκφ, απνδηδφκελε ελέξγεηα, ECG leads, ECG 
size, δηαζσξαθηθή αληίζηαζε ηνπ αζζελή, αξηζκεηηθή έλδεημε 
νμπκεηξίαο, αξηζκεηηθή έλδεημε βεκαηνδφηεζεο. 

17. Ρν θαηαγξαθηθφ λα θαηαγξάθεη επίζεο ηελ ψξα, ηελ 
εκεξνκελία, ηηο απαγσγέο (ECG leads), ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ 
θαη ηα ηεζη ηνπ απηληδσηή. 

18. Λα δηαζέηεη νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζπλαγεξκφ, ζε πεξίπησζε πνπ 
ρξεηάδεηαη αιιαγή ην ραξηί ηνπ εθηππσηή θαη ζε πεξίπησζε 
πνπ είλαη αλνηθηφ ην πνξηάθη ηνπ εθηππσηή. 

19. Ν απηληδσηήο λα ιακβάλεη ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα κε ρξήζε 
ηξηπνιηθνχ θαισδίνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη. 
Δπίζεο, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη 
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα κε ρξήζε πεληαπνιηθνχ θαισδίνπ, 
εμσηεξηθψλ paddles, απηνθφιιεησλ ειεθηξνδίσλ. 

20. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο επαηζζεζίαο 
ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο απφ 4cm/mV έσο θαη 
0,25cm/mV.   

21. Λα δηαζέηεη αλαινγηθή έμνδν ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο γηα 
απνζηνιή ζε απνκαθξπζκέλν κφληηνξ, θαη είζνδν 
ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο γηα ζπγρξνληζκφ κέζσ 
απνκαθξπζκέλνπ κφληηνξ. 

22. Λα δηαζέηεη απηφκαηε ιεηηνπξγία απηλίδσζεο κε ηνπιάρηζηνλ 
νπηηθέο νδεγίεο πξνο ην ρεηξηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
πεξηζηαηηθνχ. 

23. Λα δηαζέηεη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία απηλίδσζεο ε νπνία λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε απιά βήκαηα. 

24. Λα δηαζέηεη ζπγρξνληζκέλε θαη αζχγρξνλε εμσηεξηθή 
απηλίδσζε. 

25. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο αιιεινπρίαο απηλίδσζεο 
κε ξπζκηδφκελα απφ ην ρξήζηε πξσηφθνιια επηινγήο ηεο 
ελέξγεηαο απηλίδσζεο. 

26. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηφκαηεο εθθφξηηζεο ηνπ ππθλσηή 
ζε πεξίπησζε πνπ ε απηλίδσζε δελ απνδνζεί ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα 60 sec. 

27. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα αλαίκαθηεο δηαζσξαθηθήο 
βεκαηνδφηεζεο θαη’ επηινγή, κε βεκαηνδνηηθή ζπρλφηεηα 
πνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 40-170 ppm, ηζρχ ξεχκαηνο 
εμφδνπ κεηαμχ 0 θαη 200mA, θαη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο 
πξφζθαηξεο παχζεο (pause) γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 
ελδνγελνχο ξπζκνχ. 

28. Λα δηαζέηεη νπηηθνχο θαη ερεηηθνχο ζπλαγεξκνχο (alarm) γηα 
φιεο ηηο κεηξήζηκεο παξακέηξνπο, κε ηα φξηα ζπλαγεξκνχ λα 
είλαη ξπζκηδφκελα απφ ην ρξήζηε, αιιά θαη ξπζκηδφκελα 
απηφκαηα αλάινγα κε ηνλ αξρηθφ ξπζκφ ηνπ αζζελνχο.  
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29. Λα δηαζέηεη εζσηεξηθή ςεθηαθή κλήκε κε δπλαηφηεηα 
απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 50 πεξηζηαηηθψλ κε θαηαγξαθή 
κηαο απαγσγήο. 

30. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ζηε κλήκε ηνπ 
νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ αζζελή, ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ησλ 
θαξκάθσλ πνπ ηνπ ρνξεγήζεθαλ. 

31. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εχρξεζηεο κεηαθνξάο ησλ 
δεδνκέλσλ απφ ηε κλήκε ηνπ απηληδσηή ζε άιιε ζπκβαηή 
ζπζθεπή ή ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

32. Ν απηληδσηήο λα δηαζέηεη απηφκαην επαλαιακβαλφκελν 
απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο λα πξαγκαηνπνηείηαη 
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. 

33. Λα ζπλνδεχεηαη απφ: 
 Έλα δεχγνο ειεθηξνδίσλ εμσηεξηθήο απηλίδσζεο 

(paddles) ελειίθσλ θαη παίδσλ. 
 Θαιψδην ξεχκαηνο. 
 Ρξηπνιηθφ θαιψδην ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. 
 Έλα δεχγνο αθηηλνδηαπεξαηψλ απηνθφιιεησλ 

ειεθηξνδίσλ (pads) ελειηθσλ, κε δπλαηφηεηα 
εμσηεξηθήο 
απηλίδσζεο/βεκαηνδφηεζεο/ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαη
νο. 

 Ππλδεηηθφ θαιψδην γηα ηα απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα. 
 Σαξηί γηα ην ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθφ. 
 Ρδει απηλίδσζεο. 
 Δγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζέξβηο. 
 Όια ηα κέξε θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ άκεζε θαη πιήξε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 
34. Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα 

απφ ηα πξσηφηππα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
35. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
36. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
37. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
38. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
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Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 
θαη λα παξαδνζεί έηνηκνο  πξνο ιεηηνπξγία. 
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2. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη 
ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία δηάξθεηαο 
ζπλερφκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ  δπν (2) σξψλ. 

3. Λα δηαζέηεη νζφλε ηνπιάρηζηνλ 5,7 ηληζψλ, ηερλνινγίαο αθήο 
ή ζπκβαηηθή, γηα ηελ ηαπηφρξνλε απεηθφληζε θαη ησλ 12 
απαγσγψλ καδί κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο 
(νλνκαηεπψλπκν αζζελή, απαγσγέο, ηαρχηεηα, επαηζζεζία, 
θίιηξα, θαξδηαθφο ξπζκφο, θαηάζηαζε κπαηαξίαο, δηάθνξα 
κελχκαηα, ζπλαγεξκνχο θαη φηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην). 

4. Λα ζπιιέγεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο 12 απαγσγέο ζε ζπλδπαζκνχο 
standard θαη Cabrera, θαη λα δηαζέηεη πξνγξάκκαηα 
κεηξήζεσλ θαη δηάγλσζεο θαξδηνγξαθήκαηνο. 

5. Λα δηαζέηεη θίιηξα απφξξηςεο παξαζίησλ δηθηχνπ, κπψλ θαη 
ηζνειεθηξηθήο γξακκήο. 

6. Λα έρεη δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε 4  επαηζζεζίεο θαη 
λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θαη απηφκαηα.  

7. Λα δηαζέηεη πξνγξάκκαηα κεηξήζεσλ θαη δηάγλσζεο θαη λα 
αλαγλσξίδεη βεκαηνδνηηθνχο παικνχο. 

8. Ζ ιήςε ηνπ ζήκαηνο λα γίλεηαη κε εχξνο ζπρλνηήησλ 0,05-
250 Hz θαη ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
16.000 samples/sec/channel. Ν δείθηεο Common mode 
rejection ratio (CMMR) λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 140 dB. 

9. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξνρήιαηε βάζε κε βξαρίνλα ζηήξημεο 
θαισδίνπ αζζελνχο, ην νπνίν ζα είλαη 10πνιηθφ, θαη ρψξν γηα 
ελαπφζεζε ησλ παξειθφκελσλ. 

10. Λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ 6 θαλαιηψλ, ζεξκηθνχ ηχπνπ, κε 5 
ηνπιάρηζηνλ ηαρχηεηεο εθηχπσζεο κε εχξνο ηαρχηεηαο 
κεηαμχ 5 – 50 mm/sec, γηα ραξηί αλαδηπινχκελν ή ξνιφ. 

11. Λα έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο θαηαγξαθήο 
θαζψο θαη έθδνζεο αληηγξάθνπ. 

12. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θαισδίνπ ηνπ αζζελνχο ζε 
πεξίπησζε απνζχλδεζεο ή θαθήο επαθήο, κε εηδνπνίεζε.  

13. Λα δηαζέηεη πιεθηξνιφγην αιθαξηζκεηηθνχ ηχπνπ. 
14. Λα έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε Ζ/, κε δίθηπν θαη κε 

εμσηεξηθφ εθηππσηή κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζπξψλ. 
Ξξναηξεηηθά κπνξεί λα δηαζέηεη θαη ζχλδεζε κέζσ wi-fi.    

15. Δάλ απαηηείηαη εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ απεηθφληζε θη 
εθηχπσζε ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ζε Ζ/, απηφ λα 
ζπλνδεχεη ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν.  

16. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 
prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

17. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
18. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
19. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
20. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ. 
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ΞΝΠΡΟΥΚΑ ΓΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖΠ ΟΘΚΗΠΖΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Ζ ζπζθεπή λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε ζχζηεκα 
επεμεξγαζίαο απφ κηθξνυπνινγηζηέο. 

2. Ζ κέζνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ λα είλαη κε επεκβαηηθή. 
3. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί λεξφ ηεο βξχζεο. 
4. Λα είλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ. 
5. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα είλαη αζφξπβε.  
6. Λα δηαζέηεη ηξνρνχο θαη ρεηξνιαβή γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά 

ηνπ. 
7. Λα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ (λα αλαθεξζνχλ νη δηαζηάζεηο θαη 

ην βάξνο ηνπ).  
8. Λα ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηχνπ 220 V / 50 Hz. 
9. Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε LCD ηνπιάρηζηνλ 5 ηληζψλ ζηελ 

νπνία λα απεηθνλίδνληαη νη ξπζκίζεηο, νη ζπλαγεξκνί, ν 
πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζπζθεπήο θαζψο θαη νη ζεξκνθξαζίεο. 

10. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκψλ θαζψο θαη ρακειήο 
ζηάζκεο λεξνχ. 

11. Ζ ζπζθεπή λα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε φιεο ηεο ειηθίεο, 
ελήιηθέο, παηδηά θαη λενγλά. 

12. Ζ ζπζθεπή λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ππνζηήξημε αζζελψλ 
κε ππνζεξκία θαη ππεξζεξκία θαζψο θαη Normothermia.  

13. Ζ ζεξκνθξαζία ξχζκηζεο ζψκαηνο λα είλαη πεξίπνπ απφ 150 – 
440 C. 

14. Λα δηαζέηεη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίεο ζψκαηνο θαη νηζνθάγνπ 
/ νξζνχ. 

15. Λα δηαζέηεη δπν (2) θαλάιηα ζεξκνθξαζίαο. 
16. Ζ ηαρχηεηα ςχμεο ηνπ λεξνχ λα είλαη πεξίπνπ 5ν C/min θαη ε 

ηαρχηεηα ζέξκαλζεο λα είλαη 3ν C/min ηνπιάρηζηνλ. 
17. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλακνλήο. 
18. Λα   δηαζέηεη  ηνπιάρηζηνλ  2  ηξφπνπο  ιεηηνπξγίαο:   α)   κε  

επηινγή   επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ αζζελή, β) κε 
επηινγή επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ έλδπζε ηνπ 
αζζελνχο. 

19. Λα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο γηα κεηαθνξά αζζελψλ κε 
αζζελνθφξν, αεξνπιάλν θαη ειηθφπηεξν. 

20. Λα έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη αλάθιεζεο 
απηψλ.  
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21. Λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αλάινγεο ελδπκαζίεο αζζελψλ κε ηα 
παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
 Λα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε φιεο ειηθίεο αζζελψλ, 

ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά. 

 Λα είλαη εχθνιε απιή θαη γξήγνξε ε ηνπνζέηεζε ηεο ζε 
αζζελή θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ ζπζθεπή 
δηαρείξηζεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο. 

 Λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 85% ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
ζψκαηνο θαη λα δηαζέηεη πνιιαπιά αλνίγκαηα γηα ηελ 
εχθνιε πξφζβαζε ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο ηα 
νπνία λα αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ εχθνια. 

 Ζ έλδπζε λα δηαζέηεη θαλάιηα λεξνχ γηα ηελ ζηαζεξή θαη 
γξήγνξε ρνξήγεζε ηεο δεηνχκελεο ζεξκνθξαζίαο ζην 
ζψκα ηνπ αζζελνχο. Ζ ζεξκνθξαζία ξπζκίδεηαη βάζε 
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο πνπ 
ηνπνζεηνχληαη ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο. 

 Ζ ελδπκαζία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ καιαθφ πιέγκα 
βηνζπκβαηφ Latex θαη λα κελ πξνθαιεί εξεζηζκνχο ζην 
δέξκα. 

 Λα κελ επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο αθηηλνγξαθίαο 
ζηνλ αζζελή, ή ζε αμνληθή θαη καγλεηηθή ηνκνγξαθία. 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ 2 ελδπκαζίεο ελειίθσλ. 
 

ΓΔΛΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ 
 

1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά 
θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

2. Λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (CE 
Mark, medical grade θιπ), ηα Δπξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο. 
Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.   

Λα θαηαηεζνχλ ηα  πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 
πνηφηεηαο γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ πξντφλησλ 93/42/EEC, 
εξγνζηαζηαθά πηζηνπνηεηηθά ISO 13485, θαζψο θαη ε 
πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 9001, ISO 13485 
(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), 
ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, λα πιεξνί ηελ .Α. Γ8δ/Γ.Ξ. 
νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. 
Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 

3. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε ηνπιάρηζηνλ 
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ΘΑΙΑΚΝΠ ΛΖΚΑΡΗΘΖΠ ΟΝΖΠ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη κεράλεκα θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ηειεπηαίαο 
ηερλνινγίαο. 

2. Λα είλαη ζάιακνο λεκαηηθήο ξνήο Class II, ηδαληθά 
ζρεδηαζκέλνο γηα ηε δηαηήξεζε αζεπηηθψλ ζπλζεθψλ θαη γηα 
ηελ πξνζηαζία δηάθνξσλ εθαξκνγψλ ζε 
θπηηαξνθαιιηέξγεηεο, ηαηξηθή, βηνινγία, κηθξνβηνινγία. 

3. Λα δηαζέηεη δχν θηλεηήξεο ζπλερνχο ξεχκαηνο (DC). 
4. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220V/50Hz. 
5. Λα εμαζθαιίδεηαη ε απηφκαηε εμηζνξξφπεζε ηεο εηζαγσγήο 

(inflow) Θαη ηεο λεκαηηθήο ξνήο (downflow) ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν γηα ηε δηαζθάιηζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη 
αζθάιεηαο ηνπ δείγκαηνο. 

6. Λα δηαζέηεη αλνμείδσηε επηθάλεηα εξγαζίαο, ρσξηζκέλε ζε 
ηέζζεξα ηκήκαηα. Ρα ηκήκαηα απηά λα αλαζεθψλνληαη 
εχθνια γηα θαζαξηζκφ θαη απνζηείξσζε. 

7. Λα δηαζέηεη νκνηφκνξθν θσηηζκφ έληαζεο ηνπιάρηζηνλ 800 
lux. 

8. Λα δηαζέηεη δχν θίιηξα HEPA H14, ηφζν ζηε λεκαηηθή ξνή, 
φζν θαη ζηελ έμνδν ηνπ αέξα απφ ην ζάιακν, ζχκθσλα κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛ1822, κε ηθαλφηεηα θαηαθξάηεζεο 
>99.999% ελάληηα ζε φια ηα ζσκαηίδηα κε δηάκεηξν 
κηθξφηεξε ησλ 0.3 κm, παξέρνληαο πςειφ βαζκφ 
αζθάιεηαο. Ρν 70% ηνπ αέξα λα αλαθπθιψλεηαη θαη ην 30% 
λα δηαρέεηαη ζην ρψξν.  

9. Λα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηα θίιηξα θαη ζηα άιια 
εμαξηήκαηα απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο.  

10. Λα έρεη ρακειφ επίπεδν ζνξχβνπ ιεηηνπξγίαο ≤55 dB. 
11. Λα δηαζέηεη επαλάγλσζηε νζφλε, εχθνια νξαηή απφ ηελ 

θαζηζηή ζέζε. Πηελ νζφλε ππάξρεη ζπλερήο αλαγξαθή ηεο 
ηαρχηεηαο ηνπ αέξα θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ θίιηξσλ. 
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Δπηπιένλ λα ππάξρεη δείθηεο απφδνζεο (ηαρχηεηα θάζεηεο 
ξνήο/ξνήο εηζαγσγήο). 

12. Λα δηαζέηεη ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε 
απνθιίζεσλ, φηαλ ην παξάζπξν είλαη αλνηρηφ θαη φηαλ δελ 
ππάξρεη ζσζηή ξνή αέξα. 

13. Λα δηαζέηεη επηθιηλέο παξάζπξν πεξίπνπ 10ν απφ αλζεθηηθφ 
ηδάκη αζθαιείαο. Ρν παξάζπξν γηα πξνζηαζία απφ κνιχλζεηο 
λα θαηεβαίλεη γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ην θαζαξίδεη κε 
επθνιία θαη αζθάιεηα.   

 

14. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ζρεηηθή 
έλδεημε ζηελ νζφλε ειέγρνπ. 

15. Λα δηαζέηεη εξγνλνκηθέο ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
θαξπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

16. Λα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο BS 5726, 
IEC 1010-1, DIN 12950, EN 12469, NFX-44-201 θαη NSG 49. 

17. Λα έρεη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 
ηνπιάρηζηνλ 1100 Σ 450 Σ 750 mm (Κήθνο X Βάζνο Σ 
Ύςνο). 

18. Λα δηαζέηεη ιάκπα UV πξνγξακκαηηδφκελεο ιεηηνπξγίαο. 
19. Λα δηαζέηεη δχν κπξίδεο.   
20. Λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε δίθηπν ή θηάιε πγξαεξίνπ. 
21. Λα ζπλνδεχεηαη απφ βάζε δαπέδνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. 
22. Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα 

απφ ηα πξσηφηππα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
23. Λα θέξεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
24. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
25. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 

Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ 
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ΚΖΣΑΛΖΚΑ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΦΝΟΖΡΝ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. H ζπζθεπή λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πιεξεί 
φινπο ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. 

2. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220 Volts / 50 Hz. 
3. Λα θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε αληηθξαδαζκηθή βάζε, κε 

ζχζηεκα αθηλεηνπνίεζεο ηξνρψλ θαη λα είλαη εχθνιε ζηε 
κεηαθνξά ηεο. 
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4. Λα εθηειεί απαξαηηήησο φιεο ηηο παξαθάησ κεζφδνπο : 

 Α) Ππλερνχο βξαδείαο ππεξδηήζεζεο (SCUF), 
 Β) Ππλερνχο θιεβν-θιεβηθήο Aηκνδηήζεζεο (CVVH),  
 Γ) Ππλερνχο θιεβν-θιεβηθήο Αηκνθάζαξζεο (CVVHD), 
 Γ) Ππλερνχο θιεβν-θιεβηθήο Αηκνδηαδηήζεζεο 

(CVVHDF),  

 Δ) Θεξαπεία αηκνδηήζεζεο πςειψλ φγθσλ (HVHF), 
 ΠΡ) Θεξαπείεο κε ρξήζε θηηξηθψλ θαη  

 Ε) Θεξαπείεο πιαζκαθαίξεζεο θαη αηκνπξνζξφθεζεο (ΡΟΔ 
θαη EMOPERFUSION). 

5. Λα ιεηηνπξγεί θαη λα ειέγρεηαη απφ ελζσκαησκέλν (-νπο) 
κηθξνυπνινγηζηή (-έο). 

6. Λα δέρεηαη θίιηξα θαηάιιεια γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο 
ζεξαπείεο, φισλ ησλ κέρξη ζήκεξα γλσζηψλ ηχπσλ θαη 
εξγνζηαζίσλ, κε πνηλή απφξξηςεο. 

7. Λα δέρεηαη απαξαηηήησο έλα πιήξεο ζεη γξακκψλ κε ην 
νπνίν λα κπνξεί λα εθηειεί φιεο ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο 
ρσξίο ηελ πξνζζήθε επηπιένλ αλαισζίκσλ. 

8. Λα έρεη ελζσκαησκέλε απηφκαηε θαη κεγάιεο αθξίβεηαο 
αληιία ρνξήγεζεο αληηπεθηηθήο αγσγήο κε επαξίλε. 

9. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αληηπεθηηθήο αγσγήο (κε θηηξηθά) & 
επαλέγρπζεο αζβεζηίνπ κε κεγάιεο αθξίβεηαο αληιίεο θαη 
δπγνχο. 

10. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνεηνηκαζίαο αληηπεμίαο κε δχν 
ηξφπνπο (επαξίλε, θηηξηθφ) θαη δπλαηφηεηα αιιαγήο ηξφπνπ 
αληηπεμίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. 

11. Λα κελ απαηηείηαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζπλζέζεσλ 
δηαιπκάησλ ζηηο ζεξαπείεο θηηξηθψλ. 

12. Λα δηαζέηεη απηφκαηεο, πεξηζηαιηηθέο αληιίεο κεγάιεο 
αθξίβεηαο κε ηε δπλαηφηεηα κεγάισλ ξπζκψλ ξνήο. 

13. Λα δέρεηαη δηαιχκαηα θαηάιιεια γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο 
ζεξαπείεο, φισλ ησλ κέρξη ζήκεξα γλσζηψλ ηχπσλ θαη 
εξγνζηαζίσλ, κε πνηλή απφξξηςεο. 

 

14. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζεξκαληηθφ ζχζηεκα ησλ 
δηαιπκάησλ ππνθαηάζηαζεο. 

15. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ζηνπο 
δπγνχο έσο θαη 20lt δηαιχκαηνο ππνθαηάζηαζεο. 

16. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα αιιάδεη ην είδνο θαη ηηο 
παξακέηξνπο ζεξαπείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο.  

17. Λα είλαη εχθνιε ε ηνπνζέηεζε ησλ γξακκψλ θαη ην γέκηζκα 
απηψλ (απηφκαην priming). 

18. Λα δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα απαέξσζεο ησλ πγξψλ 
ππνθαηάζηαζεο. 

19. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο παξακέηξσλ ηεο ησλ 
ηειεπηαίσλ ζπλεδξηψλ. 
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20. Ρν πάλει ρεηξηζκνχ ηνπ λα είλαη επαλάγλσζην. Λα δηαζέηεη 
έγρξσκε νζφλε πςειήο επθξίλεηαο. 

21. Γηα ηελ εχθνιε θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε, λα δηαζέηεη 
απαξαίηεηα software ζηα Διιεληθά.   

22. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ θαη φινπο ηνπο 
απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνχο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο, γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο, είηε απφ βιάβε, είηε απφ θαθφ 
ρεηξηζκφ. 

23. Λα δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε εθεδξηθή κπαηαξία, έηζη 
ψζηε λα κε ράλεη ηα δεδνκέλα ζεξαπείαο θαη λα κελ 
δηαθφπηεηαη ε ζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ γηα κεξηθά ιεπηά ζε 
πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

24. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
25. Λα έρεη εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
26. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΞΝΙΘΟΝΛΑ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΚΔ ΕΓΝ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
2. Λα δηαζέηεη επξεία βάζε (πεξίπνπ 50 x 100 cm), γηα λα 

εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα. 
3. Λα έρεη ζηηβαξή θαηαζθεπή ψζηε λα δέρεηαη αζζελείο βάξνπο 

ηνπιάρηζηνλ 150 Kg. 
4. Λα θέξεη 4 ηξνρνχο αληηζηαηηθνχο, κνλνχο ή δηπινχο, 

πεξηζηξεθφκελνπο πεξί ηνλ θάζεην άμνλά ηνπο. 
5. Λα θέξεη κεραληζκφ αθηλεηνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ ηξνρψλ, 

κε θεληξηθφ πνδνρεηξηζηήξην ζηε βάζε ηεο πνιπζξφλαο.  
6. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεσο 220-230V/50Hz. 
7. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κπαηαξία ηθαλή λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο θηλήζεηο ζε 
πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

8. Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ λα δηαζέηεη γείσζε. 

9. Λα έρεη κεηαζρεκαηηζηή πνπ ηξνθνδνηεί ηα κνηέξ θαη ην 
ηειερεηξηζηήξην κε ρακειή ηάζε 24V. Ν κεηαζρεκαηηζηήο ζην 
ηξνθνδνηηθφ θαζψο θαη ηα κνηέξ λα είλαη ζηεγαλά ζχκθσλα 
κε ην πξφηππν IPX4. 

10. Λα έρεη θαιπκκέλα ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά κέξε ζηε βάζε 
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(κνηέξ, έκβνια, θαιψδηα θιπ.) γηα αζθάιεηα θαη θαιαηζζεζία, 
κε αλζεθηηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ ην νπνίν λα θαζαξίδεηαη εχθνια 
θαη λα απνιπκαίλεηαη. 

11. Λα δηαζέηεη ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 4 κνηέξ: 

 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιάηεο κε εχξνο θίλεζεο 
ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 0-70ν. 

 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαζίζκαηνο κε εχξνο 
θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 10ν. 

 Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ πνδηψλ κε εχξνο 
θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 40ν. 

 Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ χςνπο κε εχξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 
20 cm. 

12. Λα δηαζέηεη ξπζκηδφκελν ππνπφδην, ειεθηξηθά ή ρεηξνθίλεηα. 
13. Λα δηαζέηεη ελζχξκαην ηειερεηξηζηήξην κε ηδηαίηεξν πιήθηξν 

αθήο γηα θάζε επηινγή θηλήζεσο. 
14. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζηε ζέζε SHOCK 

(Trendelenburg: αλάζθεια κε ηα πφδηα ζε ππεξπςσκέλε 
ζέζε) άκεζα κε ηε ρξήζε δηαθφπηε θαη ζε ρξφλν φρη 
κεγαιχηεξν ησλ 15 sec. 

 

15. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο απφ ηε ζέζε SHOCK ζηε 
ζέζε θαζίζκαηνο κε ην πάηεκα αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ αθήο. 

16. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ζε νξηδφληηα ζέζε κε 
ζηαζεξφηεηα, σο θξεβάηη λνζειείαο. 

17. Νη δηαζηάζεηο ηεο πνιπζξφλαο φηαλ απηή γίλεηαη θξεβάηη λα 
είλαη: 

 Κήθνο: φρη κεγαιχηεξν απφ 2300 mm 
 Ξιάηνο: φρη κεγαιχηεξν απφ 1000 mm (κε ηνπο 

βξαρίνλεο ρεξηψλ) 
 Ύςνο θαζίζκαηνο ζηε ρακειφηεξε ζέζε: κεηαμχ 500 θαη 

670 mm 
18. Λα έρεη νξζνπεδηθφ ζηξψκα, ππελδεδπκέλν κε εηδηθφ 

αληηβαθηεξηδηαθφ άθαπζην ζπλζεηηθφ δέξκα κεγάιεο αληνρήο 
ρσξίο ξαθέο.  

19. Λα δηαζέηεη βξαρίνλεο ρεξηψλ θαξδείο, ζηηβαξνχο, 
θαιπκκέλνπο απφ ην ίδην πιηθφ κε ην ζηξψκα, κε ζρεδηαζκφ 
ηέηνην πνπ λα ηνπο επηηξέπεη: 

 Ρε ξχζκηζή ηνπο σο πξνο ηελ νξηδφληηα θίλεζε (δεμηά-
αξηζηεξά) θαη ηελ θαηαθφξπθε θιίζε. Ζ άξζξσζε λα 
ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ επηζπκεηή ζέζε κε εχρξεζην 
κεραληζκφ. 

 Ρελ άκεζε θίλεζή ηνπο ζε φξζηα ζέζε γηα ην εχθνιν 
θάζηζκα ηνπ αζζελνχο. 

 Λα αθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ηεο πιάηεο ηνπ θαζίζκαηνο 
γηα ηελ άλεζε ηνπ αζζελνχο. 

 Λα απνζπψληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη, εάλ ρξεηαζηεί, 
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απφ ηελ πνιπζξφλα ρσξίο δπζθνιία. 
20. Λα θέξεη ελζσκαησκέλν ή απνζπψκελν καμηιάξη γηα ην 

θεθάιη ηνπ αζζελνχο. 
21. Λα έρεη ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή δπγαξηά αθξηβείαο κε 

επαλάγλσζηε ςεθηαθή νζφλε, γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε 
ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
αηκνθάζαξζεο. Ζ δπγαξηά λα έρεη: 

 Τεθηαθή νζφλε γηα παξαθνινχζεζε ηνπ βάξνπο ηνπ 
αζζελή κε θαηάιιειεο ελδείμεηο ζε πεξίπησζε απφθιηζεο 
απφ ην θαζνξηζκέλν απφ ην ρξήζηε εχξνο. 

 Ιεηηνπξγία αθχξσζεο βάξνπο άιισλ αληηθεηκέλσλ, π.ρ. 
καμηιάξηα, θνπβέξηεο. 

22. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 
prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.  

23. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
24. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
25. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
26. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΒΗΛΡΔΝΙΑΟΓΓΝΠΘΝΞΗΝ 
 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Λα πεξηιακβάλεηαη θνξεηφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο κε 
νζφλε πςειήο επθξίλεηαο TFT  πεξίπνπ 7 ηληζψλ κε ηα 
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Λα παξέρεη εηθφλα πςειήο αλάιπζεο, πεξ.  1280 x 800 

pixels. 

 Λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηαπηφρξνλα δχν ηχπνη 

βηληενελδνζθνπίσλ, κε εχθνιε ελαιιαγή κεηαμχ ησλ δχν 

κέζσλ. 

 Λα δηαζέηεη εμφδνπο USB θαη HDMI γηα ζχλδεζε κε 

εμσηεξηθή νζφλε. 
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 Λα έρεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο εηθφλσλ θαη βίληεν ζε 

θαηάιιειν κέζν απνζήθεπζεο θαη δπλαηφηεηα 

αλαπαξαγσγήο απηψλ. 

 Λα έρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζε USB 

flash drive γηα αξρεηνζέηεζε. 

 Λα δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία, κε κέγηζην 

ρξφλν ιεηηνπξγίαο έσο 2 ψξεο θαη ζρεηηθή έλδεημε ηνπ 

ελαπνκείλαληα ρξφλνπ. Λα κπνξεί επίζεο λα ιεηηνπξγεί θαη 

θαηά ηε θφξηηζε. 

 Λα δηαζέηεη εηδηθή πξνζηαζία απφ ηα πγξά θαη λα είλαη 

θαηάιιειν γηα επηθαλεηαθή απνιχκαλζε. 

1. Λα πεξηιακβάλεηαη βηληενιαξπγγνζθφπην κε ιάκα ηχπνπ 

MACINTOSH No 4, κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Λα δηαζέηεη εξγνλνκηθή ιαβή 

 Λα είλαη ηερλνινγίαο CMOS θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε 

πεγή θσηηζκνχ ηερλνινγίαο LED. 

 Ρν άθξν ηεο ιάκαο λα είλαη νξαηφ ζηελ εηθφλα γηα 

θαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Λα είλαη θαηάιιειν θαη γηα άκεζε ιαξπγγνζθφπεζε. 
 Λα έρεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο εηθφλσλ θαη βίληεν κε ην 

πάηεκα ελφο πιήθηξνπ. 
 Λα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα 

απιφ ή κεραληθφ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε - 
απνζηείξσζε κε ηηο κεζφδνπο αεξίνπ πιάζκαηνο. 

 

2. Ρν ζχζηεκα λα κπνξεί λα εκπινπηηζηεί θαη αλαβαζκηζηεί κε 
ηελ πξνζαξκνγή άιισλ ηχπσλ βηληενιαξπγγνζθνπίσλ κε 
ιάκεο: ηχπνπ MACINTOSH κεγέζε 0, 2, 3 / ηχπνπ MILLER 
κεγέζε 0, 1 /δχζθνιεο δηαζσιήλσζεο,  φπσο θαη κε 
βηληενάθακπην ελδνζθφπην γηα πεξηπηψζεηο αζζελψλ 
βαξηαηξηθήο ή αζζελψλ κε κηθξφ άλνηγκα ζηφκαηνο ή κε 
πξφβιεκα ζηελ απρεληθή ζπνλδπιηθή ζηήιε. 
 

3. Πην ζχζηεκα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί θεθαιή θάκεξαο γηα ηελ 
πξνζαξκνγή εχθακπησλ ηλνπηηθψλ ελδνζθνπίσλ θαη άθακπησλ 
ελδνζθνπίσλ κε πξνζνθζάικην, θαηάιιεισλ γηα 
δηαζσιήλσζε. 

 
4. Ρν βηληενιαξπγγνζθφπην λα κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε 

απηφλνκν ζχζηεκα κηθξήο νζφλεο θαηάιιειν γηα επείγνπζεο 
θαηαζηάζεηο κε απνζπψκελε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. 

5. Λα πεξηιακβάλεηαη ηξνρήιαην ηνπνζέηεζεο ηνπ κφληηνξ κε 
χςνο πεξ. 120 cm. Λα δηαζέηεη: αθηηλσηή βάζε κε ξφδεο, 
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θαιάζη. 

Γεληθά 
 

1. Λα παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν εηψλ. 
 
2. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε. 
 
3. Όια ηα πξνζθεξφκελα απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ 

ηδίνπ νίθνπ. 
 
4. Όια ηα πξνζθεξφκελα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE σο 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα. 
 
5. Ρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απνδεηθλχνληαη απφ ηα επίζεκα 

εξγνζηαζηαθά prospectus. 
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ΦΓΝΘΔΛΡΟΝΠ ΠΥΙΖΛΑΟΗΥΛ ΡΔΠΠΑΟΥΛ ΞΝΓΝΣΔΥΛ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 
 
2. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220V/50Hz. 
 
3. Λα είλαη επηηξαπέδηα εξγαζηεξηαθή, ρσξεηηθφηεηαο 4x400 ml, 

γηα θπγνθέληξεζε ηνπιάρηζηνλ έσο 15.000 RPM/21.500 ΣG, 
αλαιφγσο θεθαιήο, ειεγρφκελε απφ κηθξνεπεμεξγαζηή. 

 
4. Λα έρεη επηινγή ηεο ηαρχηεηαο θπγνθέληξεζεο θαη ρξφλνπ 

θπγνθέληξεζεο απφ 1 ιεπηφ έσο πεξίπνπ 10 ψξεο.  
 
5. Λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ νξηδφληηα θεθαιή 

ζθξαγηδφκελε, κέγηζηεο ηαρχηεηαο ηνπιάρηζηνλ 5.000 
RPM/4700XG κε πιήξεο θνξηίν, θαιάζηα δηεζλψο 
εγθεθξηκέλα βηνινγηθήο αζθαιείαο, κε ππνδνρείο γηα 
ζπλνιηθή θπγνθέληξεζε 56x10 ή 15 ml ζσιήλσλ 
δηαζηάζεσλ 15x113 mm (δηάκεηξνο x χςνο) θαζψο θαη 76x5 
ml δηαζηάζεσλ 12x110 mm (δηάκεηξνο x χςνο) θαζψο θαη 
πιήζνπο άιισλ, αλαιφγσο ππνδνρέα. Νη ππνδνρείο λα 
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ξπζκίδνληαη θαζ΄χςνο.  
 
6. Λα δέρεηαη άιιεο δχν νξηδφληηεο θεθαιέο, κία λα είλαη 

θαηάιιειε θαη γηα πιάθεο κηθξνηηηινδφηεζεο, αιιά θαη 5 
γσληαθέο γηα θπγνθέληξεζε ζε πςειέο ζηξνθέο απφ 
κηθξνζσιελάξηα 30 eppendorf ζηα 21.500 XG. 

 
7. Λα δηαζέηεη εηδηθφ ζχζηεκα γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο – 

απεγθαηάζηαζεο ησλ θεθαιψλ θπγνθέληξεζεο, ρσξίο 
εξγαιεία. 

 
8. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηαθφξσλ νξηδνληίσλ θαη 

γσληαθψλ θεθαιψλ γηα δηαθφξσλ κεγεζψλ ζσιελάξηα (φρη 
κφλν γηα κηθξά), θαζψο θαη γηα πιάθεο κηθξνηηηινδφηεζεο. Νη 
θεθαιέο λα αιιάδνπλ εχθνια απφ ην ρξήζηε, ρσξίο εξγαιεία 
θαη κε απηφκαην θιείδσκα. 

 
9. Λα έρεη ειεθηξηθφ θξέλν. 
 
10. Λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 8 πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο θαη 8 

πξνγξάκκαηα επηβξάδπλζεο. 
 
11. Λα έρεη θαπάθη δηπιήο αζθαιείαο. Γειαδή, λα κελ αλνίγεη 

φηαλ ιεηηνπξγεί ε θπγφθεληξνο, θαη λα κε ιεηηνπξγεί ε 
θπγφθεληξνο φηαλ είλαη αλνηθηφ ην θαπάθη. 

 
12. Λα έρεη δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε αληζνδπγηζκέλσλ 

δεηγκάησλ. 
 
13. Λα έρεη 5 ηνπιάρηζηνλ πξνγξάκκαηα θπγνθέληξεζεο. 
 
14. Λα έρεη εηδηθφ θνπκπί γηα πνιχ κηθξνχο ρξφλνπο 

θπγνθέληξεζεο θαη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία. 
 
15. Λα είλαη αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο, κε ζφξπβν κηθξφηεξν απφ 54 

dB. 
 
16. Λα δηαζέηεη πξφγξακκα απηνδηάγλσζεο κε νπηηθναθνπζηηθφ 

alarm θαη δηαθνπή ζε πεξίπησζε αληζνδπγηζκέλσλ 
δεηγκάησλ, αλνηθηήο πφξηαο ειεθηξνληθψλ πξνβιεκάησλ, 
ππέξβαζε ηαρχηεηαο θιπ. 

 
17. Λα έρεη ζάιακν θαη θάδν απφ αλνμείδσην ράιπβα πνπ 

θαζαξίδεηαη εχθνια. 
 
18. Λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ςχθηξεο δηαηεξψληαο θαζαξφ απφ 
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ππνιείκκαηα ςεθηξψλ ην εζσηεξηθφ ηεο θπγνθέληξνπ 
κεηψλνληαο ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα 
βιαβψλ. 

 
19. Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα 

απφ ηα πξσηφηππα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 
20. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 
21. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 
22. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΤΓΔΗΝ ΦΑΟΚΑΘΥΛ / ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΚΝΛΝΦΙΙΝ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη ςπγείν θαηάιιειν γηα ηελ θχιαμε θαξκάθσλ θαη 
αληηδξαζηεξίσλ. 

 
2. Λα έρεη ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 500 ιίηξα. 
 
3. Λα έρεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο απφ 

62x86x199 cm. 
 
4. Λα δηαζέηεη κφλσζε πνιπνπξεζάλεο ηνπιάρηζηνλ 60 

ρηιηνζηψλ. 
 
5. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 230V/50Hz. 
 
6. Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε λα κελ μεπεξλάεη ηα 3,6kWh/24h. 
 
7. Λα έρεη εχξνο επηιέμηκσλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπιάρηζηνλ +1⁰C - 

+10⁰C πνπ λα ξπζκίδεηαη απφ νζφλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 4'' 

ηχπνπ LED. 
 
8. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνβνιήο γξαθεκάησλ γηα ηελ 

ζεξκνθξαζία θαη θιείδσκα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ κε θσδηθφ. 
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9. Λα δηαζέηεη ξφδεο γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ, νη 2 
ηνπιάρηζηνλ λα έρνπλ θξέλν. 

 
10. Ρν εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αλνμείδσην αηζάιη. 
 
11. Ν ζάιακνο ηνπ ςπγείνπ λα θσηίδεηαη θαη ε πφξηα λα 

θιεηδψλεη. 
 
12. Λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ηέζζεξα (4) ξάθηα ξπζκηδφκελνπ 

χςνπο, κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο έσο θαη 11. 
 
13. Λα ιεηηνπξγεί κε ηερλνινγία ςχμεο βεβηαζκέλεο 

θπθινθνξίαο αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ςπγείνπ. 
 
14. Λα δηαζέηεη απηφκαηε απφςπμε. 
 
15. Ρν ςπγείν λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο θίιηξα γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 
 
16. Ρν ςπθηηθφ πγξφ λα είλαη R290 CFC-Free. 
 
17. Λα δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ γηα ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

 ςειήο/Σακειήο ζεξκνθξαζίαο 
 Γηαθνπήο ξεχκαηνο 
 Σακειήο κπαηαξίαο 
 Αλνηθηήο πφξηαο 
 Βιάβεο αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο 
 

18. Λα δηαζέηεη κπαηαξία 72 σξψλ γηα ηνπο ζπλαγεξκνχο ζε 
πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο. 

 
19. Λα δηαζέηεη ζχξα USB γηα ηελ ιήςε δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ςπγείνπ θαη αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 
 
20. Λα ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο +32⁰C. 

 
21. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 
 
22. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 
23. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΠΠΘΔΖ ΠΛΔΣΝΠ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΑΔΟΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ, ΔΞΗΡΝΗΣΗΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο. 

 
2. Λα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε ζε ρψξνπο θαη ζπλζήθεο 

πςεινχ θηλδχλνπ ινηκψμεσλ. 
 
3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεσο 230V θαη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλε γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 27/7 παξνπζία 
πξνζσπηθνχ, αζζελψλ θαη ζπλνδψλ.   

 
4. Γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ αέξα λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία 

πιάζκαηνο. 
 
5. Ζ ζπζθεπή ηεθκεξησκέλα λα δξα θαηά βαθηεξίσλ, ηψλ θαη 

κπθήησλ θαηαζηξέθνληάο ηα, ελψ λα δξα θαη θαηά ησλ 
πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (VOC). Λα θαηαηεζνχλ 
ζρεηηθέο εξγαζηεξηαθέο κειέηεο.  

 
6. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν πελία πιάζκαηνο. 
 
7. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 250 

m3/h. 
 
8. Λα δηαζέηεη αλεκηζηήξα ηνπιάρηζηνλ δχν ηαρπηήησλ. 
 
9. Λα είλαη επηηνίρηα κε δηαζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ 50 X 50 X 

15 cm (ΞxYxB) θαη βάξνο κηθξφηεξν ησλ 5 Kgr.  
 
10. Λα κελ απαηηεί θίιηξα ή άιια αλαιψζηκα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο. 
 
11. Λα έρεη ρακειή ζηάζκε ζνξχβνπ ≤ 45 dB. 
12. Λα έρεη ρακειή θαηαλάισζε ηζρχνο ≤ 40 W. 
13. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 

prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
14. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.  
 
15. Λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ηα ζηάληαξ αζθαιείαο ΔΛ 

60601.  
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16. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

17. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΠΠΘΔΖ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΣΥΟΝ ΚΔ ΛΔΦΔΙΝΞΝΗΖΠΖ, ΦΝΟΖΡΖ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 14. Λα είλαη θνξεηή ζπζθεπή απνιχκαλζεο ρψξσλ φγθνπ έσο 
ηνπιάρηζηνλ 250 m3. 
 

15. Ζ ζπζθεπή καδί κε ην απνιπκαληηθφ ηεο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν AFNOR NFT 72-281:2014. 
 

16. Λα είλαη κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο θαη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή γηα 
ηε κεηαθίλεζε θαη ηνπνζέηεζή ηεο. 
 

17. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz. 
 

18. Λα δέρεηαη πγξφ απνιπκαληηθφ ην νπνίν λα ην δηαρέεη σο λέθνο 
ζην ρψξν κε ρξήζε πεξηζηαιηηθήο αληιίαο θαη ζπζηήκαηνο 
Venturi. 
 

19. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 5 ζηαζεξά πξνγξάκκαηα απηφκαηεο 
ιεηηνπξγίαο. 
 

20. Λα δέρεηαη ξχζκηζε ηνπ φγθνπ πξνο απνιχκαλζε απφ ην ρξήζηε 
θαη λα ππνινγίδεη απηφκαηα ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ιεηηνπξγίαο. 
 

21. Λα ππνινγίδεη ην δηαζέζηκν απνιπκαληηθφ πγξφ θαη λα κε μεθηλάεη 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ εάλ ε πνζφηεηα απηνχ δελ επαξθεί.  
 

22. Λα δηαζέηεη εχρξεζηα πιήθηξα γηα ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ. 
 

23. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαζπζηεξεκέλεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο απφ 
1 έσο ηνπιάρηζηνλ 5 min. 
 

24. Λα έρεη πηζηνπνίεζε CE 
 

25. Λα έρεη εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
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26. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
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ΑΔΟΝΠΡΟΥΚΑ ΘΑΡΑΘΙΗΠΔΥΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ IV 

 

 
Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα δχλαηαη λα δερηεί αζζελή ηνπιάρηζηνλ 210 θηιψλ ρσξίο 
λα ράλεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ. 

 

2. Λα θέξεη δηάηαμε αεξνζαιάκσλ, πιελφκελσλ, κε δπλαηφηεηα 
κεκνλσκέλεο επηζθεπήο ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπο. Oη 
αεξνζάιακνη λα είλαη απφ δηαθαλέο πιηθφ (φρη ζθνχξν) γηα 
ηνλ άκεζν εληνπηζκφ εηζξνήο πγξψλ ή βξνκηάο. 

 

3. Λα δηαζέηεη εηδηθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο αλάπηπμεο 
θαηαθιίζεσλ ζηηο θηέξλεο θαη ζην θεθάιη. Ρν ζχζηεκα λα 
ελεξγνπνηείηαη θαη λα απελεξγνπνηείηαη θαη’ επηζπκία ηνπ 
ρξήζηε.  

 

4. Λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο MCM γηα 
ηελ ζηαζεξή δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ηνπ 
αζζελή. 

 

5. Λα δηαζέηεη ηκάληεο γηα ηελ ζσζηή θαη ζίγνπξε ζηήξημε ηνπ 
ζην θξεβάηη. 

 

6. Λα δηαζέηεη εμσηεξηθά θαλάιηα γηα ηελ απφθξπςε ηνπ 
θαισδίνπ ξεχκαηνο ηεο αληιίαο αέξνο. 

 

7. Απφ θάησ λα δηαζέηεη επηπιένλ ελζσκαησκέλε δηάηαμε 
αεξνζαιάκσλ νχησο ψζηε λα αληηθαζηζηά πιήξσο ην 
ζπκβαηηθφ ζηξψκα. 

 

8. Ρν θάιπκκα λα είλαη αδηάβξνρν, αεξνδηαπεξαηφ, ην νπνίν λα 
απνζπάηαη γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ θαη 
απνιχκαλζε ηνπ. 

  



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 322 

 

9. Νη δηαζηάζεηο ηνπ λα είλαη πεξίπνπ 2000x880 mm ελψ ην 
χςνο ηνπ λα κελ μεπεξλάεη ηα 230 mm. 

 

10. Λα δηαζέηεη κεραληζκφ δηαηήξεζεο ηεο πίεζεο ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ξεχκαηνο ή κεηαθνξάο ηνπ αζζελή έσο θαη 12 
ψξεο. 

 

11. Λα πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα ελαιιαγή αέξα αλά θχθιν 
ησλ νρηψ ιεπηψλ ην κέγηζην γηα πιήξε θαη γξήγνξν αεξηζκφ 
ηνπ αζζελνχο ζε φιν ην ζψκα.  

 
ΑΛΡΙΗΑ ΑΔΟΝΠ 
 

1. Λα δηαζέηεη κηθξνεπεμεξγαζηή  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία. 
Λα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη λα κπνξεί λα θξεκαζηεί θαη 
απφ ηελ κεηψπε ηεο θιίλεο. 

 

2. Λα δηαζέηεη θσηεηλέο ελδείμεηο ή νζφλε γηα ηελ απεηθφληζε 
ησλ ξπζκίζεσλ ελψ λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ξπζκίζεη ηελ 
πίεζε αλάινγα ην βάξνο θαη ηελ άλεζε ηνπ αζζελή. 

 

3. Λα ππάξρεη θνκβίν ελεξγνπνίεζεο ησλ πιήθηξσλ θαηά ηελ 
ρξήζε πξνο απνθπγή απξφζθνπηψλ θηλήζεσλ πρ. θαηά ηελ 
απνιχκαλζε ηεο.  

 
 

4. Λα δηαζέηεη ηνπο εμήο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο: 

Α) Δλαιιαζζφκελε πίεζε ζε ζηαζεξά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ 8 ιεπηψλ. Λα 
αλαθεξζεί ν ηξφπνο ελαιιαγήο ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη κεδεληθή πίεζε ζηα ζεκεία ηνπ 
ζψκαηνο. 

Β) Πηαηηθή (κέγηζηε πιεξφηεηα κε αέξα ησλ 
αεξνζαιάκσλ) γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ αζζελή. Λα 
απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη λα επηζηξέθεη ζηελ 
ελαιιαθηηθή ιεηηνπξγία κεηά ην πέξαο 30 ιεπηψλ 
πεξίπνπ γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο θαηαθιίζεσλ. 

Γ) Θαζηζηήο ζέζεο φπνπ θαηά ηελ αλχςσζεο ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο πιάηεο λα ππάξρεη κεγαιχηεξε πίεζε 
αέξνο ζηνπο αεξνζαιάκνπο ζηελ πεξηνρή ηεο 
ιεθάλεο γηα ηελ απνθπγή βχζηζεο ηνπ αζζελή.  

Γ) Πηαζεξή κεησκέλε πίεζε κε απηφκαηε πξνζαξκνγή 
θαη δηαλνκή απηήο ζε φιν ην ζηξψκα νχησο ψζηε ην 
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ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ λα κπνξεί λα 
θξίλεη εάλ ν αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα κεηαθεξζεί ζε 
απιή λνζνθνκεηαθή θιίλε. 

 
5. Λα δηαζέηεη ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε 

ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. 
 

6. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ιήςεο CPR ζε εκθαλέο ζεκείν πάλσ 
ζηελ αληιία θαη λα ελεξγνπνηείηαη άκεζα κε ην έλα ρέξη ψζηε 
λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ αληαπφθξηζε. 

 

7. Λα ιεηηνπξγεί κε 220 V / 50 Ζz. Λα δηαζέηεη θαη κπαηαξία ζε 
πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο. Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή 

 
 
ΓΔΛΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ 
 

1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά 
θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 

2. Λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (CE 
Mark, medical grade θιπ), ηα Δπξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο. 
Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.   

 

3. Λα θαηαηεζνχλ ηα  πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 
πνηφηεηαο γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ πξντφλησλ 93/42/EEC, 
εξγνζηαζηαθά πηζηνπνηεηηθά ISO 13485, θαζψο θαη ε 
πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 9001, ISO 13485 
(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ), ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, λα πιεξνί 
ηελ .Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε 
πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε ηνπ Ξ.Γ. 
117/2004. 

 

4. Λα έρεη εγγχεζε 2 έηε.  
 

5. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. 
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Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 

2. Λα είλαη θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, κε δπλαηφηεηα 
ζχλδεζεο ζηηο επηηνίρηεο ιήςεηο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ 
νμπγφλνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ 
ηαρπζχλδεζκνπ γαιιηθνχ ηχπνπ AFNOR.  

 

3. Λα έρεη δχν επηινγέο παξνρήο, δειαδή γηα απιή παξνρή 
νμπγφλνπ κέζσ πγξαληήξα αιιά θαη γηα λεθεινπνίεζε κέζσ 
μερσξηζηήο εμφδνπ. Γηα ην ιφγν απηφ λα δηαζέηεη επηινγέα 
πνπ λα παξαθάκπηεη ηνλ πγξαληήξα θαη λα νδεγεί ην 
νμπγφλν απεπζείαο ζηελ έμνδν πξνο ηε κάζθα 
λεθεινπνίεζεο. 

 

4. Λα δηαζέηεη ζηήιε κε έλδεημε ηεο παξνρήο απφ δηάθαλν 
αλζεθηηθφ πιηθφ κε εζσηεξηθή κπίιηα. Ζ θιίκαθα ηεο παξνρήο 
λα είλαη κεηαμχ 0-15 lit/min θαη ε αλάιπζή ηεο λα είλαη ζε 
βήκαηα ηνπ 1 lit/min ή 0,5 lit/min. 

 

5. Πηελ είζνδν ηνπ ξνφκεηξνπ λα ππάξρεη θίιηξν. 
 

6. Λα δηαζέηεη πεξηζηξνθηθφ θνκβίν γηα ξχζκηζε ηεο παξνρήο. 
 

7. Λα δηαζέηεη ζπκπαγέο ζψκα απφ αλνμείδσην πιηθφ. 
 

8. Λα δηαζέηεη ζε εκθαλέο ζεκείν κνλαδηθφ ζεηξηαθφ αξηζκφ γηα 
ηε βέιηηζηε ηρλειάηεζή ηνπ. 

 

9. Λα θέξεη εκθαλή έλδεημε ηνπ θεξφκελνπ ηαηξηθνχ αεξίνπ (O2 
ή Oxygen). 

 

10. Λα δηαζέηεη αξζεληθφ ξαθφξ γηα ζχλδεζε κε πγξαληήξα.   
 

11. Λα ζπλνδεχεηαη απφ δηάθαλν θαη άζξαπζην πγξαληήξα 
ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 0,2 lit, κε ζειπθφ ξαθφξ γηα 
ζχλδεζή ηνπ κε ην ξνφκεηξν. 

 

12. Ν πγξαληήξαο λα δηαζέηεη έλδεημε ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο 
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ζηάζκεο λεξνχ, θαη δηαρπηήξα νμπγφλνπ. 
 

13. Ν πγξαληήξαο λα κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ζε θιίβαλν αηκνχ 
ζηνπο 121 νC. 

 

14. Ν πγξαληήξαο λα θέξεη αξηζκφ παξηίδαο γηα ηε βέιηηζηε 
ηρλειάηεζή ηνπ. 

 

15. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 
prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

 

16. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 

17. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

18. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ  

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο.  
 

2. Λα είλαη ηξνρήιαην κε ηέζζεξηο δηπινχο αληηζηαηηθνχο 
ηξνρνχο, δηακέηξνπ 125 mm, κε ειαζηηθή πεξηκεηξηθή 
επηθάιπςε. Θαη νη ηέζζεξηο ηξνρνί λα είλαη πεξηζηξεθφκελνη 
ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ελψ νη δχν απφ απηνχο λα έρνπλ 
θξέλν. 

 

3. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθά αληηκηθξνβηαθά πιηθά 
θαηάιιεια γηα ζθιεξή λνζνθνκεηαθή ρξήζε: 

 

 Πθειεηφο, πιατλέο επηθάλεηεο θαη ζπξηάξηα: είηε απφ 
αλνμείδσην ράιπβα άβαθν, είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα 
βακκέλν κε επνμηθή βαθή, είηε απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ (π.ρ. 
baydur, technopolymer θιπ.) 

 Δπηθάλεηα εξγαζίαο νπσζδήπνηε απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ 
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(π.ρ. baydur, technopolymer θιπ.) 

 Πε θάζε πεξίπησζε, λα ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά 
κε ηηο αληηκηθξνβηαθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, 
ηα νπνία λα θαηαηεζνχλ. 

 

4. O θνξκφο λα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ: Κήθνο 750mm, Ξιάηνο 
550 mm, Ύςνο 950 mm. 

 

 Πην κήθνο θαη ζην πιάηνο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 
ηξνρνί ή ηπρφλ πξνεμέρνπζα ρεηξνιαβή. 
 Ρν χςνο αλαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζπλεπψο 
πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ηξνρνχο.  

 

5. Πηελ κπξνζηηλή κεγάιε πιεπξά λα δηαζέηεη ηέζζεξα 
ζπξηάξηα:  

 

 Ρα ηξία πάλσ λα είλαη φκνηα, κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ: 
- Δμσηεξηθφ Κήθνο: 440 mm 
- Δμσηεξηθφ Ύςνο: 140 mm 
 Ρν ηειεπηαίν θάησ λα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ: 
- Δμσηεξηθφ Κήθνο: 440 mm 
- Δμσηεξηθφ Ύςνο: 210 mm 

 

6. Ρα ζπξηάξηα λα δηαζέηνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ξπζκηδφκελα 
θαη αθαηξνχκελα δηαρσξηζηηθά. 

 

7. Λα ππάξρεη θεληξηθφ θιείδσκα ησλ ζπξηαξηψλ κε 
ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά ςειά ζηελ κπξνζηηλή φςε θαη 
θιεηδί. 

 

8. Νη πξνζφςεηο ησλ ζπξηαξηψλ λα κπνξνχλ λα είλαη 
ρξσκαηηζκέλεο κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ή λα κπνξνχλ λα 
δερηνχλ ρξσκαηηθή επηζήκαλζε, επηινγήο ηεο ππεξεζίαο απφ 
δηαζέζηκε γθάκα.  

 

9. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη ζηηο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 
πιεπξέο (πίζσ θαη πιατλέο) αλαζεθσκέλν γείζν. Νη 
δηαζηάζεηο ηεο εληφο ησλ γεηζψλ λα είλαη πεξίπνπ: Κήθνο 
650 mm, Ξιάηνο 500 mm.   

 

10. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη πξνζζαθαηξνχκελν θάιπκκα 
απφ αλνμείδσην ράιπβα. 
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11. Λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή ψζεζεο ζην χςνο ηεο επηθάλεηαο 
εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ ζηε κία απφ ηηο ζηελέο πιεπξέο. 

 

12. Ξάλσ απφ ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζηελ πίζσ πιεπξά λα 
δηαζέηεη ζσιελσηφ πιαίζην γηα ζηήξημε εμαξηεκάησλ. 

 

13. Λα ππάξρεη βάζε γηα ζηήξημε θίηξηλνπ δνρείνπ αηρκεξψλ 
αληηθεηκέλσλ. 

 

14. Λα ππάξρεη βάζε γηα ζηήξημε αλνμείδσηνπ ή ράξηηλνπ 
λεθξνεηδνχο. 

 

15. Δπί ηνπ ζσιελσηνχ πιαηζίνπ λα ππάξρνπλ δχν ζεηξέο απφ 
απνζεθεπηηθά ληνπιαπάθηα (δηαλνκείο) κε αλαθιηλφκελεο 
δηάθαλεο πξνζφςεηο θαη ζήθεο γηα εηηθέηεο. Ζ θάησ ζεηξά λα 
δηαζέηεη ηξεηο ή ηέζζεξηο δηαλνκείο θαη ε πάλσ λα δηαζέηεη 
ηέζζεξηο ή πέληε δηαλνκείο. Ζ θάησ ζεηξά δηαλνκέσλ λα είλαη 
έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 200 mm θαη ε πάλσ ζεηξά ησλ 
δηαλνκέσλ λα έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 140mm.  

 

16. Πηε κία πιατλή επηθάλεηα ηνπ θνξκνχ, λα ππάξρεη θάδνο 
απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 18 lit, κε 
αλαθιηλφκελν θαπάθη. 

 

17. Πηελ άιιε πιατλή πιεπξά ηνπ θνξκνχ λα ππάξρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ δχν αλαδηπινχκελα ληνπιαπάθηα.  

 

18. Λα ππάξρεη ζπξηαξσηή επηθάλεηα γξαςίκαηνο.    
 

19. Πην χςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθφ αληηθξνπζηηθφ 
πιηθφ γηα πξνζηαζία ησλ ηνίρσλ απφ ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο 
κφλν ή ζην ζχλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.   

 

20. Λα ζπλνδεχεηαη απφ δεχηεξν θάδν απνξξηκκάησλ 
ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 18 lit, κε αλαθιηλφκελν θαπάθη, 
ρσξίο λα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζην ηξνρήιαην. 

   

21. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 
prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
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22. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 

23. Λα έρεη ζήκαλζε CE. 
 

24. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

25. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΡΟΑΞΔΕΗ ΚΑΓΗΝ ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΝ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Ρξαπέδη εξγαιεηνδνζίαο ΚΑΝ, κε ζηήξημε ηεο επηθάλεηαο ζε 
κηα θαηαθφξπθε ξάβδν, εμνινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ 
αλνμείδσην ράιπβα . 

 
2. Λα έρεη αλνμείδσηε πξνζζαθαηξνχκελε επηθάλεηα 

δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 45 x 65 cm κε πξνζηαηεπηηθφ γείζν. 
 
3. Λα ξπζκίδεηαη ην χςνο ηεο επηθάλεηαο κε πνδνκνριφ 

ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 90 – 130 cm.  
 
4. Λα δηαζέηεη 4 ηξνρνχο εθ ησλ νπνίσλ νη 2 λα έρνπλ θξέλν. 
 
5. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 

prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 
6. Λα έρεη ζήκαλζε CE. 
 
7. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
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ΠΠΡΖΚΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΘΝΒΔΟΡΑΠ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο. 

 
2. Λα είλαη ζπζθεπή ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αζζελνχο 

κε ηελ ρξήζε ζπλερνχο ξνήο ζεξκνχ αέξα πξνο 
ζπλδεδεκέλεο ζε απηφ εηδηθήο θνπβέξηαο, κέζσ εχθακπηνπ 
ζσιήλα ν νπνίνο λα ζπλδέεηαη αζθαιψο κε ην κεράλεκα θαη 
κε ηελ θνπβέξηα. 

 

3. Ζ ζπζθεπή λα επηηπγράλεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή αέξα ζε 
φιε ηελ επηθάλεηα θάιπςεο. 

 

4. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε 
ηνπιάρηζηνλ 4 δηαθνξεηηθά επίπεδα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα λα 
είλαη ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (πεξηβάιινληνο). 

 
5. Λα δηαζέηεη θίιηξν ζηελ αλαξξφθεζε αέξα γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ζσκαηηδίσλ, ηχπνπ HEPA H13, κε έλδεημε γηα 
ηελ αιιαγή ηνπ. 

 
6. Λα έρεη εχρξεζηα πιήθηξα θαη επθξηλή νζφλε γηα ηε ξχζκηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
 
7. Λα είλαη γξήγνξε ζηε ιεηηνπξγία ηεο κε ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα απφ 
ηνπο 23 νC ζηνπο 37 νC λα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 1 min. 

 
8. Λα έρεη κέγηζηε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο ηεο θνπβέξηαο φρη 

κεγαιχηεξε απφ 45 νC. 
 
9. Λα έρεη αθξίβεηα ζηε ζεξκνθξαζία πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ 

νζφλε ± 1 νC ή θαιχηεξε. 
 

10. Λα είλαη αζφξπβε ζηε ιεηηνπξγία ηεο κε ζφξπβν ≤ 47 dB. 
 
11. Λα είλαη ηνπνζεηεκέλε επί ηξνρήιαηεο βάζεο ηνπ ίδηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 
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12. Λα είλαη κηθξνχ φγθνπ κε ρεηξνιαβή γηα ηελ εχθνιε 
κεηαθνξά ηεο, κε ζπλνιηθφ βάξνο ζπζθεπήο θαη ηξνρήιαηνπ 
κηθξφηεξνπ ησλ 10 Kg. 

 
13. Λα ζπλνδεχεηαη απφ δχν νιφζσκεο θνπβέξηεο ελειίθσλ. 
 
14. Νη θνπβέξηεο λα είλαη απαιέο θαη εχθακπηεο, 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλζεθηηθφ πιηθφ κε πςειή αληνρή ζε 
ηξππήκαηα.   

 
15. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 
 
16. Λα έρεη εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 
17. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
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ΞΗΠΡΝΙΗ ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ, ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ, ΚΔ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 ΣΔΗΟΝΙΑΒΖ ΡΟΞΑΛΗΝ ΚΔ ΓΝ ΠΘΑΛΓΑΙΔΠ 
 

1. Λα είλαη ηειεπηαίαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα αλαθεξζεί 
ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο. 

 
2. Λα δηαζέηεη εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ κε έκθαζε ζην ζπλνιηθφ 

βάξνο ηεο ρεηξνιαβήο, ηεο απφδνζεο θαη ην δχγηζκα ηεο καδί 
κε ηελ κπαηαξία, ψζηε λα είλαη  εχρξεζηε ζηνλ ρεηξνπξγφ 
θαη λα κελ θνπξάδεηαη  ν θαξπφο ηνπ. 

 
3. Ρν ζπλνιηθφ βάξνο ηεο ρεηξνιαβήο λα κελ μεπεξλά ηo 1,2 

kg. 
 
4. Λα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ιεηηνπξγίαο 

drill/reamer. Λα πεξηγξαθή αλαιπηηθά ν κεραληζκφο. Όια ηα 
πξνζθεξφκελα ζπλδεηηθά ηνπ ηξππαληνχ ζα πξέπεη λα 
ιεηηνπξγνχλ θαη ζε ιεηηνπξγία drill θαζψο θαη ζε ιεηηνπξγία 
reaming. 
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5. Ζ ηαρχηεηα ζηελ ιεηηνπξγία drill λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ 
1200 RPM ζην κέγηζην. 

 
6. Ζ ξνπή ζηελ ιεηηνπξγία reamer λα είλαη πάλσ απφ 150 

lbs/IN (16,94 Nm) ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη θαη ηηο πην 
απαηηεηηθέο ζε ξνπή (torque) επεκβάζεηο θαη λα θηάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηηο 270 RPM. 

 
7. Ν θηλεηήξαο λα απνδίδεη ηζρχ πάλσ απφ 450 Watt. 
 
8. Λα δηαζέηεη δχν ζθαλδάιεο, θάζε κία μερσξηζηή γηα ηελ 

δεμηφζηξνθε θαη αξηζηεξφζηξνθε ιεηηνπξγία, κε ηηο νπνίεο 
λα κπνξεί ν ρεηξνπξγφο λα ειέγμεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ 
ηξππαληνχ αλάινγα κε ηελ πίεζε ζε απηέο. 

 
9. Λα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο παιηλδξνκηθήο 

θίλεζεο. 
 
10. Λα δηαζέηεη εχρξεζην ζχζηεκα αζθάιηζεο ησλ ζθαλδάισλ 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αθνχζηα εθθίλεζε θαη πηζαλφηεηα 
ηξαπκαηηζκνχ.  

 
11. Λα δηαζέηεη εχρξεζην θαη εχθνιν ζχζηεκα αζθάιηζεο ησλ 

ζπλδεηηθψλ. Όια ηα ζπλδεηηθά λα θνπκπψλνπλ ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε, ζηηο 360° θαη λα αζθαιίδνπλ ρσξίο ηελ 
ρξήζε εξγαιείσλ. 

 
12. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζπλδεηηθά πξνο 

επηινγή:  

 Απηφκαηε ζθαλδάιε γηα  Steinmann (2,0mm -3,2mm) & 
Kirshner (0,7mm- 1,8mm) 

 Ππλδεηηθφ Synthes γηα θξέδεο απηφκαην 
 Ππλδεηηθφ Jacobs ¼ inch κε θιεηδάθη 
 Ππλδεηηθφ Synthes γηα reamers απηφκαην 

 
13. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

απνζηεηξψζηκε κπαηαξία θαη κε κε απνζηεηξψζηκε 
κπαηαξία. Δπηζπκεηή ε επηινγή κηθξήο ή κεγάιεο.    

14. Λα απνζηεηξψλεηαη κε φινπο ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο 
απνζηείξσζεο. (πγξφ θιίβαλν, flash, αέξην, πιάζκα) 

15. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πιχζεο ζε πιπληήξην 
απνιπκαληήξην. Λα πξνζθεξζεί ην θαηάιιειν θπηίν 
θχιαμεο θαη απνζηείξσζεο κε εηδηθέο ζήθεο γηα φιεο ηηο 
πξνζθεξφκελεο  ρεηξνιαβέο θαη φια ηα εμαξηήκαηα.   

 
16. Λα είλαη αδηάβξνρε ε ρεηξνιαβή, αλζεθηηθή ζηα λεξά θαηά 
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ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη πιπζίκαηνο θαζψο θαη θαηά 
ηελ δηαδηθαζία απνζηείξσζεο. Ν βαζκφο αδηαβξνρνπνίεζεο 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ IPX9. 

 
17. Λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα παξαθάησ δηεζλή θαη επξσπατθά 

standards ειεθηξνηερληθήο ζπκβαηφηεηαο   

 IEC 60601-1-2:2014 Ed: 4 
 IEC 60601-1-2:2007 Ed: 3 
 IEC 60601-1-6:2010+ A1:2013 Ed. 3.1, 
 EN 60601-1:2006+A12:2014, Ed: 3.1 

 
 

ΣΔΗΟΝΙΑΒΖ ΞΟΗΝΛΗΝ 
 
1. Λα είλαη ηειεπηαίαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα 

αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο. 
 
2. Λα δηαζέηεη εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ κε έκθαζε ζην ζπλνιηθφ 

βάξνο ηεο ρεηξνιαβήο, ηεο απφδνζεο θαη ην δχγηζκά ηεο καδί 
κε ηελ κπαηαξία, ψζηε λα είλαη  εχρξεζηε ζηνλ ρεηξνπξγφ 
θαη λα κελ θνπξάδεηαη  ν θαξπφο ηνπ. 

 
3. Ρν ζπλνιηθφ βάξνο ηεο ρεηξνιαβήο καδί λα είλαη ιηγφηεξν 

απφ 1,2 kg 
 
4. Λα δηαζέηεη δχν επηινγέο ηαρχηεηαο θαη εχρξεζην θνπκπί 

αιιαγήο ηαρχηεηαο. Ζ θαλνληθή ηαρχηεηα κε ηνπιάρηζηνλ 
10000 RPM θαη ε γξήγνξε κε ηνπιάρηζηνλ 12000 RPM. 

 
5. Λα δηαζέηεη πεξηζηξεθφκελε θεθαιή θιεηδνχκελε ζε 

πνιιαπιέο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο αλά 45º ψζηε λα κπνξεί λα 
δηεπθνιχλεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ νζηψλ. 

 
6. Ζ δηαδξνκή ηεο ιάκαο λα κελ μεπεξλά ηηο 5º. 
 
7. Λα δηαζέηεη ζθαλδάιε κε ηελ νπνία λα κπνξεί ν ρεηξνπξγφο 

λα ειέγμεη ηελ ηαρχηεηα αλάινγα κε ηελ πίεζε ζε απηήλ. 
 
8. Λα δηαζέηεη εχρξεζην ζχζηεκα αζθάιηζεο ηεο ζθαλδάιεο 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αθνχζηα εθθίλεζε θαη πηζαλφηεηα 
ηξαπκαηηζκνχ.  

 
9. Λα είλαη φζν ην δπλαηψλ αζφξπβν, ν ζφξπβνο λα κελ 

μεπεξλά ηα 86db θαη ην vibration 9,3m/s². 
 
10. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 333 

απνζηεηξψζηκε κπαηαξία θαη κε κε απνζηεηξψζηκε 
κπαηαξία. Δπηζπκεηή ε επηινγή κηθξήο ή κεγάιεο.   

  
11. Λα απνζηεηξψλεηαη κε φινπο ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο 

απνζηείξσζεο. (πγξφ θιίβαλν, flash, αέξην, πιάζκα). 
 
12. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πιχζεο ζε πιπληήξην 

απνιπκαληήξην. 
13. Λα είλαη αδηάβξνρε ε ρεηξνιαβή, αλζεθηηθή ζηα λεξά θαηά 

ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη πιπζίκαηνο θαζψο θαη θαηά 
ηελ δηαδηθαζία απνζηείξσζεο. Ν βαζκφο αδηαβξνρνπνίεζεο 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ IPX9. 

 
14. Λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα παξαθάησ δηεζλή θαη επξσπατθά 

standards ειεθηξνηερληθήο ζπκβαηφηεηαο   

 IEC 60601-1-2:2014 Ed: 4 
 IEC 60601-1-2:2007 Ed: 3 
 IEC 60601-1-6:2010+ A1:2013 Ed. 3.1, 
 EN 60601-1:2006+A12:2014, Ed: 3.1 

 
 
ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ 
 

1. Λα είλαη ηειεπηαίαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ηφλησλ 
ιηζίνπ, λα αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο. 

 
2. Λα κελ ππάξρεη θαηλφκελν «κλήκεο κπαηαξηψλ» έηζη ψζηε 

λα ππάξρεη εθκεηάιιεπζε κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 
κπαηαξηψλ θαζφιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπο. 

 
3. Ρα θαιχκκαηα ησλ κπαηαξηψλ λα είλαη ζθξαγηζκέλα κε laser 

ψζηε λα κελ επηηξέπεη λα δηαπεξλά πγξαζία ζηα εζσηεξηθά 
ζηνηρεία ηεο θαη λα επηκεθχλεηαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο. 

 
4. Λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θνξηηζηή νπνίνο λα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηαγλψζεη αλ έρνπλ εθηεζεί ζε ππεξβνιηθή 
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ δηαδηθαζία απνζηείξσζεο. 

 
5. Λα δηαζέηνπλ κεραληζκφ αζθαιείαο απελεξγνπνίεζεο 

παξνρήο ηάζεο φηαλ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζηελ ρεηξνιαβή 
θαη ηνλ θνξηηζηή. 

 
6. Λα επηθνηλσλνχλε κε ηελ ρεηξνιαβή θαη κε ηνλ θνξηηζηή θαη 

λα έρνπλ δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ απαξαίηεηα ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρεηξνιαβψλ θαη ησλ 
κπαηαξηψλ. 
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7. Λα ππάξρεη επηινγή απνζηεηξψζηκεο θαη κε απνζηεηξψζηκεο 

κπαηαξίαο θαζψο θαη κηθξήο θαη κεγάιεο. 
 
 
ΚΖ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΗΚΖ ΚΞΑΡΑΟΗΑ 
 

1. Λα απνηειείηαη απφ απνζηεηξψζηκν εμσηεξηθφ θάιπκκα 
θαη κε απνζηεηξψζηκα εζσηεξηθά ζηνηρεία.  

 
2. Λα έρεη ηάζε 9,9V ηνπιάρηζηνλ. 
 
3. Ν αλακελφκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κπαηαξίαο λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά ζπλερφκελεο ιεηηνπξγίαο. 
 
4. Ρν εμσηεξηθφ θάιπκκα λα κπνξεί λα απνζηεηξψλεηαη κε 

φινπο ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο απνζηείξσζεο. (πγξφ 
θιίβαλν, flash, αέξην, πιάζκα). Δπίζεο λα δηαζέηεη εχρξεζην 
απνζηεηξψζηκν θάιπκκα- γηαθά γηα ηελ δηεπθφιπλζε 
ηνπνζέηεζεο  ησλ κε απνζηεηξνκέλσλ ζηνηρεηψλ ηεο 
κπαηαξίαο.  

 
5. Λα πξνζθεξζνχλ δχν νινθιεξσκέλα θηη κπαηαξηψλ ( έλα 

γηα θάζε ρεηξνιαβή) θαη δχν επηπιένλ ζηνηρεία θφξηηζεο 
(έλα γηα θάζε ρεηξνιαβή) 

 
 
ΦΝΟΡΗΠΡΖΠ ΚΞΑΡΑΟΗΥΛ 
 

1. Ρν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ εχρξεζην θνξηηζηή 
φισλ ησλ ηχπσλ κπαηαξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζέζεο θφξηηζεο. 

 
2. Λα δηαζέηεη νζφλε γηα θάζε ζέζε θφξηηζεο ζηηο  νπνίεο λα 

εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο: 

 ηελ θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο  
 αλ θνξηίδεηαη ή απνθνξηίδεηαη  
 αλ είλαη θνξηηζκέλε έηνηκε γηα ρξήζε 
 Ππλνιηθφ αξηζκφ θχθισλ (θφξηηζε / απνθφξηηζε) θάζε 
κπαηαξίαο 
 

3. Ν θνξηηζηήο λα πξαγκαηνπνηεί δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο ζηηο 
κπαηαξίεο θαη λα ελεκεξψλεη γηα ηελ θαηάζηαζε απηψλ, πηα 
είλαη ε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, αλ ρξεηάδνληαη αιιαγή, αλ 
έρνπλ ππνζηεί βιάβε, πνηα είλαη ε δπλακηθφηεηά ηνπο. 
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4. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κε ηελ θαηάιιειε ππνδνκή λα 
ζπιιέγεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρεηξνιαβψλ 
απφ ην εηδηθφ ηζηπ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο κπαηαξίεο θαη λα ηα 
ζηέιλεη ζην θέληξν ηερληθήο ππνζηεξίμεηο 

 
ΓΔΛΗΘΑ 
 

1. Όια ηα είδε λα έρνπλ ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθά 
πξντφληα. 

 
2. Όια ηα είδε λα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 
3. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 
4. Πε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ζπζηήκαηνο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ κε ίδην ή θαη ηζνδχλακν γηα φιε ηελ 
πεξίνδν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
βιάβεο. 

 
5. Ρν παξαπάλσ ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζε 

ηνπ ζην Λνζνθνκείν απφ ηνπιάρηζηνλ 5 αλαιψζηκεο ιάκεο 
ψζηε λα είλαη άκεζα θαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη λα κπνξεί 
λα θαιχςεη φιεο ηηο βαζηθέο νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο.  
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ΟΝΚΞΝΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΚΔ ΙΑΚΞΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ UV ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 
 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ 
απνιχκαλζε λνζνθνκεηαθψλ ρψξσλ κε ζπλνιηθά 
ηνπιάρηζηνλ 24 ιπρλίεο UV-C πνπ ζα εθπέκπνπλ ζε κήθνο 
θχκαηνο 254 nm πεξίπνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμνινζξεχνληαη 
νη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί.  

 
2. Λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε πεξηβαιινληνινγηθέο 

ζπλζήθεο λνζνθνκείνπ.  
 
3. Ζ ζπζθεπή λα είλαη ηξνρήιαηε, λα έρεη ξνκπνηηθά 
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κεηαβαιιφκελν χςνπο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 1,4 θαη 2 m, γηα 
λα κπνξεί λα απνιπκάλεη έλα ρψξν απφ ην πάησκα σο ην 
ηαβάλη.  

 
4. Ρν πιάηνο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη πεξίπνπ 60 cm, ψζηε λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε «ζηελνχο» ρψξνπο (π.ρ. 
ηνπαιέηεο).  

 
5. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηφκαηεο ραξηνγξάθεζεο ηνπ 

φγθνπ θαη ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ρψξνπ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 
απνιχκαλζε, βάζε ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζπζθεπήο.  

 
6. Λα δηαζέηεη ηζρπξή αθηηλνβνιία > 630 UVCW θαη λα 

αθηηλνβνιεί ζε αθηίλα 360ν.  
 
7. Ν κέζνο ρξφλνο απνιχκαλζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 15 

ιεπηά.  
 
8. Λα δηαζέηεη Report απνιχκαλζεο.   
 
9. Ζ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ησλ ιακπηήξσλ λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 9.000 ψξεο. Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.   

 
10. Ζ θαηαζθεπή ησλ ιακπηήξσλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία φδνληνο. Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε 
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.   

 
11. Ζ θαηαζθεπή ησλ ιακπηήξσλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζθηάο ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο 
βάζεο. Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.    

 
12. Ζ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο λα κελ απαηηεί αλαιψζηκα.  
 
13. Ν ρεηξηζκφο ηεο ζπζθεπήο λα γίλεηαη απνκαθξπζκέλα κέζσ 

tablet, ρσξίο ηελ αλάγθε χπαξμεο ηνπηθνχ δηθηχνπ Wifi, 
κέζσ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζε Windows ή Android ή IOS.  

 

14. Λα δηαζέηεη αηζζεηήξεο θίλεζεο, κε θάιπςε 360⁰, θαη 
ζχζηεκα εληνπηζκνχ πφξηαο πνπ λα απελεξγνπνηνχλ 
απηφκαηα ηελ ζπζθεπή ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί 
παξνπζία αλζξψπσλ ζηνλ ρψξν (αζθάιεηα πξνζσπηθνχ, 
αζζελψλ).  

 
15. Λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε “βαξηά” θαζεκεξηλή βάζε γηα 

ηελ απνιχκαλζε φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη λα 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ



 

 

 

                                                               

    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                    ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

Χελίδα 337 

κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζπλερφκελα γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα, 
ρσξίο δηαθνπή.  

 
16. Λα δηαζέηεη ρξνλνδηαθφπηε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δίλεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν ζην πξνζσπηθφ 
λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ρψξν.  

17. Λα δηαζέηεη εηδηθφ θνπκπί επί ηεο ζπζθεπήο γηα ηελ άκεζε 
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο.  

 
18. Νη ιακπηήξεο λα δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κεκνλσκέλα. 

Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.   
 
19. Πε πεξίπησζε βιάβεο ελφο ιακπηήξα ε ζπζθεπή λα 

ζπλερίδεη ηελ απνιχκαλζε δηαλέκνληαο ηελ ελέξγεηα ζηηο 
ππφινηπεο, νπφηε θαη ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά. Λα θαηαηεζεί 
βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.     

 
20. Λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απφ «απιή» παξνρή (πξίδα) 

λνζνθνκείνπ 16 Ambers/220V/AC, κέζσ ξεπκαηνιήπηε 
ζνχθν.  

 
21. Λα έρεη ζήκαλζε CE. 
 
22. Λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν 

εηψλ.  
 
23. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 
24. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ηκήκα ηερληθήο 

ππνζηήξημεο κε ISO13485 θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηνλ 
έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο  
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ΠΡΖΘΝΠΘΝΞΗΝ ΓΗΞΙΝ ΑΙΝ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
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 1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 
2. Λα παξέρεη εμαηξεηηθή αθνπζηηθή απφδνζε. 
 
3. Λα είλαη ζηέξεν θαη αλζεθηηθφ ζηε ζθιεξή ρξήζε. 
 
4. O θψδσλαο λα είλαη κηαο φςεο θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα. 
 
5. Ν θψδσλαο λα έρεη κεκβξάλε δχν ζπρλνηήησλ πνπ κε ηελ 

εθαξκνγή ήπηαο θαη ζηαζεξήο πίεζεο επηηξέπεη ηελ 
κεηάβαζε απφ ρακειήο ζπρλφηεηαο ήρνπο ζε πςειήο 
ζπρλφηεηαο.  

 
6. Ν θψδσλαο θαη ε ζηεθάλε ηνπ λα κελ παγψλνπλ ην αζζελή.  
 
7. Ζ δηάκεηξνο ηνπ δηαθξάγκαηνο λα είλαη πεξίπνπ 4,4 cm. 
 
8. Ρα αθνπζηηθά ζηηο άθξεο ηνπο λα είλαη απφ καιαθφ πιηθφ ψζηε 

λα εθαξκφδνπλ ηέιεηα ζηα απηηά ησλ ηαηξψλ. 
 
9. Ν ζσιήλαο λα είλαη δηπινχ απινχ γηα κέγηζηε αθνπζηηθή 

επαηζζεζία θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθφ εχθακπην 
ζπλζεηηθφ πιηθφ ηέηνην (π.ρ. λενπξέλην) ψζηε λα κπνξεί λα 
δηπιψλεη ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη ζθαζίκαηα ή ξσγκέο θαη 
λα έρεη κήθνο πεξίπνπ 70 cm. 

 
10. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 

prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 
11. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 
12. Λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 
13. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ. 
 
14. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ - ΝΜΚΔΡΟΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ, ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 
Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ
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/
Α 

 1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 
2. Λα είλαη επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε 

θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα Λνζνθνκείνπ. 
 
3. Λα ζηεξίδεηαη κε αζθάιεηα ζηελ ηξνρήιαηε βάζε ηνπ ίδηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ε νπνία λα δηαζέηεη θαιάζη πνπ ζα 
ρσξάεη φια ηα εμαξηήκαηα-παξειθφκελα ηνπ. 

 
4. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz αιιά θαη κέζσ 

ελζσκαησκέλεο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο κε απηνλνκία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) σξψλ. 

 
5. Λα είλαη κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο, φρη πάλσ απφ ηξία (3) θηιά. 
 
6. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε λενγλά, παηδηά θαη ελήιηθεο 

θαη λα παξαδνζεί κε ηηο θαηάιιειεο πεξηρεηξίδεο θαη 
αηζζεηήξεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ αληίζηνηρα.  

 
7. Λα απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα ζηελ πξφζνςε ηνπ 

κεραλήκαηνο, κε επαλάγλσζηεο θαη θσηεηλέο ςεθηαθέο 
ελδείμεηο, ε ζπζηνιηθή, ε δηαζηνιηθή θαη ε κέζε αξηεξηαθή 
πίεζε, ν θαξδηαθφο ξπζκφ θαη ν θνξεζκφο νμπγφλνπ. Γη’ απηφ 
ην ιφγν λα ππάξρεη εληαία νζφλε  LED-LCD νπίζζηνπ 
θσηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 8 ηληζψλ. 

 
8. Λα δηαζέηεη ζηελ πξφζνςε πιήθηξα γηα ηελ άκεζε κέηξεζε-

απεηθφληζε ηεο πίεζεο. 
 
9. Λα κπνξεί λα εθηειεί κεηξήζεηο είηε κε ρεηξνθίλεηε είηε κε 

απηφκαηε κέζνδν. 
 
10. Λα δηαζέηεη πξνζηαζία απφ ππεξπίεζε πεξηρεηξίδαο.  

 
11. Λα δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο γηα φιεο ηηο 

παξακέηξνπο κε ξπζκηδφκελα φξηα απφ ην ρξήζηε. 
 
12. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 

prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 
13. Λα ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 
14. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 

  



ΑΔΑ: 6ΓΡΙ46907Ι-7ΚΒ
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15. Λα έρεη αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα έηε. 
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ΞΑΙΚΗΘΝ ΝΜΚΔΡΟΝ ΦΝΟΖΡΝ 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 
θαη κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο (<300 gr). 

 
2. Λα είλαη θνξεηφ ςεθηαθφ παικηθφ νμχκεηξν ρεηξφο πνπ λα 

εκθαλίδεη αξηζκεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ θνξεζκφ νμπγφλνπ ηνπ 
αίκαηνο (%SpO2) θαη ηε ζπρλφηεηα ηνπ ζθπγκνχ. 

 
3. Λα ιεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 24 ζπλερείο ψξεο κέρξη εμάληιεζεο ησλ 
κπαηαξηψλ. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί θαη κε 
απιέο αιθαιηθέο κπαηαξίεο. 

 
4. Λα έρεη εχξνο κεηξήζεσο:  

 SpO2: 1  – 100%  
 BPM: 30 – 290/min. 

 
5. Λα έρεη ηθαλφηεηα αλάιπζεο (resolution):  

 1% SpO2  
 1 BPM. 

 
6. Λα έρεη ελδείμεηο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη δηαθφπηεο: 

 Έλδεημε SpO2 

 Γηαθφπηεο ή θνκβίν On/Off 
 Έλδεημε πνηφηεηαο θαη ζπρλφηεηαο ζθπγκνχ  
 πνδνρή αηζζεηήξα παικηθνχ νμχκεηξνπ 
 Γηαθφπηεο ή θνκβίν ελαιιαγήο επηινγψλ 
 Δλδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο κπαηαξίαο  

 
7. Νη ηηκέο θνξεζκνχ ηνπ νμπγφλνπ θαη νη ζπρλφηεηεο ζθπγκνχ 

λα παξνπζηάδνληαη κε θσηεηλέο ςεθηαθέο ελδείμεηο ζε 
επαλάγλσζηε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ. 

 
8. Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκνχο κε πξνθαζνξηζκέλα φξηα, γηα SpO2 

θαη BPM κε νπηηθή θαη αθνπζηηθή έλδεημε. Λα δηαζέηεη 
δπλαηφηεηα ζίγαζεο ησλ ζπλαγεξκψλ. 
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9. Γηα θάζε ζθπγκφ πνπ αληρλεχεηαη, λα ππάξρεη ζηελ νζφλε 

έλδεημε ηεο πνηφηεηάο ηνπ. 
 
10. Ρπρφλ απνζχλδεζε ή δπζιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα λα 

επηζεκαίλεηαη κε έλδεημε ζηελ νζφλε πγξψλ θσηεηλψλ 
ελδείμεσλ. 

 
11. Όηαλ δελ ιακβάλνληαη επαξθή ζήκαηα ζθπγκνχ, νη 

αξηζκεηηθέο ηηκέο ηνπ SpO2 ή/θαη ηεο ζπρλφηεηαο ζθπγκνχ 
λα αληηθαζίζηαληαη απφ παχιεο. 

 
12. Λα ππάξρεη έλδεημε ρακειήο θαη πνιχ ρακειήο ζηάζκεο 

κπαηαξίαο.  
 
13. Λα ζπλνδεχεηαη απαξαηηήησο απφ δχν αηζζεηήξεο επηινγήο 

ηεο ππεξεζίαο. 
 
14. Ρν θαιψδην ηνπ αηζζεηήξα λα είλαη κεγάινπ κήθνπο θαη 

ηνπιάρηζηνλ 1 m. 
15. Λα είλαη δπλαηή ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ αηζζεηήξσλ 

κφλν, εθφζνλ απηφ ρξεηαζηεί.  
16. Λα πεξηιακβάλεηαη πξνζηαηεπηηθή ειαζηηθή ζήθε θαη ε βάζε 

θφξηηζεο ηνπ νμχκεηξνπ. 
 
17. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα 

prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
18. Λα πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 
 
19. Λα ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 
20. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 
21. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
 

 

45 

ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ ΣΔΗΟΝΠ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη αλαινγηθφ πηεζφκεηξν κπξάηζνπ κε σξνινγηαθνχ 
ηχπνπ καλφκεηξν. 
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2. Ν ζθειεηφο ηνπ καλφκεηξνπ λα είλαη απφ κεηαιιηθφ κίγκα 
αινπκηλίνπ. 

 
3. Ζ πεξηρεηξίδα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε (εμσηεξηθή επέλδπζε) 

κε χθαζκα ρνλδξφ, ζηαζεξφ, θαιήο πνηφηεηαο, πιελφκελε 
θαη επίζεο λα είλαη απηνθφιιεηε . 

 
4. Λα έρεη ιαζηηρέλην πνπάξ γηα θνχζθσκα ηνπ καλνκέηξνπ. 
 
5. Λα πεξηέρεη κεηαιιηθή αλζεθηηθή βαιβίδα απφ ηελ νπνία λα 

γίλεηαη εχθνιν μεθνχζθσκα. 
 
6. Λα έρεη ζακπξέια θνπζθψκαηνο κνλήο εμφδνπ. 
 
7. Λα έρεη κηθξνθίιηξα ηα νπνία λα πξνζηαηεχνπλ ηελ δηέιεπζε 

ηνπ αέξα ζηελ βαιβίδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο. 
 
8. Λα πεξηέρεη δηάγξακκα ελδείμεσλ νζφλεο καλνκέηξνπ απφ 0 

έσο 300 mmHg. 
 
9. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο πεξηρεηξίδεο, Medium, Large θαη X 

Large. 
 
10. Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ πηεζφκεηξνπ λα είλαη ±3 mmHg. 
 
11. Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE ηαηξνηερλνινγηθνχ 

πξντφληνο. 
 
12. Λα έρεη εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 
13. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
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ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 

 

 

Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
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/
Α 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

 1. Λα είλαη ειεθηξνληθφ πηεζφκεηξν κπξάηζνπ κε ςεθηαθή 
νζφλε ηχπνπ ζηήιεο πδξαξγχξνπ (εηθνληθή). 

 
2. Λα ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο. 
 
3. Λα έρεη κέηξεζε ζηελ ςεθηαθή ζηήιε πδξαξγχξνπ απφ 20 

έσο 280 mmHg ηνπιάρηζηνλ. 
 
4. Λα έρεη ςεθηαθή έλδεημε ζηελ νζφλε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. 
 
5. Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο πεξηρεηξίδεο, Medium, Large θαη 

XLarge. 
 
6. Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ πηεζφκεηξνπ λα είλαη ±3 mmHg. 
 
7. Λα πεξηιακβάλεηαη ηξνρήιαην κεηαθνξάο. 
 
8. Ρν βάξνο ηνπ καδί κε ην ηξνρήιαην λα κελ ππεξβαίλεη ηα 5 

Kg. 
 
9. Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη CE ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο. 
 
10. Λα έρεη εγγχεζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
 
11. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
 
 

  

 

47 

ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΝ 

 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
 
2. Λα είλαη επηηξαπέδην, επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα 

ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα Λνζνθνκείνπ. 
 
3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα πφιεο 220-230V/50Hz θαη λα 

πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία.  
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4. Λα ρξεζηκνπνηεί παικνγξαθηθή ηερλνινγία κέηξεζεο, κε 

ρξήζε θνπζθψκαηνο θαη μεθνπζθψκαηνο πεξηρεηξίδαο. 
 
5. Λα ππάξρεη απηφκαηε αξρηθή πίεζε θνπζθψκαηνο ηεο 

πεξηρεηξίδαο ή ξπζκηδφκελε κε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επηινγέο. 
 
6. Ρν θνχζθσκα θαη μεθνχζθσκα ηεο πεξηρεηξίδαο λα ειέγρεηαη 

ειεθηξνληθά απφ κηθξνεπεμεξγαζηή. 
 
7. Λα 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. Νη ελδείμεηο λα παξέρνληαη ζε επαλάγλσζηε νζφλε νπίζζηνπ 

θσηηζκνχ. 
 
10. Λα έρεη αλάιπζε κέηξεζεο θαηά 1 mmHg θαη 1 BPM ή 

θαιχηεξε. 
 
11. Λα έρεη νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο ±3 

mmHg θαη ηεο κέηξεζεο ησλ παικψλ ±5 BPM, ή θαιχηεξεο. 
 
12. Λα έρεη έλδεημε αθαλφληζηνπ ξπζκνχ θαξδηάο (αξξπζκία) 
 
13. Λα ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ 

κεηαμχ 10 νC θαη 40 oC.  
 
14. Λα είλαη ειαθξχ, κε βάξνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 1000 gr, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή θαη ηεο 
κπαηαξίαο. 

 
15. Κε πιήξσο θνξηηζκέλε κπαηαξία ε νλνκαζηηθή δηάξθεηά ηεο 

λα είλαη γηα 300 ηνπιάρηζηνλ κεηξήζεηο. 
 
16. Λα ππάξρεη έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηεο κπαηαξίαο. 
 
17. Λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ. 
 
18. Λα δηαζέηεη καθξχ ειαζηηθφ ζσιήλα πξνο ηηο πεξηρεηξίδεο, 

κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1 m. 
 
19. Λα κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε πξνέθηαζε ηνπ ειαζηηθνχ 
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ζσιήλα, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1 m.   
 
20. Λα κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε βάζε ηνπνζέηεζεο ζηνλ 

ηνίρν.  
 
21. Λα 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. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.   
 
25. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 
26. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε. 
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ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΝ ΚΔΡΥΞΝ 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 
2. Λα είλαη ζεξκφκεηξν κε ρξήζε ππεξχζξσλ γηα αλέπαθε 

κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο απφ ην κέησπν. 
 
3. Λα είλαη κηθξφ θαη εχρξεζην. 
 
4. Ζ κέηξεζε λα γίλεηαη απφ απφζηαζε πεξίπνπ 5 - 8 cm. 
 
5. Λα έρεη αθξίβεηα κέηξεζεο ± 0,3νC ή θαιχηεξε. 
 
6. Λα έρεη εχξνο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 

33 – 42,5 νC. 
 
7. Ζ έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα γίλεηαη ζε θσηηδφκελε νζφλε. 
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8. Λα ιεηηνπξγεί κε θνηλέο κπαηαξίεο. 
 
9. Λα ηίζεηαη απηφκαηα εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα εμνηθνλφκεζε 

κπαηαξίαο. 
 
10. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
 
11. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ γηα δχν έηε. 
 

Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έη 
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ΠΔΡ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΘΙΗΛΖΠ ΚΔ ΡΟΑΞΔΕΝΡΝΑΙΔΡΑ 
 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. θιίλε λα είλαη ειεθηξηθή, ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο θαη ζρεδηαζκνχ, θαηάιιειε 
γηα Λνζνθνκεηαθή ρξήζε θαη λα θαιχπηεη 
ηελ Δπξσπατθή νδεγία EN 60601-2-52. 

 
2. Λα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IPX4 γηα ηα ειεθηξηθά 

ηεο κέξε.  
 

3. H επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα εδξάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δπν 
θνιφλεο. Λα είλαη δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 195 cm Σ 80 cm 
απνηεινχκελε απφ ηέζζεξα (4) ηκήκαηα: πιάηεο, ιεθάλεο, 
κεξψλ θαη πνδηψλ. Ρα ηκήκαηα απηά λα θέξνπλ ηάβιεο απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ ην νπνίν δχλαηαη λα θαζαξηζηεί θαη λα 
απνιπκαλζεί, θαη λα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε 
πεξίπησζε θζνξάο. 

 
4. Ρν κέγηζην ζπλνιηθφ Ξιάηνο ηεο θιίλεο λα είλαη απαξαηηήησο 

έσο 990 mm, ψζηε ε θιίλε λα κπνξεί λα πεξλάεη απφ ηηο 
πφξηεο ησλ ζαιάκσλ λνζειείαο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 
5. Ν ζθειεηφο ηεο θιίλεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

αληηνμεηδσηηθφ – αληηδηαβξσηηθφ πιηθφ.  
 
6. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ρεηξνθίλεηε επέθηαζε ηεο 

επηθάλεηαο θαηάθιηζεο κήθνο ηνπιάρηζηνλ 15 cm έηζη ψζηε λα 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ςειφηεξνπο αζζελείο θαη λα 
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ζπλνδεχεηαη απφ πξνζζήθε ζηξψκαηνο γηα ηελ επέθηαζε 
απηή. 

 
7. Λα δηαζέηεη ειαζηηθνχο πξνζθξνπζηήξεο ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο 

ηεο θιίλεο. 
 
8. Λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο κε αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο 

(Safety Working Load) ≥ 250 Kgr θαη δέρεηαη αζζελή βάξνπο 
ηνπιάρηζηνλ 180kg.  

              
9. Νη κεηψπεο θεθαιήο θαη πνδηψλ λα είλαη εληαίνπ ηχπνπ απφ 

θαινππσηφ πνιπκεξέο πιηθφ νη νπνίεο λα πξνζζαθαηξνχληαη 
εχθνια. Λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζην ζαζί. Νη 
κεηψπεο θεθαιήο θαη πνδηψλ λα έρνπλ εηδηθή αληηκηθξνβηαθή 
ζχζηαζε (φρη επηθάιπςε) γηα ηελ πξφιεςε ησλ 
ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. Λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ 
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

 
10. Ζ κεηψπε ηεο θεθαιήο λα είλαη ζηαζεξή θαη λα κελ αθνινπζεί 

ηηο θηλήζεηο ηεο θιίλεο. 
 
11. Πηελ επηθάλεηα θαηάθιηζεο νη ηάβιεο ζην ηκήκα ηεο πιάηεο 

θαη ζην ηκήκα ησλ πνδηψλ λα κελ απνηεινχληαη απφ εληαίν 
πιαζηηθφ ηκήκα αιιά λα απνηεινχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ δπν 
αλεμάξηεηα πιαζηηθά ηκήκαηα γηα ηνλ θαιχηεξν θαζαξηζκφ 
ηνπο αιιά θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ ζηξψκαηνο. 

 
12. Λα δηαζέηεη απφ δχν πιαζηηθά πιατλά θηγθιηδψκαηα ζε θάζε 

πιεπξά ηα νπνία λα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 
κήθνπο ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ¾, 
κε χςνο ηνπιάρηζηνλ 35 cm. Λα δηαζέηνπλ κεραληζκφ 
εχθνιεο αλαδίπισζεο κε θίλεζε θαζ’χςνο, θαηαθφξπθα θαη λα 
κελ θαηαιακβάλνπλ ρψξν ζην πιάη θαηά ην αλεβνθαηέβαζκα 
ηνπο ψζηε λα κελ πξνζθξνχνπλ ζε παξαθείκελν εμνπιηζκφ. 
Ρα πιαζηηθά πιατλά θηγθιηδψκαηα λα έρνπλ εηδηθή 
αληηκηθξνβηαθή ζχζηαζε (φρη επηθάιπςε) γηα ηελ πξφιεςε 
ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. Λα θαηαηεζεί 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 
13. Λα δηαζέηεη ειεθηξηθά ξπζκηδφκελεο ηηο αθφινπζεο ζέζεηο : 

- Δχξνο δηαθχκαλζεο χςνπο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ 40-75 cm  
- Ρκήκαηνο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ 70ν κνίξεο. 
- Ρκήκαηνο κεξψλ ηνπιάρηζηνλ 30ν κνίξεο. 
- Trendelburg\Αntitrendelenburg ηνπιάρηζηνλ 15 ν κνίξεο. 
 

14. Λα δηαζέηεη αλεμάξηεηε ρεηξνθίλεηε αλχςσζε ησλ πνδηψλ. 
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15. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ θηλήζεσλ λα ππάξρνπλ 

ηέζζεξα κνηέξ κε πξνζηαζία απφ ππεξθφξησζε, βάζεη ηνπ 
επξσπατθνχ πξνηχπνπ. 

  
16. Λα δηαζέηεη ρεηξηζηήξην λνζνθφκαο πνπ λα εθηειεί ηηο 

αλσηέξσ θηλήζεηο, θαη ην νπνίν λα δηαζέηεη επηιεθηηθφ 
θιείδσκα ησλ θηλήζεσλ. 

 
17. Ρν ρεηξηζηήξην λνζνθφκαο λα δηαζέηεη πιήθηξν γηα έθηαθηε 

ηνπνζέηεζε ηεο θιίλεο ζε ζέζε γηα εθαξκνγή CPR (ΘΑΟΞΑ), 
θαηά ηελ νπνία ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο θαηεβαίλεη ζην 
ρακειφηεξν δπλαηφ χςνο θαη γίλεηαη ηειείσο νξηδφληηα. 

 
18. Δθηφο απφ ην πιήθηξν ζην ρεηξηζηήξην λνζνθφκαο, λα ππάξρεη 

θαη κεραληθφ ζχζηεκα κε ελεξγνπνίεζε θαη απφ ηηο δχν 
πιεπξέο γηα άκεζε ηνπνζέηεζε ηεο θιίλεο ζε ζέζε γηα 
εθαξκνγή CPR (ΘΑΟΞΑ), θαηά ηελ νπνία ε επηθάλεηα 
θαηάθιηζεο θαηεβαίλεη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ χςνο θαη 
γίλεηαη ηειείσο νξηδφληηα. 

 
19. Λα ππάξρεη πνδνδηαθφπηεο ξχζκηζεο ηνπ χςνπο ηεο θιίλεο θαη 

ζηηο δχν πιεπξέο ηεο. 
 
20. Λα δηαζέηεη επηπιένλ ελζχξκαην ρεηξηζηήξην αζζελή γηα ηελ 

ξχζκηζε ησλ ηκεκάησλ ηεο πιάηεο, ησλ κεξψλ, ηνπ χςνπο 
θαη ηεο ζέζεο autocontour. 

 
21. Ρν ρεηξηζηήξην αζζελή λα απνζπάηαη εχθνια ρσξίο ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ. 
 
22. Ρα ρεηξηζηήξηα κεηά ην πέξαο νξηζκέλνπ αλελεξγνχ ρξφλνπ λα 

θιεηδψλνπλ απηφκαηα ψζηε λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζε 
απξφζθνπηεο θηλήζεηο. Ν ρξφλνο αλακνλήο δελ ζα πξέπεη λα 
μεπεξλά ηα δπν (2) ιεπηά.  

 
23. Ρν ηκήκα ηεο πιάηεο λα έρεη ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία 

κεηαθηλήζεσο πξνο ηα πίζσ θαζψο αλαζεθψλεηαη, πξνο 
απνθπγή ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη ζηελ θνηιηαθή ρψξα. 

 
24. Ζ θιίλε λα εδξάδεηαη ζε ηέζζεξηο κνλνχο ηξνρνχο δηακέηξνπ 

ηνπιάρηζηνλ Φ125 mm, θαη΄ειάρηζηνλ ν έλαο αληηζηαηηθφο, 
κε θεληξηθφ ζχζηεκα θξέλσλ ην νπνίν λα ελεξγνπνηείηαη απφ 
πνδνκνρινχο ζηε δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά ησλ πνδηψλ ηεο 
θιίλεο. 
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25. Πηελ θιίλε λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ππνδνρέο γηα λα 
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηαηψ νξνχ. Ζ θάζε θιίλε λα 
ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζηαηψ νξνχ κε ηέζζεξα άγθηζηξα.  

 
26. Πε θάζε θιίλε λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηαηψ έιμεο 

(αλαξηήξαο) αζζελή. Ρν ζχλνιν ησλ θιηλψλ λα ζπλνδεχεηαη 
απφ είθνζη ζηαηψ έιμεο αζζελή. 

 
27. Λα δηαζέηεη κπαηαξία γηα ηελ επίηεπμε ησλ θηλήζεσλ, ζε 

πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο ή κεηαθίλεζεο ηεο θιίλεο.  
 
28. Λα δηαζέηεη ερεηηθφ πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ζε πεξίπησζε πνπ 

ε θιίλε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξνρή ξεχκαηνο θαη ηα 
θξέλα είλαη απελεξγνπνηεκέλα.  

 
29. Λα δηαζέηεη εηδηθή ππνδνρή ζηε κεηψπε ησλ πνδηψλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε θιηλνζθεπαζκάησλ θαηά ηελ αιιαγή ηνπο.  
 
30. Νη κεηψπεο θεθαιήο θαη πνδηψλ θαζψο θαη ηα πιατλά θάγθεια 

λα κπνξνχλ λα είλαη ρξψκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο, κε ην 
ρξψκα λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην πιαζηηθφ θαη φρη 
επηθάιπςε απηνχ. 

                     

ΠΡΟΥΚΑ ΚΔ ΘΖΘΖ 
 

Λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ βαζηθή ζύλζεζε θάζε θιίλεο 
ζηξώκα κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
 

1. Ρνπιάρηζηνλ δχν (2) αλεμάξηεησλ ζηξψζεσλ αθξνχ κε 
ηελ άλσ ζηξψζε απφ βηζθνειαζηηθφ πιηθφ πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 5 cm γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ 
ζψκαηνο θαη δηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελή. 

 
2. Ρν ζπλνιηθφ πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο λα είλαη κεηαμχ 14 cm θαη 

16 cm. 
 
3. Ρν ειάρηζην πιάηνο ηνπ ζηξψκαηνο λα είλαη 80 cm ελψ ην 

κήθνο ηνπ λα εθαξκφδεη αθξηβψο ζην κήθνο ηεο επηθάλεηαο 
θαηάθιηζεο ηνπ θξεβαηηνπ. 

 
4. Λα δηαζέηεη εηδηθή ηερλνινγία κηθξνθιίκαηνο γηα ηελ βέιηηζηε 

δηαλνκή θαη δηαηήξεζε ηδαληθήο ζεξκνθξαζίαο απφ ηνλ αζζελή 
θαη ηελ απνθπγή αλάπηπμεο πγξαζίαο. 

 
5. Λα είλαη ηδαληθφ γηα πξφιεςε θαηαθιίζεσλ έσο θαη  4νπ 

βαζκνχ. 
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6. Λα δηαζέηεη εληζρπκέλα πιατλά γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ αζζελή φηαλ ηνπνζεηείηαη ή θάζεηαη ζηα 
πιάγηα ηνπ ζηξψκαηνο.  

 
7. Λα δηαζέηεη εγθνπέο γηα ηελ βέιηηζηε δηαλνκή ησλ πηέζεσλ 

θαηά ηελ ξχζκηζε ηεο θιίλεο. 
 
8. Λα ζηεξίδεη αζζελή έσο θαη 220 Kg. 
 
9. Λα αθνινπζεί ηελ θίλεζε ηεο θιίλεο. 
 
10. Λα δηαζέηεη θάιπκκα αδηάβξνρν, αληηκηθξνβηαθφ, πςειήο 

αληνρήο, κε θαιπκκέλν θεξκνπάξ  γηα πξνζηαζία απφ πγξά. 
 
11. Ρν θεξκνπάξ λα είλαη πεξηκεηξηθφ (360ν) γηα ηελ επθνιφηεξε 

πξνζζαθαίξεζε ηνπ θαιχκκαηνο απφ ην ζηξψκα. 
 
12. Ρφζν ην ζηξψκα φζν θαη ην θάιπκκα λα είλαη βξαδχθαπζηα. 

Λα θαηαηεζνχλ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 
Δπξσπατθή νδεγία απφ αλεμάξηεην θνξέα. 

 
13. Ρν θάιπκκα λα πιέλεηαη ζε πιπληήξην ζε ζεξκνθξαζία ≥ 70ν 

C. 
 
14. Νη ξαθέο ηνπ θαιχκκαηνο λα είλαη ξακκέλεο θαη θνιιεκέλεο 

κε πςειή ζπρλφηεηα γηα ηελ βέιηηζηε πξνζηαζία ηνπ 
ζηξψκαηνο απφ εηζξνή πγξψλ. 

 
 

ΘΝΚΝΓΗΛΝ ΚΔ ΡΟΑΞΔΕΝΡΝΑΙΔΡΑ 

Λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ βαζηθή ζύλζεζε θάζε θιίλεο 
θνκνδίλν κε ηξαπεδνηνπαιέηα κε ηα παξαθάησ ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά: 
 

1. Λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε ηε 
θιίλε, λα είλαη ίδηαο αηζζεηηθήο θαη λα απνηειεί 
ρξσκαηηθά εληαίν ζχλνιν κε απηή.  

 
2. Ζ ηξαπεδνηνπαιέηα λα είλαη ηξνρήιαηε ψζηε λα 

απνζπάηαη γηα ηε ζίηηζε ησλ αζζελψλ αλεμάξηεηα απφ 
ην θνκνδίλν, θαη κε ην πέξαο απηήο λα πξνζαξκφδεηαη 
ζην θνκνδίλν θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ, ζπιεθσηά, 
πξνο απνζήθεπζε. 
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3. Ρν θνκνδίλν λα είλαη θαη απηφ ηξνρήιαην θαη 

θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα δηαζέηεη πάλσ ξάθη θάησ 
απφ ην νπνίν ζα ζηαζκεχεη πξνο απνζήθεπζε ε 
ηξαπεδνηνπαιέηα, ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αλαηξνπήο 
ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζε απηφ. 

 
4. Ρν θνκνδίλν θαη ε ηξαπεδνηνπαιέηα λα είλαη κεηαιιηθά 

βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά κε επνμηθή βαθή. 
 
5. Ρν θνκνδίλν λα δηαζέηεη ζπξηάξη κε πξνζζαθαηξνχκελε 

πιαζηηθή ζήθε θαη ηειεζθνπηθνχο νδεγνχο. 
 
6. Ρν θνκνδίλν λα δηαζέηεη θάησ απφ ην ζπξηάξη 

ελζσκαησκέλν ςπγείν.  
 
7. Νη άλσ επηθάλεηεο ηνπ θνκνδίλνπ θαη ηεο 

ηξαπεδνηνπαιέηαο λα είλαη απφ θαινππσηφ ABS, 
αλζεθηηθφ ζηελ ράξαμε θαη κε ππεξπςσκέλν ρείινο, 
ηνπιάρηζηνλ ζηηο 3 πιεπξέο. Νη πξνζφςεηο ηνπ 
θνκνδίλνπ λα είλαη επίζεο απφ θαινππσηφ ABS, κε 
έγρξσκε δηαθνζκεηηθή θάζα θαη αληηηξαπκαηηθέο 
ρεηξνιαβέο ηχπνπ «ρνχθηαο», δηακνξθσκέλεο απφ ην 
ίδην πιηθφ.  

 
8. Ρν θνκνδίλν θαη ε ηξαπεδνηνπαιέηα λα εδξάδνληαη ζε 

δηπινχο πιαζηηθνχο ηξνρνχο δηακέηξνπ Φ50 ρηι. 
Ρνπιάρηζηνλ δχν απφ ηνπο ηξνρνχο ηνπ θνκνδίλνπ λα 
δηαζέηνπλ θξέλν.  

 
9. Νη δηαζηάζεηο ηνπ θνκνδίλνπ λα είλαη 45 x 45 x 90 cm 

πεξίπνπ. 
 
10. Νη δηαζηάζεηο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηξαπεδηνχ ηεο 

ηξαπεδνηνπαιέηαο λα είλαη 60 x 35 cm πεξίπνπ. 
 
11. Ζ ηξαπεδνηνπαιέηα λα ξπζκίδεηαη θαζ’ χςνο, κέζσ 

ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνχ ζηαζεξνπνίεζεο (ηχπνπ 
button, φρη βίδα) θαη λα έρεη εχξνο θαηαθφξπθεο 
ξχζκηζεο πεξίπνπ 25 cm, θαη λα δηαζέηεη πλεπκαηηθφ 
κεραληζκφ ππνβνήζεζεο. 
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ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
 

 Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά 
θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 

 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ζα 
απνδερηνχλ εγγξάθσο ηελ ππνρξέσζε, ζε ζπλεξγαζία θαη 
ζπλελλφεζε κε ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, λα 
κεηαθέξνπλ γηα επίδεημε ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ πξνο 
απφδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ζε ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

 Ζ θιίλε λα θέξεη ζήκαλζε CE 93/42/EEC.  
 

 Ρν ζηξψκα λα θέξεη ζήκαλζε CE 93/42/EEC. 
 

 Ρν θνκνδίλν κε ηελ ηξαπεδνηνπαιέηα λα θέξεη ζήκαλζε CE. 
 
 Νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ησλ εηδψλ λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001, ISO 13485. 
 

 Νη ειιεληθέο εηαηξείεο εκπνξίαο λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά 
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. 

 

 Δθφζνλ νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο είλαη ειιεληθέο, λα είλαη 
εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν παξαγσγψλ ειεθηξηθνχ θαη 
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ βάζεη ηνπ Λφκνπ 2939/2001 θαη ηνπ 
Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 117/2004. 

 

 Νη ειιεληθέο εηαηξείεο εκπνξίαο ή θαηαζθεπήο/εκπνξίαο πξέπεη 
επίζεο λα ζπκκνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πνπξγηθή 
Απφθαζε Γ/8Γ/ΓΞ1348/04 (ΦΔΘ 32Β/16-1-04) πεξί 
δηαθίλεζεο Ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 
 Νη ειιεληθέο εηαηξείεο εκπνξίαο ή θαηαζθεπήο/εκπνξίαο λα 

είλαη εληαγκέλεο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
Α.Ζ.Ζ.Δ. ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 117/2004.  

 
 Ρα είδε λα έρνπλ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο-
αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ.  

 
ΡΑΑΔΟΣΘ ΕΝΤΟΣ 180 ΘΜΕΩΝ  
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Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Ρν ςπγείν λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα 
αλαγθαία εμαξηήκαηα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 
εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

 
2. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ζπληήξεζε ηεζζάξσλ (4) 

αλζξψπηλσλ ζνξψλ. Δζσηεξηθά λα ρσξίδεηαη ζε 2+2 ζέζεηο, νη 
νπνίεο ζα δηαρσξίδνληαη θαηαθφξπθα θαη ζα δηαζέηνπλ 
μερσξηζηή ςπθηηθή κνλάδα γηα εθεδξηθφηεηα.  
 

3. Ζ θφξησζε ησλ ζνξψλ ζην ςπγείν λα γίλεηαη εκπξφζζηα.    
 

4. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζνξψλ, κε 
ζεξκνθξαζία κεηαμχ ησλ νξίσλ + 5° / -5°C πεξίπνπ. 
 

5. Γηαζηάζεηο ςπγείνπ ην κέγηζην: 2,20 m (Κ) x 2,50 m (Β) x 
2,30 m (Y ςπγείνπ ρσξίο ςπθηηθέο κνλάδεο). 

 
6. Λα κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί ζε θνκκάηηα θαη λα γίλεη ε 

ζπλαξκνιφγεζή ηνπ εληφο ηνπ ρψξνπ, ν νπνίνο είλαη 
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 6,90 m (M) x 4,30 m (Ξ) x 2,40 m (Y). 
 

7. Λα θέξεη αλεμάξηεηεο πφξηεο δηαζηάζεσλ 700 x 500mm 
πεξίπνπ νη νπνίεο λα θέξνπλ ρεηξνιαβέο θαη εηδηθφ ειαζηηθφ 
κνλσηηθφ πιηθφ ψζηε λα θιείλνπλ εξκεηηθά. Ζ θάζε πφξηα λα 
θέξεη θιεηδαξηά.  
 

8. Δζσηεξηθά ν ζάιακνο λα θέξεη θσηηζκφ.  
 

9. Όιεο νη επηθάλεηεο (εμσηεξηθέο θαη νη εζσηεξηθέο) λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ επηθάλεηεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 
304.   
 

10. Λα θέξεη νπσζδήπνηε κφλσζε ηθαλνχ πάρνπο γηα 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, απφ αθξφ πνιπνπξεζάλεο ή άιιν 
πιηθφ (ρσξίο CFC). 
 

11. Νη ζνξνί λα απνζεθεχνληαη ζε ζπξηαξσηνχο δίζθνπο – 
πιαηθφξκεο κε ρεηξνιαβή/ρεηξνιαβέο, θαηαζθεπαζκέλνπο απφ 
αλνμείδσην ράιπβα αλζεθηηθφ ζηα θαζαξηζηηθά θαη 
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απνιπκαληηθά. Λα ζπλεξγάδνληαη κε ην ηξνρήιαην κεηαθνξάο 
ζνξψλ.  
 

12. Νη ςπθηηθέο κνλάδεο λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε 
εμσηεξηθά (ν έλαο απφ ηνπο ηνίρνπο ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο 
είλαη εμσηεξηθφο πξνο παξαθείκελν πξναχιην). Ν ζπκπηεζηήο 
λα είλαη εξκεηηθνχ ηχπνπ κε αζφξπβε ιεηηνπξγία. Λα 
ιεηηνπξγεί κε νηθνινγηθφ ςπθηηθφ κέζν. (Λα αλαθεξζεί ν 
ηχπνο)  
 

13. Λα δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα απφςπμεο. 
 

14. Λα δηαζέηεη πίλαθα ειέγρνπ γηα ηελ ξχζκηζε φισλ ησλ 
ιεηηνπξγηψλ, κε αληίζηνηρεο θσηεηλέο ελδείμεηο (LED) θαζψο 
θαη alarm ηα νπνία λα ελεξγνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ ε 
ζεξκνθξαζία είλαη εθηφο ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ. 
 

15. Λα αλαθεξζνχλ: νη απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ε 
απαηηνχκελε ειεθηξηθή ηζρχο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ηερληθφ 
ζηνηρείν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ νξζή ηνπ ιεηηνπξγία. 
 

16. Λα ζπλνδεχεηαη κε θνξείν κεηαθνξάο θαη θφξησζεο – 
εθθφξησζεο ζνξψλ κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
- Λα είλαη κεηαβιεηνχ χςνπο, πδξαπιηθά κέζσ 

εξγνλνκηθνχ/ψλ πεληάι. 
- Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα. Πην 

πάλσ κέξνο λα θέξεη θπιίλδξνπο γηα ηε θφξησζε θαη 
νιίζζεζε ησλ δίζθσλ λεθξψλ, θαζψο θαη ζχζηεκα 
ζπγθξάηεζεο ησλ δίζθσλ.  

- Πην θάησ κέξνο λα θέξεη πξνζθξνπζηήξεο γηα πξνζηαζία 
ηνπ θνξείνπ θαη ηνπ ςπγείνπ θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο.  

- Λα δηαζέηεη εξγνλνκηθή ρεηξνιαβή νδήγεζεο. 
- Πηε βάζε λα θέξεη ηέζζεξηο (4) ηξνρνχο, ηνπιάρηζηνλ νη 

δπν κε θξέλα, δηακέηξνπ 125 mm, απφ ειαζηηθφ πιηθφ 
πνπ δελ αθήλεη ίρλε. Νη δχν ηνπιάρηζηνλ ηξνρνί λα είλαη 
πεξηζηξεθφκελνη.  

- Γηαζηάζεσλ θαηάιιεισλ γηα ηε θφξησζε – εθθφξησζε 
ζνξψλ αθφκα θαη ζην ςειφηεξν ζάιακν ηνπ ςπγείνπ. 

- Κέγηζην βάξνο αλχςσζεο: 200kg ηνπιάρηζηνλ. 
 

17. Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
έηε. 

 
27. Λα έρεη επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 
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έηε 
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ΞΔΟΔΞΑΓΥΓΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ SIS 

 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη ζπζθεπή θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο.  

 
2. Λα είλαη ζπζθεπή απνθαηάζηαζεο λεπξνκπηθνχ ηζηνχ κε 

ρξήζε ηερλνινγίαο καγλεηηθνχ πεδίνπ S.I.S. (Super Indactive 
System) 

 
3. Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz. 
 
4. Λα είλαη ηξνρήιαηε. 
 
5. Λα δηαζέηεη γηα ην ρεηξηζκφ ηεο έγρξσκε νζφλε αθήο 

ηνπιάρηζηνλ 8”. 
 
6. Λα παξάγεη έληαζε καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπιάρηζηνλ 2,4 Tesla. 
 
7. Λα παξάγεη ζπρλφηεηα καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπιάρηζηνλ 140 

Hz. 
 
8. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα πξσηφθνιια ζεξαπείαο.  
 
9. Λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη θαη λα απνζεθεχζεη 

δηθά ηνπ πξσηφθνιια ζεξαπείαο. 
 
10. Λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί βάζε δεδνκέλσλ αζζελψλ. 
11. Λα δηαζέηεη πνιχζπαζην βξαρίνλα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ 

αξζξψζεσλ κε εθαξκνζηή εζηηαζκέλνπ πεδίνπ. 
12. Γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηεο, νη δηαζηάζεηο 

ηεο λα κελ είλαη κεγαιχηεξεο 600 x 600 x 1000 mm (Κ x Ξ x 
) θαη ην βάξνο ηεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 35 Kgr. 
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13. Λα έρεη ζήκαλζε CE σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ. 
14. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 
15. Λα έρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.   
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ΘΔΟΚΝΓΟΑΦΗΘΖ ΘΑΚΔΟΑ ΣΔΗΟΝΠ 

 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Λα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο.  

 
2. Λα είλαη θνξεηή ζεξκνγξαθηθή θάκεξα ρεηξφο κε ινπξάθη 

αζθαιείαο θαη βάξνπο κηθξφηεξνπ ησλ 0,5 Kg. 
 
3. Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 2,4” αλάιπζεο 

ηνπιάρηζηνλ 240x320 pixels ζηελ νπνία λα απεηθνλίδνληαη ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν κε απνρξψζεηο ηνπ κπιε-θφθθηλνπ-θίηξηλνπ 
νη άλζξσπνη θαη ηα αληηθείκελα αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία 
ηνπο φηαλ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 0,5 - 1 m απφ 
ηελ θάκεξα. 

 
4. Λα έρεη αθξίβεηα ζηε κέηξεζε ± 0,5νC ή θαιχηεξε. 
 
5. Λα έρεη νπηηθφ θφθθηλν ζπλαγεξκφ ζηελ πεξίπησζε κέηξεζεο 

ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο ίζεο ή κεγαιχηεξεο 37,3νC. Ζ 
ζεξκνθξαζία ζπλαγεξκνχ λα κπνξεί λα αιιάμεη απφ ην 
ρξήζηε. 

 
6. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εμνπδεηέξσζεο κφληκσλ ζεξκψλ 

επηθαλεηψλ ζην νπηηθφ ηεο πεδίν κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 
ςεπδψλ ζπλαγεξκψλ. 

 
7. Λα ιακβάλεη ελδείμεηο ζεξκνθξαζίαο ζε ρξφλν κηθξφηεξν ή 

ίζν ηνπ 1 sec. 
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8. Λα αλνίγεη άκεζα ζε ρξφλν κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 1 sec. 
 
9. Λα έρεη δπλαηφηεηα ιήςεο θσηνγξαθίαο. 
 
10. Λα ππάξρεη ελζσκαησκέλε θάξηα κλήκεο ηνπιάρηζηνλ 16GB 

γηα απνζήθεπζε θσηνγξαθηψλ. 
 
11. Λα έρεη νπηηθφ πεδίν ηνπιάρηζηνλ 45ν θάζεηα θαη 35ν 

νξηδφληηα. 
 
12. Λα έρεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία απηνλνκίαο ηνπιάρηζηνλ 

6 σξψλ ε νπνία λα θνξηίδεηαη πιήξσο ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν 
ή ίζν ησλ 2 σξψλ.  

 
13. Λα πεξηιακβάλεηαη θαιψδην θφξηηζεο. 
 
14. Λα είλαη αδηάβξνρε κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP54 ή θαιχηεξν. 
 
15. Λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε ηξίπνδν. 
 
16. Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE.   
 
17. Λα έρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
 
18. Λα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε.  
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ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 
1. Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο ζα θαιχςεη πιήξσο ηηο 
αλάγθεο ηειεδηάζθεςεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Φιψξηλαο θαη 
ζα δηαζπλδεζεί ζην δίθηπν ηνπ ΔΘΔΞ.  

Ρν ελ ιφγν Έξγν αθνξά ηελ έληαμε ηνπ Λνζνθνκείνπ Φιψξηλαο 
ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή ηειεδηάζθεςεο ηνπ ΔΘΔΞ κε άκεζν 
ζηφρν ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ πεξηζηαηηθψλ 
έθηαθηεο αλάγθεο θαη θξίζεσλ πγεηνλνκηθήο θχζεσο , ηνπηθήο έ 
Δζληθήο εκβέιεηαο. 
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Ζ λέα κνλάδα ηειεδηάζθεςεο ζα δηαζπλδεζεί κε ην θέληξν 
δεδνκέλσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ θηινμελείηαη ζηελ 
ΘηΞ Α.Δ. θαη ζα δηαιεηηνπξγήζεη κε φιεο ηηο ππφινηπεο 
πθηζηάκελεο ή κειινληηθέο κνλάδεο κέζσ ηνπ δεκφζηνπ δηθηχνπ 
δεδνκέλσλ ΠΕΔΜΗΠ.  

Ζ εγθαηάζηαζε, δηαζχλδεζε θαη ιεηηνπξγίαο ηηο λέαο κνλάδαο ζα 
είλαη ζχλλνκε κε ην ξπζκηζηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ 
νξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφο Θαλνληζκφο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
φπσο απηφο εμεηδηθεχεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ζα 
εμαζθαιίζεη ηελ επηθνηλσλία κε φια ηα ζεκεία ηεο 3εο .ΞΔ. κε 
αλάινγν εμνπιηζκφ θαη θαζψο θαη κε ηα αθφινπζα άθξα: 

α) ΔΘΑΒ θαη ΔΘΔΞ  

β) πνπξγείν γείαο (Αξηζηνηέινπο 17 ζηελ Αζήλα)  

γ) Γηνηθήζεηο ησλ .ΞΔ. 

δ) άιια Λνζνθνκεία ηνπ ΔΠ πνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα 
ηειεδηάζθεςεο 

ε) ζηα 43 ζεκεία (Λνζνθνκεία, Θέληξα γείαο, ΞΞΗ θιπ.) ηνπ 
Δζληθνχ Γηθηχνπ Ρειεταηξηθήο (ΔΓΗΡ) ηεο 2εο γεηνλνκηθήο 
Ξεξηθέξεηαο. 

Ρα δεηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο ζα 
πξέπεη λα είλαη: 

ςειή πνηόηεηα ιεηηνπξγίαο: Ρν δεηνχκελν ζχζηεκα 
ηειεδηαζθέςεσλ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη ην δσληαλφ, πςειήο 
επθξίλεηαο βίληεν, κε ήρν πςειήο πνηφηεηαο θαζψο θαη θαιά 
ελαξκνληζκέλεο κε ην πεξηβάιινλ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Δπθνιία ζηε ρξήζε: Ρν ζχζηεκα ηειεδηαζθέςεσλ ζα πξέπεη λα 
είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη πνιχ απιφ θαη 
θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε. Θα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε απιά θαζεκεξηλά ειεθηξνληθά 
εξγαιεία παξαγσγηθφηεηαο γξαθείνπ (φπσο γηα παξάδεηγκα ην 
ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην) πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη θάπνηνο θαη 
λα πξνγξακκαηίζεη ηειεδηαζθέςεηο, θαζψο θαη κε έλα κφλν 
πιήθηξν λα πξαγκαηνπνηεί ηελ θιήζε κε ην ζχζηεκα 
ζπλδηάζθεςεο ηελ ψξα ηεο ζπλάληεζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα 
απαηηείηαη ε ειάρηζηε αλαγθαία εθπαίδεπζε γηα ηνλ ρξήζηε θαη ε 
κηθξφηεξε δπλαηή ππνζηήξημε απφ ην ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο ηεο 
.ΞΔ. 

Αμηνπηζηία ζηε ιεηηνπξγία: Ρν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο ζα 
πξέπεη λα εθκεηαιιεχεηαη ην πςειήο δηαζεζηκφηεηαο δίθηπν θαη 
ηελ ππνδνκή Δλνπνηεκέλσλ Δπηθνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
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πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο αμηνπηζηία «ήρνπ θιήζεο» θαη 
απξφζθνπηε ελζσκάησζε κε άιιεο εθαξκνγέο θσλήο θαη βίληεν. 

Ξνηόηεηα εηθόλαο: Απαηηείηαη λα ππάξρεη απφδνζε εηθφλαο 
πςειήο επθξίλεηαο  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαζφινπ δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο 
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα εηθνλνζηνηρεία, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 
ζπλερνχο ζπγθέληξσζεο θαη ξνήο ηεο ηειεδηάζθεςεο. 

Ξηζηόηεηα θαη πνηόηεηα ήρνπ: Ρν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο ζα 
πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπληνλίδεη κε αθξίβεηα ηηο 
εηθφλεο θαη ηηο θσλέο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα 
δηαζέηεη αλεμάξηεην, full duplex θαλάιη ήρνπ, πξνθεηκέλνπ νη 
ζπκκεηέρνληεο ζε κία ζχζθεςε θαη νη θσλέο ηνπο λα ζπλδένληαη 
κε αθξίβεηα ζε έλα νινθιεξσκέλν ερεηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ξνιύ κηθξό ρξόλν θαζπζηέξεζεο: Θα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη ν πνιχ κηθξφο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο αλάκεζα ζηε 
ιήςε κε ηελ θαηάιιειε αξρηηεθηνληθή switching. Απηφ είλαη 
ζεκαληηθφ φηαλ ζηε κέζε κίαο πξφηαζεο, κία ρεηξνλνκία ή 
απζφξκεηε ιεθηηθή δηαθνπή ζπρλά αληαλαθιά εθείλεο ηηο 
αληηδξάζεηο πνπ βιέπεη θαλείο ζε κία πξφζσπν-κε-πξφζσπν 
ζπλάληεζε. 

2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Ππζηήκαηνο Ρειεδηάζθεςεο 

 

Ζ ιχζε ηειεδηάζθεςεο πνπ ζα δεηεζεί ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε 
ψξηκεο ηερλνινγίεο γηα ηειεδηάζθεςε θαη ζπλεξγαζία νκάδσλ. 

Θα πξέπεη λα πξνζθέξεη πςειή εκπεηξία εηθφλαο θαη ήρνπ κε 
θαηλνηφκεο δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ 
γηα δσκάηηα κηθξνχ έσο κεζαίνπ κεγέζνπο. 

Ρν δεηνχκελν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
θάκεξα, θσδηθνπνηεηή, ερεία θαη κηθξφθσλα ελζσκαησκέλα ζε 
κία κφλν ζπζθεπή θαη λα είλαη ηδαληθφ γηα δσκάηηα 
ηειεδηάζθεςεο. Ξξέπεη λα πξνζθέξεη εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο 
ζηελ θάκεξα θαη ηα κηθξφθσλά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεί 
ηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξίο λα ηνπο θνπξάδεη θαη λα 
έρεη ραξαθηεξηζηηθά εχθνια θιηκαθσηήο ιχζεο ζε φιεο ηηο κηθξέο 
αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ θαη ζρεηηθνχο ρψξνπο. 

Δλδεηθηηθά Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά  

 Ξαξαθνινχζεζε ελεξγνχ νκηιεηή θαη εζηίαζε ζε απηφλ, κε 
ηελ θάκεξα θαη ην κηθξφθσλν. 

 Αζχξκαηε δηαζχλδεζε γηα κνίξαζκα πιεξνθνξίαο. 

 4Θ πεξηερφκελν. 
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 Άιια έμππλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο, κέηξεζε αλζξψπσλ ζην 
δσκάηην, API γηα ελνπνίεζε κε άιιεο εθαξκνγέο, 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Ρν δεηνχκελν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο λα κπνξεί λα 
δηαζπλδεζεί (εθφζνλ δεηεζεί) κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα 
ζηελ ππνδνκή ηειεδηάζθεςεο ηνπ ΔΘΔΞ θαη λα ηεζεί άκεζα 
ζε ιεηηνπξγία ζε θάζε θνξέα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. 

 
Ρα αλαιπηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη 
παξαθάησ: 

Α. ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΘΛΕΔΙΑΣΚΕΨΘΣ  

 Ρεριγραφι Απαίτθςθ 

 Ρα αναφερκεί το μοντζλο και το όνομα του καταςκευαςτι Ρα αναφερκοφν 

 Υοςότθτα  Ζνα (1) 

 

Ξωδικοποιθτισ/Αποκωδικοποιθτισ με ενςωματωμζνθ κάμερα, μικρόφωνα 
και θχεία, δυνατότθτα διαςφνδεςθσ ςε εξωτερικζσ οκόνεσ/projectors και 
υποςτιριξθ πρωτοκόλλου ςθματοδοςίασ SIP και Θ323. 

ΡΑΛ 

 

Ρα ςυνεργάηεται πλιρωσ με τθν εγκατεςτθμζνθ εφαρμογι διαχείριςθσ 
video κλιςεων για εγγραφι (registration)/callcontrol του ΕΞΕΥΩ (Cisco VCS 
and Cisco TMS) και να εγγραφει ςε αυτι. Ρα προςφερκοφν οι απαραίτθτεσ 
άδειεσ. 

ΡΑΛ 

 

Εκτόσ από τα ενςωματωμζνα μικρόφωνα, να υποςτθρίηει δυνατότθτα 
προςκικθσ δφο επιτραπζηιων μικροφϊνων. Δεν απαιτείται να 
προςφερκοφν - για μελλοντικι χριςθ. 

ΡΑΛ 

 

Ρα προςφζρεται με κονςόλα διαχείριςθσ με touch οκόνθ για ευκολία ςτθ 
χριςθ.  

ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ H.264, H.265 ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ βιντεοκλιςεων ανάλυςθσ ζωσ 1920 x 1080p60 (HD1080p) ΡΑΛ 

 Ξάμερα υψθλισ ευκρίνειασ 5K Ultra HD. Ωποςτιριξθ μζχρι 60 fps. ΡΑΛ 

 

Ωποςτιριξθ τουλάχιςτον 80° οριηόντιο field of view και 50° κάκετο field of 
view 

ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ μζγιςτθσ ανάλυςθσ κάμερασ  5184 x 2916 pixels ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ αυτόματθσ ρφκμιςθσ Focus, Brightness,White Balance  ΡΑΛ 

 Ελάχιςτο digital zoom ≥ 3x ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ zoom, pan, tilt camera controls ΡΑΛ 

 

To προςφερόμενο τερματικό κα πρζπει να υποςτθρίηει μία είςοδο HDMI 
με μζγιςτθ ανάλυςθ 4K (3840 x 2160) format ςτα 30 fps  

ΡΑΛ 
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To προςφερόμενο τερματικό κα πρζπει να υποςτθρίηει δφο εξόδουσ HDMI 
για ςφνδεςθ ςε εξωτερικζσ οκόνεσ/projector 

ΡΑΛ 

 

Σι ζξοδοι HDMI να υποςτθρίηουν ανάλυςθ 3840 x 2160p60 (4Kp60) και το 
πρωτόκολλο CEC (Consumer Electronics Control). 

ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, and Opus ΡΑΛ 

 Υοιότθτα CD 20ΞΘz  ΡΑΛ 

 Ξαταςτολι κορφβου ΡΑΛ 

 Ενεργθτικόσ ςυγχρονιςμόσ ομιλίασ-εικόνασ (lip sync) ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ BFCP (SIP) και Θ.239 (Θ.323) dual stream. ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ μζγιςτθσ ανάλυςθσ για dual streaming : 3840 x 2160p5 (4Kp5) ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ κρυπτογράφθςθσ βιντεοκλιςεων SIP και Θ.323 ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ των προτφπων κρυπτογράφθςθσ AES  και Θ.235v3 ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ IPv4, IPv6 και dual stack IPv4-IPv6. ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ 802.1x authentication. ΡΑΛ 

 Ωποςτιριξθ 802.1p. ΡΑΛ 

 Mία κφρα Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit. ΡΑΛ 

 Διαχείριςθ μζςω HTTPS και SSH. ΡΑΛ 

 Ρα υποςτθρίηει Kensington Security Slot ΡΑΛ 

 Ρα περιλαμβάνεται εγγφθςθ για δφο (2) ζτθ από τθν εγκατάςταςθ ΡΑΛ 

 

Β. ΤΘΛΕΟΑΣΘ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΘΛΕΔΙΑΣΚΕΨΘΣ  

 Ρεριγραφι Απαίτθςθ 

 Ρα αναφερκεί το μοντζλο και το όνομα του καταςκευαςτι Ρα αναφερκοφν 

 Υοςότθτα  Ζνα (1) 

 
Ψο προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με 
ανακοίνωςθ τουσ τελευταίουσ 24 μινεσ από τθν υποβολι τθσ προςφοράσ 

ΡΑΛ 

 Διαγϊνιοσ οκόνθσ ≥43” 

 Αντίκεςθ οκόνθσ 500000:1 

 Φωτεινότθτα οκόνθσ Ρα αναφερκεί 

 Γωνία Κζαςθσ (Σριηόντια/Ξάκετα) Ρα αναφερκεί 

 Ανάλυςθ   Ρα αναφερκεί 
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 Εγγφθςθ καταςκευαςτι τθσ οκόνθσ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ (on-site) ≥ 2 ζτθ 

 Ρα φζρει ςιμανςθ CE, Energy Star, TCO ΡΑΛ 

 Ρα διακζτουν χαρακτθριςτικά borderless οκόνθσ NAI 

 
Ρα διακζτουν χαρακτθριςτικά SMART TV με δυνατότθτα ενςωματωμζνου 
WEB BROWSER 

NAI 

 Ρα διακζτει δυνατότθτα απ' ευκείασ διαςφνδεςθσ ςτο Internet NAI 

 
Ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ: Bluetooth, Ethernet, 2xUSB, Digital 
Audio Out ,HDMI, Wi-Fi 

ΡΑΛ 

 
Ρα προςφερκεί με βάςθ επιτοίχιασ ςτιριξθσ και να τοποκετθκεί με βάςθ 
τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ.  

ΡΑΛ 

 
Ρα ςυνοδεφεται από όλα τα παρελκόμενα καλϊδια διαςφνδεςθσ, 
τθλεκοντρόλ, εγχειρίδια χριςθσ, κλπ. 

ΡΑΛ 

 

 

Γ. ΥΡΘΕΣΙΕΣ  

 Ρεριγραφι Απαίτθςθ 

 

Ρα προςφερκοφν υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ και 
λειτουργίασ προκειμζνου το ςφςτθμα τθλεδιάςκεψθσ να αποκτιςει τθ 
ηθτοφμενθ λειτουργικότθτά του με βάςθ τθν ανωτζρω τεχνικι περιγραφι, 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ενότθτασ 2: Αναλυτικι περιγραφι 
Χυςτιματοσ Ψθλεδιάςκεψθσ  

ΡΑΛ 

 
Ρα προςφερκοφν Ωπθρεςίεσ Υιλοτικισ Οειτουργίασ ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ τθσ παραγράφου 7.1:  Ωπθρεςίεσ Υιλοτικισ Οειτουργίασ 

Ζνα (1) 

 
Ρα προςφερκοφν Ωπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 7.2: Ωπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ  

ΡΑΛ 

 
Ρα προςφερκοφν Ωπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Ξαλισ Οειτουργίασ» & 
Χυντιρθςθσ» ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 7.3: Ωπθρεςίεσ 
Εγγφθςθσ «Ξαλισ Οειτουργίασ» & Χυντιρθςθσ» 

ΡΑΛ 

 

O Ανάδοχοσ καλείται να ανακζςει ςε ανεξάρτθτο εξειδικευμζνο φορζα τθ 
διεξαγωγι δοκιμϊν αςφάλειασ (penetration tests) κατά τθν διάρκεια τθσ 
υποχρεωτικισ εγγφθςθσ, τα ςυμπεράςματα των οποίων πρζπει να 
λθφκοφν υπόψθ από τον ανάδοχο, που κα είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί 
ςτισ απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

ΡΑΛ 

 

3. Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία  
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Ζ δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηνπ αθεξαίνπ ησλ δεδνκέλσλ, 
πνπ βξίζθνληαη ή δηαθηλνχληαη απφ ην ζχζηεκα, απνηειεί πξψηε 
ζρεδηαζηηθή πξνηεξαηφηεηα, επελδχνληαο ζε ππνδνκέο αζθαιείαο, 
ειέγρνπ θαη αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ. 

Θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα θαη ζα 
δξνκνινγεζνχλ νη θαηάιιειεο δξάζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
ζπζηεκάησλ, ησλ εθαξκνγψλ, ησλ κέζσλ θαη ησλ ππνδνκψλ, 
θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνο επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα, ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ 
πιεξνθνξηψλ, αλαδεηψληαο θαη εληνπίδνληαο - κε κεζνδηθφ θαη 
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν - ηα ηερληθά κέηξα θαη ηηο νξγαλσηηθφ-
δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επαξθή 
αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ, κέζσλ 
θαη ππνδνκψλ. Θα ιεθζεί επίζεο ππφςε ην θείκελν ζεζκηθφ 
πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ππφ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο, 
πνπ έρνπλ εμάξηεζε απφ ηελ ππνδνκή ηνπ παξφληνο έξγνπ, ηηο 
ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηηο ΡΞΔ, ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο ηερληθέο 
αζθάιεηαο πνπ έρνπλ πξνηαζεί, ηα επαξθέζηεξα δηαηηζέκελα 
πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ, θαζψο θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 
ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο ζηηο ΡΞΔ.  

Πην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ε  ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα αλαζέζεη ζε 
αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν θνξέα ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ 
αζθάιεηαο (penetration tests) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ππνρξεσηηθήο εγγχεζεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 
ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνλ αλάδνρν, πνπ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

4. Δπεθηαζηκόηεηα 

 

Έλα ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο απνηειεί ζήκεξα έλα δπλακηθφ 
πεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ νη απαηηήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο αλακέλεηαη 
λα δηνγθσζνχλ ζην κέιινλ. Γεδνκέλσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 
επέλδπζεο ζε πιηθφ ππνδνκήο πνπ γίλεηαη κε ην παξφλ έξγν, είλαη 
ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί έλα επίπεδν επεθηαζηκφηεηαο πνπ ζα 
επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεκεξηλήο επέλδπζεο ζε βάζνο 
ρξφλνπ, δηαηεξψληαο ην κειινληηθφ θφζηνο αλαβάζκηζεο ζε 
ινγηθά πιαίζηα. 

 

5. Γηαζπλδεζηκόηεηα 
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Ζ δηαζπλδεζηκφηεηα αθνξά ζηα εμήο: 

• Γηαζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ λέσλ κνλάδσλ 

ηειεδηάζθεςεο ηνπ ελ ιφγσ  ζπζηήκαηνο ηεο 3εο 

.ΞΔ. 

• Γηαζπλδεζηκφηεηα κε ηηο  κνλάδεο ηειεδηάζθεςεο 

ηνπ ΔΘΔΞ 

• Γηαζπλδεζηκφηεηα κε ην Δζληθφ Γίθηπν Ρειεταηξηθήο 

(ΔΓΗΡ) 

• Γηαζπλδεζηκφηεηα κε ηξίηα ζπζηήκαηα 

ηειέδηάζθεςεο κέζσ ηνπ Θέληξνπ Γεδνκέλσλ ηνπ 

ΔΘΔΞ 

• Γηαζπλδεζηκφηεηα – αμηνπνίεζε επέλδπζεο κεηαμχ 

φισλ ησλ κνλάδσλ ηειεδηάζθεςεο ηεο 3εο .ΞΔ. 

αθφκε θαη κε ηξίηεο ππεξεζίεο ηειεζπλαληήζεσλ 

εθηφο ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ ΔΘΔΞ (π.ρ. ρξήζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηειεζπλαληήζεηο κέζσ 

δηαδηθηχνπ κε εθαξκνγέο φπσο e-presence, skype 

θηι) 

6. Ρεθκεξίσζε  

 

Γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ιχζε ζα 
πξέπεη λα παξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο, ηερληθέο ζεκεηψζεηο θαη 
ηεθκεξίσζε ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξάμεσλ 
παξακεηξνπνίεζεο. 

7. Διάρηζηεο Ξξνδηαγξαθέο πεξεζηώλ 

 

7.1 πεξεζίεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο 

 

Ζ πεξίνδνο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί: 

• θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ,  

• θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο  

Ν αλάδνρνο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο, έρεη ηηο 
παξαθάησ ππνρξεψζεηο:  

• Δπίιπζε πξνβιεκάησλ,  
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• Γηφξζσζε / Γηαρείξηζε ιαζψλ,  

• Ξαξνρή help-desk  

• Δπηθαηξνπνίεζε (update) ηεθκεξίσζεο  

 

Δηδηθφηεξα, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ πεξίνδν 
πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη λα ειεγρζνχλ δηεμνδηθά:  

• Νη ξπζκίζεηο, παξακεηξνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο,  

• Νη ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

(fine tuning).  

• Νπνηαδήπνηε άιιε παξάκεηξνο επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο, 
εκθαληζζνχλ πξνβιήκαηα ή δηαπηζησζεί φηη δελ πιεξνχληαη 
θάπνηεο απφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο, ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα πξνβαίλεη άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο βειηησηηθέο 
παξεκβάζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο, ψζηε, κεηά ην πέξαο ηεο 
πεξηφδνπ Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο, ην ζχζηεκα λα είλαη έηνηκν γηα 
παξαγσγηθή ιεηηνπξγία (production). 

 

7.2 πεξεζίεο Δθπαίδεπζεο 

 

Πην Έξγν πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ζηε ρξήζε 
ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο, κε βάζε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ αλαδείρζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. Ζ 
κεζνδνινγία θαη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα  είλαη πιήξσο 
ηεθκεξησκέλν. 

Κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ νη πξνρσξεκέλνη ρξήζηεο ησλ πνζπζηεκάησλ ζα 
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ 
ειέγρνπ ησλ ζπζθεπψλ ηειεδηάζθεςεο 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ζηελ Ρερληθή ηνπ 
Ξξνζθνξά ην θαηάιιειν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηνλ 
αλαιπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εθπαηδεχζεσλ ζχκθσλα κε ην 
πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα.  

Ρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πέξαλ ηνπ 
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πιηθνχ πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ πξντφλησλ, ην 
πιηθφ (slides, ζεκεηψζεηο, θ.ιπ.) πνπ ζα εηνηκάζεη ν Αλάδνρνο γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη κέξηκλα γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα ε αζχγρξνλε εθπαίδεπζε. Πην πιαίζην 
απηφ ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα 
ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο κε πιηθφ 
εθπαίδεπζεο πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα 
ηφζν απφ εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο ησλ Λνζνθνκείσλ θαη ηεο 
.ΞΔ. φζν θαη απφ  ρξήζηεο άιισλ θνξέσλ. Ξαξάιιεια ζα πξέπεη 
λα ιεθζεί κέξηκλα γηα δηαξθή εθπαίδεπζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 
ζε αιιαγέο ή λέα ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

7.3 πεξεζίεο Δγγύεζεο «Θαιήο Ιεηηνπξγίαο» & 

Ππληήξεζεο 

Νη ππεξεζίεο Δγγχεζεο «Θαιήο Ιεηηνπξγίαο» θαη Ππληήξεζεο 
απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ έξγνπ θαζψο 
έξρνληαη λα επηιχζνπλ θξίζηκα δεηήκαηα ηερληθήο θχζεσο θαη 
δηαρξνληθήο αλάπηπμεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εθαξκνγψλ θαη 
εμνπιηζκνχ.  

Νη πεξεζίεο Δγγχεζεο «Θαιήο Ιεηηνπξγίαο» παξέρνληαη κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο βάζεη 
Πύκβαζεο Δγγύεζεο  ηελ νπνία ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ππνγξάςεη κε ηελ .ΞΔ. γηα ηελ πξνζθεξφκελε 
απφ απηφλ Ξεξίνδν Δγγχεζεο ηνπ ελφο (1) έηνπο.  

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 
ζπληήξεζεο, ζα θαηαξηηζηεί εηδηθή ζχκβαζε ζπληήξεζεο ηελ 
νπνία ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερηεί εθφζνλ 
ππνβάιεη πξνζθνξά ζην παξφλ έξγν. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο ζπληήξεζεο είλαη δχν (2) έηε. Πηε ζχκβαζε 
ζπληήξεζεο ζα εμεηδηθεχνληαη νη φξνη θαη νη παξερφκελεο 
ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

Ρν θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο ηα δχν πξψηα έηε (κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο) ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ πνζνζηφ επί 
ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ. 

 

8. Γηαζθάιηζε Θαιήο Ιεηηνπξγίαο Δμνπιηζκνύ θαη 

Ινγηζκηθνύ Ππζηεκάησλ 

Υο δηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ (απηνχ πνπ ζα 
πξνζθεξζεί ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ) θαη ινγηζκηθνχ 
ζπζηεκάησλ νξίδνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ, ηα νπνία ζα 
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πξνζθεξζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, θαη ζηα νπνία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φπνηε απαηηείηαη θαη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο 
απφ ηνπο επηκέξνπο θαηαζθεπαζηέο – πξνκεζεπηέο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. 

 

9. Ξξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ (hardware) 

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 
εθηηκά φηη πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο 
ηερληθνχο νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη εζσηεξηθνί θαζαξηζκνί ηνπ 
εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη νη θαηάιιεινη έιεγρνη ησλ επαίζζεησλ 
εμαξηεκάησλ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 
ρσξίο πξνβιήκαηα θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ βιαβψλ. Ζ 
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο 
θαη’ έηνο. 

Νη παξεκβάζεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνγξακκαηίδνληαη 
απφ θνηλνχ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ .ΞΔ. ψζηε λα δεκηνπξγνχλ 
ηελ ειάρηζηε δπλαηή ελφριεζε ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 
Ππζηήκαηνο.  

 

10. Απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνύ (hardware) 

Κε ηνλ φξν απηφ ελλννχληαη νη ελέξγεηεο (εξγαζίεο θαη 
αληαιιαθηηθά) πνπ απαηηείηαη λα εθηειεζηνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ 
(hardware) πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ηελ εκθάληζε ζρεηηθνχ 
πξνβιήκαηνο. Δλδεηθηηθά, νη ελέξγεηεο απηέο κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν (νπηηθφ, ειεθηξνληθφ, ή άιιν), ηηο 
ξπζκίζεηο, ηελ παξνρή θαη εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ 
αληαιιαθηηθψλ ή ππνκνλάδσλ (units), ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο, αλ 
απαηηείηαη, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηχπν θαη ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο 
ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

11. Βειηηώζεηο, παξάδνζε - εγθαηάζηαζε ηπρόλ λέσλ 

εθδόζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζπληήξεζε 
Ινγηζκηθνχ Ππζηήκαηνο. Πηα πιαίζηα απηήο ηεο ζπληήξεζεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα εγθαζηζηά ηηο λέεο εθδφζεηο θαη λα ηεθκεξηψλεη 
ηηο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε.  
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ΘΑΚΔΟΑ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ ΓΗΑ ΡΖΙΔΓΗΑΠΘΔΤΖ 
 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 
1 Γεληθή απαίηεζε 

Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη 
απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη 
κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα 
(ελδεηθηηθά: manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε 
ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

2 Γεληθνί όξνη 

Νη θάκεξεο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηεο, ακεηαρείξηζηεο, 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 
12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, λα 
θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θα λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί 
αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο. 

Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε 
ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE.   

3 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά-Ιεπηνκεξή 

Ρχπνο ζχλδεζεο ζηνλ Ζ/ USB 

Κηθξφθσλν ΛΑΗ 

Αλάιπζε Βίληεν 1920x1080 p 

Αλάιπζε Φσηνγξαθίαο 2.0 megapixels 
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Βαζηθέο Ξξνδηαγξαθέο: 

4 Δηδηθνί όξνη 

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα 
νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ 
Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν 
ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία 
θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα δηθηχνπ θαη θαιψδηα 
ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, φπνηα άιια βνεζεηηθά 
πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 

  Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 
έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη ηε δσξεά 
παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο φισλ ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε 
επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, ηηο 
εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.  

 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα 
ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-ζπλεξγαηψλ θαη λα 
δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο 
εηαηξείαο.     

 

Οχζκηζε εζηίαζεο Auto focus 

Κηθξφθσλν ΛΑΗ 

Ππκβαηφηεηα κε Windows 10 
Professional 

ΛΑΗ 

Κέγηζην frame rate 30 fps 

Δίδνο Web camera 
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ΑΘΝΠΡΗΘΑ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ ΓΗΑ ΡΖΙΔΓΗΑΠΘΔΤΖ 

 

Α
/

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
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Α 

 Γεληθή απαίηεζε 
 
Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη 
απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη 
κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα 
(ελδεηθηηθά: manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε 
ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Γεληθνί όξνη 
 
Ρα αθνπζηηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 
12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, λα 
θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θα λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί 
αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο. 

Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε 
ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE.   

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά-Ιεπηνκεξή 
 

Βαζηθέο Ξξνδηαγξαθέο: 

Ρχπνο ζχλδεζεο ζηνλ Ζ/ USB 2.0 

Κηθξφθσλν ΛΑΗ 

Οχζκηζε έληαζεο ήρνπ ΛΑΗ 

Δπαηζζεζία αθνπζηηθψλ 109.0 dB 

Απφθξηζε (ζπρλφηεηα) Κηθξνθψλνπ 100 hz-10 khz 

Απφθξηζε(ζπρλφηεηα) αθνπζηηθνχ 12 hz- 28 khz 

 

Δηδηθνί όξνη 
 

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα 
νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ 
Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν 
ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία 
θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα δηθηχνπ θαη θαιψδηα 
ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, φπνηα άιια βνεζεηηθά 
πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 
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  Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 
έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη ηε δσξεά 
παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο φισλ ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε 
επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, ηηο 
εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.  

 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα 
ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-ζπλεξγαηψλ θαη λα 
δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο 
εηαηξείαο.     
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ΦΝΟΖΡΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖΠ TABLET 
 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Γεληθή απαίηεζε 
 

Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη 
απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη 
κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα 
(ελδεηθηηθά: manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε 
ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Γεληθνί όξνη  
 
Λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα 
θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θα λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί 
αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο. 
Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε 
ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE   
 
Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά-Ιεπηνκεξή 
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 Κλήκε RAM ≥8 GB 
 Σσξεηηθφηεηα 128 GB 
 Ξπξήλεο Δπεμεξγαζηή Dual-Core 
 Ραρχηεηα Βαζηθνχ Δπεμεξγαζηή ≥1,6 GHz 
 Κέγεζνο Νζφλεο ≥10 " 

 Αλάιπζε Νζφλεο ≥1800x1200 pixels 
 Ρχπνο: IPS 
 Ππλδεζηκφηεηα: Bluetooth, USB, USB-C, Wi-Fi  
 Κέγηζηε Γηάξθεηα Κπαηαξίαο: 9 hrs   
 Έμηξα: Γξαθίδα, Θήθε 

Ππκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζε 
θάζε κνλάδα κε Ιεηηνπξγηθφ Windows 10 GR PROFESSIONAL. 
Δγγχεζε: Ρνπιάρηζηνλ 2 έηε 

 
Δηδηθνί όξνη 
 

 Ππκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζε 
θάζε κνλάδα κε Ιεηηνπξγηθφ Windows 10 PROFESSIONAL.  

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα 
νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ 
Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν 
ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία 
θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα 
ιεηηνπξγίαο, φπνηα άιια βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη 
θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 

  Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 
έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη ηε δσξεά 
παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο φισλ ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε 
επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, ηηο 
εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.  

 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα 
ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-ζπλεξγαηψλ θαη λα 
δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο 
εηαηξείαο.     
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Χελίδα 373 
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ΦΝΟΖΡΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖΠ ΡΞΝ LAPTOP 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Γεληθή απαίηεζε 
 

Δπεμεξγαζηήο CPU  

Δπεμεξγαζηήο Intel  Core 
i7 

ΛΑΗ 

Γεληά θνξεηψλ 
ππνινγηζηψλ 

10th Gen 

Θαηαζθεπαζηήο Intel 

Νζόλε  

Γηαγψληνο >=15,6 “ 

Αλάιπζε 1920x1080 

Γπλαηφηεηεο Full HD 

Κλήκε RAM  

Σσξεηηθφηεηα >=8 GB 

Ρχπνο DDR4 

Θάξηα γξαθηθώλ  

Θαηαζθεπαζηήο Intel 
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Χελίδα 374 

Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη 
απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη 
κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα 
(ελδεηθηηθά: manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε 
ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Γεληθνί όξνη 
 

Νη θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο(Laptop) πξέπεη λα είλαη 
θαηλνχξγηνη, ακεηαρείξηζηνη, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε 
αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, λα θπθινθνξνχλ ζηελ 
αγνξά θα λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο ή 
απφζπξζεο. 

Νη θνξεηνί ειεθηξνληθνί πνινγηζηέο λα είλαη θαηάιιεινη γηα 
ρξήζε εθαξκνγψλ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, πεξηήγεζεο 
δηαδηθηχνπ, εηδηθψλ εθαξκνγψλ θ.ι.π. 

Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε 
ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE.   

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά-Ιεπηνκεξή 
 

Βαζηθέο Ξξνδηαγξαθέο: 

 

Δηδηθνί όξνη 
 

 Ππκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζε 
θάζε θνξεηφ ππνινγηζηή κε Ιεηηνπξγηθφ Windows 10 
PROFESSIONAL θαη Ινγηζκηθφ Απηνκαηηζκνχ Γξαθείνπ 

Shared Κλήκε ΛΑΗ 

Πθιεξόο Γίζθνο  

Ρχπνο SSD 

Σσξεηηθφηεηα >=512 GB 

Ππλδεζηκόηεηα  

Ππλδέζεηο Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB 3.1, usb-c, Wi-Fi 

Ινγηζκηθό  

Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 10 Professional GR 
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Χελίδα 375 

OFFICE 2016 GR ή λεφηεξε έθδνζε πνπ ζα παξαδνζεί 
εγθαηεζηεκέλν ζε θάζε Ζ/ 

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα 
νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ 
Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν 
ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία 
θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα δηθηχνπ θαη θαιψδηα 
ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, φπνηα άιια βνεζεηηθά 
πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 

  Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 
έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη ηε δσξεά 
παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο φισλ ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε 
επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, ηηο 
εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.  

 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα 
ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-ζπλεξγαηψλ θαη λα 
δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο 
εηαηξείαο.     
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ΔΘΡΞΥΡΖΠ Α3 
 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Γεληθή απαίηεζε 
 
Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη 
απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη 
κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα 
(ελδεηθηηθά: manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε 
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Χελίδα 376 

ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Γεληθνί όξνη 
 
Λα είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα 
θπθινθνξεί ζηελ αγνξά θα λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί 
αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο. 

Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε 
ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE   

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά-Ιεπηνκεξή 
 

Ρχπνο:  Δθηππσηήο Α3  Laser 
              Κνλφρξσκε Δθηχπσζε 
• Κλήκε: 512MB 
• Ραρχηεηα εθηχπσζεο: 40ppm 
• Απηφκαηε εθηχπσζε δηπιήο φςεο: λαη 
• Πχλδεζε: USB, Ethernet 

 Αλαιψζηκν: Toner 
 Αξηζκφο Αλαισζίκσλ: 1 
• Κέγηζηε Αλάιπζε εθηχπσζεο: ηνπιάρηζηνλ 1200x1.200 dpi 
• Κεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ:  100.000 ζειίδεο 
• πνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Windows 10 Pro/7 Pro 
Σεηξηζκφο ραξηηνχ 
Κέγεζνο ραξηηνχ: A3, A4, A5, Β4, Β5  
Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε (Δθηχπσζε/Πάξσζε/Αληηγξαθή)   
           
Δηδηθνί όξνη 
 

 O θαηαζθεπαζηήο λα απνδεηθλχεη γηα ηα κεραλήκαηά ηνπ, 
αλαιψζηκα κε πςειή απφδνζε, ζε ζπλδπαζκφ κε νηθνλνκηθή 
ηερλνινγία θαη ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα 
νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ 
Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν 
ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία 
θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα 
ιεηηνπξγίαο, φπνηα άιια βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη 
θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 

  Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 
έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη ηε δσξεά 
παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο φισλ ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε 
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Χελίδα 377 

επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, ηηο 
εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.  

 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα 
ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-ζπλεξγαηψλ θαη λα 
δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο 
εηαηξείαο.     
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ΞΝΙΚΖΣΑΛΖΚΑ ΔΘΡΞΥΡΖΠ/ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ/ΠΘΑΛΔΟ/ΦΑΜ Α4 

 

 

Α
/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Γεληθή Απαίηεζε 
 
Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο είλαη 
απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη 
κε αληίζηνηρεο ππνρξεσηηθέο παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα 
(ελδεηθηηθά: manuals, prospectus θ.ι.π.) ζηελ ειιεληθή ή ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα, ηα νπνία ζα ζπλππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά. Πηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαθέξνληαη ζε ηερληθά θπιιάδηα ε 
ηεθκεξίσζε ζα γίλεηαη κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

Γεληθνί όξνη 

Λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα 
θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θα λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί 
αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο. 

Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα ππνβιεζεί θαη ε ζρεηηθή δήισζε 
ζπκκφξθσζεο-ζήκαλζε CE  

 

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά - Ιεπηνκεξή 

  

 Ρχπνο: Laser 

 Σξψκα: Κνλφρξσκν 

 Αλαιψζηκν : Toner 
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 Αξηζκφο Αλαιψζηκσλ: 1 

 Κέγεζνο Σαξηηνχ : A4, A5, A6, B5 

 Κλήκε Δθηππσηή : 256 MB 

 Ππκβαηφηεηα: Windows 10/7 (pro) 

 Ππλδεζηκφηεηα: Ethernet, NFC, USB, Wi-Fi 

 Ραρχηεηα κνλφρξσκεο εθηχπσζεο: 28 ppm 

 Κέγηζηε Αλάιπζε Δθηχπσζεο: 1200x1200 DPI 

 Duplex Print: Απηφκαην 

 Scanner / Παξσηήο 

 Ραρχηεηα Κνλφρξσκεο Πάξσζεο: 21 ppm 

 Ραρχηεηα Έγρξσκεο Πάξσζεο: 14 ppm 

 Κέγηζηε Αλάιπζε Πάξσζεο : 1200x1200 DPI 

 Ξνζφηεηα Φχιισλ ADF: 35 θχιια 

 Κεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ:  ηνπιάρηζηνλ 30.000 ζειίδεο 

 

Δηδηθνί όξνη 

 O θαηαζθεπαζηήο λα απνδεηθλχεη γηα ηα κεραλήκαηά ηνπ, 
αλαιψζηκα κε πςειή απφδνζε, ζε ζπλδπαζκφ κε νηθνλνκηθή 
ηερλνινγία θαη ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρχνληα πηζηνπνηεηηθά 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά EMAS ή ISO 14001, ηα 
νπνία ππνβάιινληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

 Όια ηα δεηνχκελα ήδε λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ηνπ 
Λνζνθνκείνπ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία θαη ζχλδεζε ζην δίθηπν 
ηνπ Λνζνθνκείνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία 
θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο, δει. θαιψδηα ζπλδέζεσλ, εγρεηξίδηα 
ιεηηνπξγίαο, φπνηα άιια βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ νη 
θαηαζθεπαζηέο απηψλ. 

 Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 3 
έηε. Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη ηε δσξεά 
παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο φισλ ησλ ζπζθεπψλ, δει. ηελ ππνρξέσζε 
επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηα εμαξηήκαηα, ηηο 
εξγαζίεο, ηελ παξαιαβή/ παξάδνζε απφ ην/ζην ρψξν ηνπ 
Λνζνθνκείνπ.  

 Ν πξνκεζεπηήο πξέπεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα 
ππνβάιιεη θαηάινγν αληηπξνζψπνπ-ζπλεξγαηψλ θαη λα 
δνζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο 
εηαηξείαο.     
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Χελίδα 379 
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