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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔΩ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» 
 

γηα ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα « Δξοπλιζμού ΜΔΘ » πποκειμένος να ανηιμεηωπιζηούν οι άμεζερ 
ανάγκερ νοζηλείαρ αζθενών με COVID-19 ζε μονάδερ ΜΔΘ 

 
1. Ηαηξηθέο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο, CPV: 33157400-9 είδνο 1,  

2. Ηαηξηθέο θιίλεο – CPV: 33192100, είδνο 2 

3. πζηήκαηα παξαθνινχζεζεο – CPV: 33195100 – 4 είδνο 3 
 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ ΗΛΔΙΑ- ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ 
 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή  άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο. 

 

 

Έρνληαο ππ’ φςηλ: 

1. Σν N. 3580/2007(Α΄134/18.06.2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν 
Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηεο δηαηάμεηο». 

2. Σν Λ. 2955/2001 « Πξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ Τγείαο ηνπ Πε..Τ θαη ηεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΘ256/02.11.2001) ηεο ηζρχεη ζήκεξα. 
3. Σν Λ.Γ 496/1974 «Πεξί ινγηζηηθνχ ησλ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (Φ.Δ.Θ 

Α΄204/19.07.2074) 

4. Σν Λ. 2362/95 (ΦΔΘ 247/Α/95) άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρσλ ησλ Γαπαλψλ ηνπ 
Θξάηνπο θαη ηεο δηαηάμεηο». 

5. Σν Λ. 4412/2016 (Φ.Δ.Θ.147/Α/08.08.2016), πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ θαη ηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ (Λ. 4497/2017, η. Α΄ )– (Σα άξζξα 43 θαη 44 ηνπ 

4605/2019 (ΦΔΘ 52/01.04.2019 Σεχρνο Α’) 

6. Σν Λ. 3918/2011 (ΦΔΘ31/Α/01/03/2011) Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο θαη ηεο 
δηαηάμεηο». 

7. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ 145/Α΄/26.03.2014), «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηεο δηαηάθηεο» 
(ΦΔΘ145/ηεχρνο Α΄) 

8. Σν Λ. 4250/2014 (Φ.Δ.Θ. 74/26.03.2014 η. Α’), «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ 
ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4238/2014 κε ηεο νπνίεο ηα Θέληξα Τγείαο θαη νη ινηπέο 
Κνλάδεο παξνρή ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ησλ Γ.Τ.Πε. απνηεινχλ δεκφζηεο 
δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. 

10. Σν Λ. 4486/2017 (ΦΔΘ 115/Α΄/07.08.2017 πεξί κεηαξξχζκηζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. 
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11. Σελ Π.Λ.Π. (ΦΔΘ 42/Α/25-2-2020) παξ. 3 «Θαηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο 
δηάδνζεο θνξσλντνχ». 

12. Σν ππ΄ αξ. πξση. Οηθ. 14190/28-02-2020 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπεξεζηψλ Τγείαο πεξί 
«Δπείγνπζεο πξνκήζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξνλντνχ». 

13. Σν Π.Γ. 80/2016 άξζξν 9 παξ. 4 πεξί Αλάιεςεο δέζκεπζεο πνζνχ. 

14. Σηο ζπλεκκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

15. Σν πξαθηηθφ ηεο 106εο πλεδξίαζεο ηνπ Θε..Τ.Πε 

16. Σν Λ. 4675/2020 (ΦΔΘ  54/ηΑ΄/11-3-2020) «Πξφιεςε, πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο - αλάπηπμε 

ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 19. 

17. Σελ Π.Λ.Π. (ΦΔΘ 55/Α’/11-03-2020) «Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ 
ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο 

ηνπ» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 8. 

18. Σν 11910/12.03.2020 έγγξαθν έγθξηζεο εηδψλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, πνζνηήησλ θαη 
θαζνξηζκνχ ρξφλνπ παξάδνζεο εμνπιηζκνχ ΚΔΘ εηδψλ. 

19. Σν απφ 12.03.2020 έγγξαθν ΘΔΤΠΔ ηεο 107εο πλεδξίαζεο ηνπ κε ηελ έγθξηζε εηδψλ, ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, πνζνηήησλ θαη θαζνξηζκνχ ρξφλνπ παξάδνζεο εμνπιηζκνχ ΚΔΘ. 

20. Σν απφ20.03.2020 έγγξαθν ΘΔΤΠΔ ηεο 109εο πλεδξίαζεο ηνπ κε ηελ έγθξηζε εηδψλ, ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, πνζνηήησλ θαη θαζνξηζκνχ ρξφλνπ παξάδνζεο εμνπιηζκνχ ΚΔΘ. 

21. Σελ αξηζκ. 199/30-03-2020 πξάμε Γηνηθεηή γηα έγθξηζε πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο κέζσ 

«ΓΗΑΤΓΔΗΑ».  

22. Σελ ππ.αξηζκ.33565/27-3-2020 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκνζίσλ επελδχζεσλ κε ζέκα:  
Έληαμε ζην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ  (ΠΓΔ) 2020»  ΑΓΑ:9Σ4ΚΣΙΡ-Γ4Φ.    

 
Π π ο κ η π ύ ζ ζ ε η α ι 

 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο – πιινγή Πξνζθνξψλ κέζσ «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» γηα ηελ επείγνπζα 
πξνκήζεηα «Δξοπλιζμού ΜΔΘ» πποκειμένος να ανηιμεηωπιζηούν οι άμεζερ ανάγκερ 

νοζηλείαρ αζθενών με COVID-19 ζε μονάδερ ΜΔΘ 
 

1. Ηαηξηθέο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο, CPV: 33157400-9 είδνο 1,  
2. Ηαηξηθέο θιίλεο – CPV: 33192100, είδνο 2 

3. πζηήκαηα παξαθνινχζεζεο – CPV: 33195100–4 είδνο 3 

 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ ΗΛΔΙΑ- ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ 

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

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε επείγνπζα πξνκήζεηα γηα ηεο αλάγθεο Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 

ΖΙΔΗΑ- ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΖ ΚΟΛΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ «Δμνπιηζκνχ ΚΔΘ» πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

άκεζεο αλάγθεο λνζειείαο αζζελψλ κε COVID-19 ζηε ΚΔΘ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ ΖΙΔΗΑ - 

ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΖ ΚΟΛΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ.4675/2020, γηα 

ηα θάησζη είδε: 

Α/
Α 

ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 ΑΛΑΠΛΔΤΣΖΡΔ ΚΔΘ ΣΤΠΟΤ A PLUS  5 

2 ΖΙΔΘΣΡΗΘΔ ΘΙΗΛΔ ΚΔΘ 5 

3 ΚΟΛΗΣΟΡ ΠΑΡΑΘΟΙΟΤΘΖΖ ΦΤΗΟΙΟΓΗΘΧΛ ΠΑΡΑΚΔΣΡΧΛ ΓΗΑ ΚΔΘ 5 

 

 

 

ΑΔΑ: 61ΗΗ46907Ε-Ν39



 
 

Κπιηήπιο Αξιολόγηζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποψη πποζθοπά βάζει ηιμήρ. 

 

Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη φρη κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ πνζνηήησλ αλά είδνο, 
αιιά θαη γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο εθάζηνπ είδνπο. Ζ Τπεξεζία, ζε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθφηεξε 
απφ άπνςε ηηκήο πξνζθνξά, δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζηελ 

πξφζθιεζε, δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ππφινηπεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ απφ ηελ 

ακέζσο επφκελε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε θαη πάιη κε θάιπςεο ησλ πνζνηήησλ, ε 
δηαδηθαζία απηή ζα αθνινπζεζεί έσο ηελ πξνκήζεηα ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ. Ζ Τπεξεζία, 

ηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κε θαηαθχξσζεο θαη απνξξφθεζεο ηεο  δεηνχκελεο απφ ηελ πξφζθιεζε 
πνζφηεηαο ησλ εηδψλ. 

 

ΔΙΓΟ 1. ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ ΜΔΘ ΣΤΠΟΤ Α PLUS 

  ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

ΓΔΝΙΚΑ 

Αλαπλεπζηήξαο γηα ρξήζε ζε Κνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, θαηάιιεινο γηα κεραληθφ αεξηζκφ απμεκέλσλ 
απαηηήζεσλ ζε ελήιηθεο. 

Ο αλαπλεπζηήξαο ζα πξέπεη λα αλήθεη ηεθκεξησκέλα ζηελ πην πξφζθαηε εκπνξηθή ζεηξά ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ ηνπ νίθνπ. Λα απνηειείηαη απφ: 

1. Βαζηθή κνλάδα (φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ) 

2. Σξνρήιαηε βάζε κε ζχζηεκα θξέλσλ 

3. Αξζξσηφ βξαρίνλα αλάξηεζεο ζσιελψζεσλ αζζελνχο 

ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ & ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ 

 
Αέξηα ηξνθνδνζίαο 

Ο2, αέξαο 

Λα παξέρνληαη ζσιήλεο παξνρήο θαη ζπλδεηηθά αληίζηνηρα 
ηεο ΚΔΘ εγθαηάζηαζεο. Ζ ηξνθνδνζία αέξα κέζσ 

ελζσκαησκέλεο ηνπξκπίλαο είλαη απνδεθηή 

Δχξνο πίεζεο αεξίσλ ηξνθνδνζίαο 4 bar ±40% πεξίπνπ 

Σξνθνδνζία AC 220V/50Hz 

Κπαηαξία 
Δπαλαθνξηηδφκελε, ελζσκαησκέλε ζηελ ηξνρήιαηε βάζε ή 

ζηε βαζηθή κνλάδα 

Υξφλνο απηνλνκίαο ≥60 min 

ΣΤΠΟΙ ΑΔΡΙΜΟΤ 

Διεγρφκελνπ φγθνπ Λαη 

Διεγρφκελεο πίεζεο Λαη 

Διεγρφκελνπ φγθνπ κε ηε ρακειφηεξε 

δπλαηή πίεζε 
Λαη 

SIMV Διεγρφκελνπ φγθνπ κε ή ρσξίο 

Τπνζηήξημε Πίεζεο 
Λαη 

SIMV Διεγρφκελεο πίεζεο κε ή ρσξίο 

Τπνζηήξημε Πίεζεο 
Λαη 

SIMV Διεγρφκελνπ φγθνπ κε ηε 

ρακειφηεξε δπλαηή πίεζε κε ή ρσξίο 

Τπνζηήξημε Πίεζεο 

 

Λαη 

Τπνζηήξημε Πίεζεο Λαη 

Τπνζηήξημε Πίεζεο κε επίηεπμε Όγθνπ 

ζηφρνπ 
Λαη 

Αεξηζκφο ζεηηθήο πίεζεο ζε δχν 

δηαθνξεηηθά επίπεδα κε ή ρσξίο 

Τπνζηήξημε Πίεζεο 

 

Λαη 

Αεξηζκφο εθηφλσζεο πίεζεο 

αεξαγσγψλ 
Λαη 

πλερνχο ζεηηθήο πίεζεο (CPAP) Λαη 
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Δθεδξηθφο αεξηζκφο άπλνηαο 

Λαη κε δπλαηφηεηα εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζεο ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ ειεγρφκελνπ αεξηζκνχ θαη απηφκαηε 
επηζηξνθή ζηνλ ππνζηεξηδφκελν αεξηζκφ κε ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Κε επεκβαηηθφο αεξηζκφο 

Λαη κε εηδηθφ πξφγξακκα θαη κε αιγφξηζκν απηφκαηεο 

αλαγλψξηζεο θαη αληηζηάζκηζεο δηαξξνψλ. Λα αλαθεξζεί 
ην κέγεζνο δηαξξνψλ πνπ κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί 

ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΑΔΡΙΜΟΤ 

Αλαπλεφκελνο φγθνο 100-2000 ml * 

Δηζπλεπζηηθή πίεζε 5-80 cmH2O * 

Αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα 5-90 bpm * 

Αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα SIMV Έσο 60 bpm * 

Υξφλνο εηζπλνήο Λαη 

Υξφλνο παχζεο Λαη (έκκεζε ξχζκηζε απνδεθηή) 

Ιφγνο I:E 
Λαη, κε δπλαηφηεηα επίηεπμεο αλάζηξνθνπ ιφγνπ Η:Δ έσο 

4:1 (έκκεζε ξχζκηζε απνδεθηή) 

FiO2 21-100% 

PEEP/CPAP Έσο 50 cmH2Ο * 

Πίεζε Τπνζηήξημεο 0-60 cmH2Ο * 

Ππξνδφηεζε ξνήο (trigger) Απφ 1 lpm * 

Ρπζκηδφκελε ηαρχηεηα απφθξηζεο Λαη 

Δπαηζζεζία έλαξμεο εθπλνήο 
Λαη κε ξχζκηζε πνζνζηνχ κείσζεο ηεο κέγηζηεο 

εηζπλεπζηηθήο ξνήο 

Θξάηεκα εηζπλνήο 
Λαη 

Λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο 

Θξάηεκα εθπλνήο Λαη Λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο 

Υεηξνθίλεηε αλαπλνή Λαη Λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο 

100% O2 Λαη 

Γηαδηθαζία βξνγρναλαξξφθεζεο 
Λαη κε απηφκαηεο θάζεηο πξννμπγφλσζεο, απνζχλδεζεο, 

επαλαζχλδεζεο, κεηανμπγφλσζεο 

ΟΘΟΝΗ 

Σχπνο 
Έγρξσκε TFT / LCD, αθήο, απνζπψκελε πεξηζηξεθφκελε 

θαη αλαθιηλφκελε 

Κέγεζνο ≥15 ίληζεο 

Θαλάιηα ≥4 

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΑΔΡΙΜΟΤ 

Θπκαηνκνξθέο Πίεζε, ξνή, φγθνο θαη CO2 ζε ζρέζε κε ην ρξφλν 

Βξφρνη (Loops) Πίεζεο/ φγθνπ, ξνήο/ φγθνπ, πίεζεο/ ξνήο 

Σάζεηο (κλήκε δεδνκέλσλ/ trends) 
Απεηθφληζε γξαθεκάησλ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 1 έσο 

24 ψξεο φισλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ 

Πηέζεηο 
Κέγηζηε, Κέζε, Σεινεηζπλεπζηηθή (Plateau), 

Σεινεθπλεπζηηθή (PEEP) 

Όγθνη 
Αλαπλνήο εηζπλεφκελνο, εθπλεφκελνο 

Αλά ιεπηφ εθπλεφκελνο, απζφξκεησλ αλαπλνψλ 

FiO2 Λαη 

Αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα Λαη 

Υξφλνο εηζπλνήο Λαη 

Ιφγνο I:E Λαη 

Αληίζηαζε Λαη 
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Δλδνηηθφηεηα Λαη 

Πίεζε ζχγθιηζεο (P0.1) Λαη 

 

Γείθηεο αβαζνχο αλαπλνήο Λαη 

Δλδνγελήο ή νιηθή PEEP Λαη 

ΤΛΑΓΔΡΚΟΗ & ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ 

Τςειφ/ ρακειφ FiO2 Λαη 

Τςειφο/ ρακειφο φγθνο αλά ιεπηφ Λαη 

Τςειή πίεζε αεξαγσγψλ Λαη 

Υακειή ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε (PEEP) 

ή απψιεηα PEEP 
Λαη 

Άπλνηα Λαη 

Τςειή ζπρλφηεηα αλαπλνήο Λαη 

πλερήο πςειή πίεζε/απφθξαμε 
Λαη κε απηφκαην άλνηγκα βαιβίδαο γηα αλαπλνή απφ ην 

πεξηβάιινλ 

Απνζχλδεζε ζσιήλσλ αζζελνχο Λαη 

Πξνεηδνπνίεζε ππεξβνιηθψλ 
ξπζκίζεσλ (ξπζκίζεσλ εθηφο 

θπζηνινγηθνχ εχξνπο) 

 
Λαη κε επεμήγεζε θαη νπηηθή έλδεημε 

Πηψζε παξνρήο πεπηεζκέλνπ αέξα 
Λαη κε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο ιεηηνπξγίαο κφλν κε ηελ 
παξνρή Ο2 

Πηψζε παξνρήο Ο2 
Λαη κε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο ιεηηνπξγίαο κφλν κε ηελ 

παξνρή πεπηεζκέλνπ αέξα 

Γηαθνπή αεξίσλ παξνρήο Λαη 

Γηαθνπή παξνρήο ξεχκαηνο 
Λαη κε απηφκαηε κεηάπησζε ζε ιεηηνπξγία κε κπαηαξία θαη 

έλδεημε ηνπ ππνιεηπφκελνπ επηπέδνπ απηνλνκίαο 

Βιάβε αλαπλεπζηήξα Λαη 

Θσδηθνπνίεζε ζπλαγεξκψλ 
Λαη κε ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε αλάινγε ηεο 

ζπνπδαηφηεηάο ηνπο 

Αξρείν ζπλαγεξκψλ 
Λαη κε απεηθφληζε ιίζηαο ελεξγνπνηεζέλησλ ζπλαγεξκψλ 

θαη ρξνληθή ζήκαλζε εκθάληζήο ησλ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

Δμαξηήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 
ηα εθπλεφκελα απφ ηνλ αζζελή αέξηα 

Πεξηγξαθή απηψλ, αλαθνξά ηξφπνπ απνζπλαξκνιφγεζεο/ 
δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο/ ζπλαξκνιφγεζεο θαη 

εθηηκψκελεο δηάξθεηαο δσήο. Απαξαίηεηε ε δπλαηφηεηα 

απνζηείξσζήο ηνπο ζε θιίβαλν αηκνχ. 

Πξνέιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
Λαη κε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη βαζκνλφκεζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 
Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο θαη ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ πνπ 

κεζνιαβνχλ αλά ζπληήξεζε 

ΓΙΑΤΝΓΔΔΙ 

Φεθηαθή ή αλαινγηθή ζχξα 

επηθνηλσλίαο 
Λαη 

Θχξα ζχλδεζεο κε πιεξνθνξηθφ 

ζχζηεκα ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ 

αζζελνχο 

 

Λαη 

Δμαγσγή αξρείνπ αζζελνχο Λαη κέζσ δηθηχνπ ή ςεθηαθνχ κέζνπ 

Θχξα απνκαθξπζκέλσλ ζπλαγεξκψλ Πξναηξεηηθά 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ & ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Διιεληθφ κελνχ ιεηηνπξγίαο Λαη 
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Πξνζηαζία πλεπκφλσλ θαη Διηγκνί 
δηάλνημεο θπςειίδσλ (lung 

recruitment) 

Λαη κε ινγηζκηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ειηγκψλ δηάλνημεο 

θπςειίδσλ θαη εχξεζεο ηδαληθήο PEEP αεξηζκνχ, ψζηε λα 

δηαηεξνχληαη αλνηθηέο νη θπςειίδεο 

 

Λεθεινπνηεηήο θαξκάθνπ 

Πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

Λαη κε ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία (κηθξναληιία παιιφκελνπ 

πεηάζκαηνο) 

Διεχζεξε δηακφξθσζε παξακέηξσλ 

εθθίλεζεο 
Λαη θαη λα γίλεη πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλζσκαησκέλν ζχζηεκα 
θαπλνγξαθίαο 

ΛΑΗ κε απεηθφληζε ηνπ θαπλνγξαθήκαηνο θαη ηεο 
ηεινεθπλεπζηηθήο ζπγθέληξσζεο CO2 κέζνδν 

θαπλνγξαθίαο mainstream ε sidestream 

* Απνδεθηε απφθιηζε +/- 2% 

 

 

 

ΔΙΓΟ 2. ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΔ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ   

 

Α ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΛΙΝΗ 

1. Λα δηαζέηεη πξνζθξνπζηήξεο ζηηο 4 γσλίεο γηα πξνζηαζία θαηά ηελ κεηαθίλεζε. 

2. Λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαηάιιειε γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε. 

3. 
Ζ ζρεδίαζε ηεο λα δηεπθνιχλεη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο γηα πεξηνξηζκφ ελδνλνζνθνκεηαθψλ 

ινηκψμεσλ. 

4. Λα δηεπθνιχλεη ηελ ξνπηίλα λνζειείαο θαη ηνλ αζζελή. 

5. 
Λα θάλεη ειεθηξηθά ηηο βαζηθέο θηλήζεηο (ξχζκηζε χςνπο, Trendelenburg \ Anti- Trendelenbur , 

ξχζκηζε πιάηεο θαη κεξψλ). 

6. 
Λα θαιχπηεη ηα πξφηππα αζθαιείαο 60601-2-52 θαη λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ απφ 

αλεμάξηεην νξγαληζκφ. 

 
7. 

Λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη θαηαζθεπήο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν 

αεξφζηξσκα. Λα αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ θξεβαηηνχ θαη ηνπ 

ζηξψκαηνο. 

B ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

1 . 

Δπηθάλεηα θαηάθιηζεο Δπηθάλεηα θαηάθιηζεο δηαζηάζεσλ 200 X 85 εθ. πεξίπνπ εθ ψζηε λα είλαη 

άλεην γηα ηνλ αζζελή θη εμσηεξηθέο 215 Υ 100 εθ πεξίπνπ ψζηε λα 

δηαθηλείηαη ζηνπο ρψξνπο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζηα αζαλζέξ, κε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα ηελ άλεηε ηνπνζέηεζε ησλ αζζελψλ. Αλ 

δηαηίζεηαη δπλαηφηεηα ειεθηξηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ πξνέθηαζε, λα 

πξνζθεξζεί θαη ζα αμηνινγεζεί. 

Αθηηλνδηαπεξαηή ζην ηκήκα πιάηεο - ιεθάλεο κε εχθνιε πξφζβαζε γηα 

αθηηλνγξαθία ζψξαθνο αιιά θαη ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ αθηηλνζθνπηθψλ 

κεραλεκάησλ, C ΑRΚ θηι. 

4 ηκήκαηα: πιάηεο, ιεθάλεο, κεξψλ θαη πνδηψλ, θαηαζθεπαζκέλα απφ 

αλζεθηηθφ πιηθφ γηα φια ηα ηκήκαηα ηεο επηθάλεηαο. Λα εμαζθαιίδεηαη ν 

εχθνινο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ησλ ηκεκάησλ 

ηεο επηθάλεηαο 
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2. 

 
Κεηψπεο θεθαιήο 

πνδηψλ 

Απφ αλζεθηηθφ πιηθφ, πξνζζαθαηξνχκελεο γηα εχθνιε πξφζβαζε 

 

 

 

3. 

 

 

Τπνδνρή γηα θιηλνζθεπάζκαηα 

ΛΑΗ πνπ λα απνηειεί θαη ππνδνρή γηα ηελ αζθαιή 

απνζήθεπζε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ λνζειεπηή θαηά ηε 

κεηαθίλεζε ηεο θιίλεο 

3A. Σκήκα πιάηεο 
Λα έρεη\ ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία 

 

  κεηαθηλήζεσο πξνο ηα πίζσ θαζψο αλαζεθψλεηαη , 

πξνο απνθπγή ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη ζηελ 

θνηιηαθή ρψξα. Λα αλαθεξζεί ην ζπλνιηθφ κήθνο 

αλνίγκαηνο. 

 

 

4. 

ηηβαξήο 

θαηαζθεπήο 

αζθαιέο θνξηίν 

ιεηηνπξγίαο 

ΚΠΑΣΑΡΗΑ 

≥ 250 Kgr 

ΛΑΗ, λα αλαθεξζεί ε ρξνληθή δηάξθεηα θφξηηζεο, νη 

θηλήζεηο πνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ κπαηαξία. Λα 

αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπαηαξηψλ 

5.  

ρεδίαζε- θαζαξηζκφο 

Ζ ζρεδίαζή ηνπ λα δηεπθνιχλεη ηνλ θαζαξηζκφ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ ινηκψμεσλ. Λα πεξηγξαθεί. 

6.  

 

 
Πιατλά θηγθιηδψκαηα 

Εεχγνο αλαδηπινχκελσλ πιατλψλ θη απφ ηηο 2 πιεπξέο 

ηεο θιίλεο. Λα αλαθεξζεί ην ηνπο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ αζζελή απφ πηψζε 

θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ λα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν 

θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηα θαηάθιηζεο. Λα δηαζέηνπλ 

κεραληζκφ αζθαιείαο απφ αηπρείο θηλήζεηο. 

 

 

 

7. 

 

 

 

Σξνρνί 

Γηπινί 150 ρηι. , κε θεληξηθφ θιείδσκα απφ 2 ζεκεία. 

Λα δηαζέηεη θαηεπζπληήξηνπο ηξνρνχο γηα επθνιία 

ζηε κεηαθίλεζε ή λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 5νπ ηξνρνχ 

γηα δηεπθφιπλζε θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο. Λα έρεη ερεηηθφ 

πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ζε πεξίπησζε πνπ ηα θξέλα δελ 

είλαη ελεξγνπνηεκέλα (πξνζηαζία αζζελή, 

πξνζηαζία πξηδψλ). 

 

8. 

 

Επγφο 

ΛΑΗ κε θσηεηλή έλδεημε ηνπ βάξνπο κε δπλαηφηεηα 

κέηξεζεο ζε φιεο ηηο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα ηξέρνληα 

πξφηππα class iii. Λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ θη απφ 

αλεμάξηεην νξγαληζκφ. 

Γ. ΡΤΘΜΙΗ ΚΙΝΗΔΩΝ 

 
1. 

Ζιεθηξηθή ξχζκηζε γηα ηελ 

εχθνιε εμέηαζε θαη 

ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή. 

 
Απφ 45-80 cm πεξίπνπ. 

2. Ζιεθηξηθή ξχζκηζε ηκήκαηνο 

πιάηεο. 

ΛΑΗ : έσο θαη 70 0 πεξίπνπ 

3. Ζιεθηξηθή ξχζκηζε ηκήκαηνο 

κεξψλ 

ΛΑΗ : 200 πεξίπνπ 
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4. 

Ζιεθηξηθή ξχζκηζε 

Trendelenburg \ Anti- 

Trendelenbur 

 
ΛΑΗ ±150 πεξίπνπ 

 

5. Θαξδηνινγηθή θαξέθια ΛΑΗ, λα αλαθεξζεί λα γίλεη πιήξεο πεξηγξαθή  

 

6. 

 

CPR 

Ζιεθηξηθά θαη κεραληθά κε εηδηθή εκθαλή ιαβή 

ρσξίο θίλδπλν λα θαιπθζεί απφ ηα 

θιηλνζθεπάζκαηα. Θάζε άιινο ρεηξνθίλεηνο 

κεραληζκφο λα αλαθεξζεί 

 

 
 

7. 

 

 
 

Πιάγηα Θιίζε 

ΛΑΗ : ηνπιάρηζηνλ 200 (κε έλδεημε ηεο θιίζεο) απφ 

θάζε πιεπξά (αξηζηεξά - δεμηά) λα κπνξεί λα 

επηηπγράλεηαη κε ην θξεβάηη ή ην ζηξψκα. 

Λα πεξηγξαθεί θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθά 

εγρεηξίδηα ηνπ νίθνπ πνπ ζα απνδεηθλχνληαη ηα 

αλαθεξφκελα. 

Γ.  

 
 

 
 

 

 
 

1 . 

 
 

 
 

 

 
 

Σξφπνη ρεηξηζκνχ/ρεηξηζηήξηα 

Λα δηαζέηεη ρεηξηζηήξην θνληά ζηνλ αζζελή γηα 

ξπζκίζεηο χςνπο, πιάηεο, autocontour θαξέθιαο. 

Λα δηαζέηεη θαη θεληξηθφ ρεηξηζηήξην λνζειεπηή απφ 

φπνπ λα ξπζκίδνληαη φιεο νη θηλήζεηο θαη λα έρεη επηινγή 

θιεηδψκαηνο ρεηξηζκνχ θηλήζεσλ. Γηα άκεζε πξφζβαζε 

λα έρεη πξνγξακκαηηζκέλεο ζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε 

θηλήζεσλ φπσο CPR, θαξδηνινγηθήο ζέζεο, 

νξηδνληίσζεο/ζέζεο εμέηαζεο, trendelenburg, πιάγηα 

θιίζε. 

Λα αλαθεξζνχλ πεξαηηέξσ επηινγέο. 

Λα ππάξρεη δηθιείδα αζθαιείαο (πέξα ηνπ θιεηδψκαηνο 

νξηζκέλσλ θηλήζεσλ) πνπ λα πξνζηαηεχεη απφ αηπρείο 

ρεηξηζκνχο θαη λα 

πεξηγξαθεί, θαζψο θη έλδεημε γηα ζχλδεζε ζην ξεχκα. 

 
2. 

 
Πνδνδηαθφπηεο 

Γηα ρεηξηζκφ ξχζκηζεο ππφ άζεπηεο ζπλζήθεο (π.ρ. 

εμέηαζε απφ ηαηξφ θηι έρνληαο "ειεχζεξα" ηα ρέξηα). 

  

E ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

 

1 . 

ηαηψ νξνχ θαη 4 ζέζεηο 

γηα ζηήξημε νξψλ θαη 

ξάγα γηα θξέκαζκα 

δηαθφξσλ 

παξειθνκέλσλ νπξνθαζεηήξα 

θιπ) 

ΛΑΗ λα παξαδνζεί κε έλα κεηαιιηθφ ξπζκηδφκελνπ 

χςνπο ζηαηφ θαη ξάγα ακθφηεξα ηεο θιίλεο ζε ζέζε 

πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο νξαηφηεηα ησλ 

παξειθνκέλσλ. Δπίζεο γηα ην ζχλνιν ησλ θιηλψλ λα 

παξαδνζνχλ ππνδνρέο γηα θηάιεο νμπγφλνπ. 

2. 
 
ηξψκα 

Λα ιακβάλεη ηηο Θέζεηο ηεο θιίλεο, κε αδηάβξνρν θαη 

αληηβαθηεξηαθφ 
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  αεξνδηαπεξαηφ θάιπκα εμαζθαιίδνληαο ελαιιαγή 

πηέζεσλ ζηνλ αζζελή γηα πξφιεςε θαη ζεξαπεία 

θαηαθιίζεσλ κέρξη 40π βαζκνχ θαη λα κελ 

ρξεηάδεηαη επηπιένλ ζηξψκα. Λα δηαζέηεη αληιία 

κηθξψλ δηαζηάζεσλ θη αζφξπβε. 

Όηαλ ε πιάγηα θιίζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 

ζηξψκα, λα θαηαηεζεί βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Λα εμαζθαιίδεη ηελ 

εχθνιε πξφζβαζε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θαη ηεο 

επηθάλεηαο θαηάθιηζεο. Λα πεξηγξαθεί. Δπίζεο λα 

πεξηγξαθεί πξνο αμηνινγεζε ε δηαδηθαζηα 

αληηκεηψπηζεο πηζαλήο δηάηξεζεο ηνπ. 

 

3. 
χζηεκα κεηαθνξάο θηάιεο 

νμπγφλνπ 

Λαη, ζα πξνζθεξζνχλ δχν (2) ζπζηήκαηα 

κεηαθνξάο θηάιεο νμπγφλνπ θάζε έμη (6) θιίλεο. 

ΖΚ.. Θάζε άιιν πιενλέθηεκα λα αλαθεξζεί γηα λα αμηνινγεζεί 

 

 
ΔΙΓΟ 3 ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΓΙΑ  

Μ. Δ.Θ. 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
 

ΣΤΠΟ Α 

ΓΔΛΗΘΑ 

 
 

 
 

 

 

 

1 . 

Παξαθιίλην Monitor ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο, επί ποινή 

αποκλειζμού, πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ην θνξπθαίν κνληέιν ησλ ην πην ζχγρξνλν 

γεληθά κνληέιν πνπ δηαζέηεη ζε θπθινθνξία ν θαηαζθεπαζηήο νίθνο, εθνδηαζκέλν κε 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ρξήζε ζε Κνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο. Γπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ θαηλνκέλσλ: ECG / 2esp / ΛΗΒΡ / Sp02 / Temp / ΗΒΡ / C.O / 

επίζεο παξαθνινχζεζεο ησλ Sv02 / ΔΔG / BIS / C02 κέζσ βπζκαηνχκελσλ κνλάδσλ ή 

αλεμάξηεησλ ζπζθεπψλ κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην ζχζηεκα. 

Δπηζπκεηφ λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ ή δεχηεξε νζφλε γηα δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο θαη απεηθφληζεο δεδνκέλσλ απφ πιεξνθνξηαθά δίθηπα ηνπ Λνζνθνκείνπ 

(π.ρ. εξγαζηήξηα αθηηλνινγηθφ θιπ.). 

Θα παξαδνζνχλ κε ην ζχλνιν ησλ απαηηνπκέλσλ γηα αζθαιή ηνπνζέηεζε. Λα δχλαηαη 

λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζε πεξηζηξεθφκελν ζχζηεκα βξαρίνλα ηνίρνπ ή 

νξνθήο. 

2. χγρξνλεο ηερλνινγίαο 
ΛΑΗ. Λα αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο 

θπθινθνξίαο . 

3. 
Γηαζηάζεηο χςνο Υ 

πιάηνο Υ κήθνο (ζε mm) 
Λα αλαθεξζνχλ 

4. Βάξνο (ζε K ) Λα αλαθεξζεί 

5. 
Θαηεγνξία θαη θιάζε 

ειεθηξηθήο αζθάιεηαο 
Λα αλαθεξζεί 
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6. Ζιεθηξηθή ηξνθνδνζία 
220V/50Hz AC κέζσ ελζσκαησκέλνπ 

ηξνθνδνηηθνχ 

7. Σχπνο κπαηαξίαο Δλζσκαησκέλε, επαλαθνξηηδφκελε 

8. Υξφλνο απηνλνκίαο 
≥60min (γηα ηα monitors κε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο αζζελνχο) 

9. Παζεηηθή ςχμε ΛΑΗ ρσξίο ρξήζε αλεκηζηήξα (fanless) 

 

 
 

 
 

 
10. 

 

 
 

 
 

 
Φνξεηφηεηα 

ΛΑΗ γηα ην ζχλνιν ησλ monitors Κε δπλαηφηεηα 
παξαθνινχζεζεο ησλ θαηλνκέλσλ ECG / Resp / 
ΛΗΒΡ / sp02 / Temp / ΗΒΡ. 
Σν θάζε monitor λα ζπλνδεχεηαη απφ απνζπψκελν 

ε αλεμάξηεην monitor 

κεηαθνξάο κε ελζσκαησκέλε κπαηαξία απηνλνκίαο 

ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηψλ, πνπ λα πεξηέρεη ή λα δέρεηαη ηηο 

εληζρπηηθέο βαζκίδεο ηνπ παξαθιίληνπ monitor ψζηε λα 

κελ απαηηείηαη ε απνζχλδεζε ησλ 

θαισδηψζεσλ απφ ηνλ αζζελή. 

ΜΟΝΙΣΟΡ 

 
 

 

 
 

 
 

 

11
. 

Δληζρπηηθέο βαζκίδεο :  

Α. 
Ζιεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο 

(ECG) - 

Αλαπλνήο (Resp ) 

 

Λαη 

Β. Γχν (2) αηκαηεξέο 
πηέζεηο (ΗΒΡ) 

Λαη 

Γ. Αλαίκαθηεο πίεζεο 

(ΛΗΒΡ) 

Λαη 

Γ. Παικηθήο Ομπκεηξίαο 
(Sp02) 

Λαη 

Δ. Θεξκνθξαζίαο (Temp) Λαη 

Σ. Λα ζπλδέεηαη ην 

ζχλνιν ησλ πην 

πάλσ θαηλνκέλσλ ηα 

νπνία λα 

ζπλδένληαη ζηηο 

εληζρπηηθέο βαζκίδεο 

θαη λα απεηθνλίδνληαη 

ζην 

monitor. 

 
 

Λαη 

 

 
12. 

Οπηηθναθνπζηηθή δηάηαμε 

ζπλαγεξκνχ (alarm), άλσ 

θαη θάησ 

νξίσλ, γηα φια ηα 

θαηλφκελα θαη ηηο 

παξακέηξνπο ηνπο. 

 

ΛΑΗ. Λα αλαθεξζνχλ νη ηηκέο ησλ νξίσλ γηα θάζε 

παξάκεηξν θαη θαηλφκελν . 
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13. 

 
Έγρξσκε νζφλε TFT/LCD 

ΛΑΗ. ≥ 19 ηληζψλ, αθήο, πςειήο αλάιπζεο θαη 

αληίζεζεο. Λα δνζνχλ αλαιπηηθά 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο νζφλεο . 

14. Θαλάιηα ≥ 8 θπκαηνκνξθψλ 

ΒΑΘΚΗΓΑ ΖΙΔΘΣΡΟΘΑΡΓΗΟΓΡΑΦΖΚΑΣΟ (ECG – ΑΛΑΠΛΟΖ) (Resp ) 

 

 
 

15. 

 

 
 

Ιήςε θαηλνκέλνπ 

Κέζσ 5πνιηθνχ θαισδίνπ κε δπλαηφηεηα 

πξνζζαθαηξνχκελσλ αθξνδεθηψλ. 

Δπηζπκεηή ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

δψδεθα (12) απαγσγψλ, κέζσ εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ. 

Λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά. 

Λα δέρεηαη θαη 10πνιηθφ θαιψδην. 

 

16. 
Αλίρλεπζε θαθήο ζχλδεζεο 

ή ειεθηξηθήο δηαθνπήο 

θάζε 

ειεθηξνδίνπ. 

 

ΛΑΗ θαη λα κεηαπίπηεη ζε δηαζέζηκε 

απαγσγή θαη εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. 

 
 

17. 

Απεηθφληζε ηνπ αξηζκνχ 

ζθχμεσλ, αθφκε θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαθήο 

ζχλδεζεο ή δηαθνπήο ηνπ θαισδίνπ 

ECG 

 

ΛΑΗ απφ ηελ παικηθή νμπκεηξία ή ηελ 

αηκαηεξή πίεζε. 

18. Αλίρλεπζε αξξπζκηψλ. ΛΑΗ 

 

19. 

 

Δθηίκεζε αξξπζκηψλ. 
Απφ ηαπηφρξνλε αλάιπζε δχν (2) 

ηνπιάρηζηνλ απαγσγψλ ΖΘΓξαθήκαηνο. 

20. Αλάιπζε δηαζηήκαηνο ST ΛΑΗ δψδεθα απαγσγψλ. 

 

21. 

 

Θπκαηνκνξθή Αλαπλνήο 
ΛΑΗ κε απεηθφληζε θαη ξχζκηζε επαηζζεζίαο 

ηεο θπκαηνκνξθήο. 

 
22. 

Θαη' επηινγή ξχζκηζε ηνπ ρξφλνπ 
άπλνηαο 

ΛΑΗ Απφ 10sec έσο 30 sec πεξίπνπ κε 

alarm. 

ΒΑΘΜΙΓΑ ΑΙΜΑΣΗΡΩΝ ΠΙΔΔΩΝ (ΙΒΡ) 

 

23. 

 

Ιήςε θαηλνκέλνπ 
Κέζσ κνξθνκεηαηξνπέσλ πνιιαπιψλ ή 

κίαο ρξήζεο. 

24. Πιήζνο ιακβαλφκελσλ πηέζεσλ ≥2 

 
25. 

 
Απεηθφληζε θπκαηνκνξθήο θαη ηηκψλ 

ΛΑΗ κε ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη 

κέζεο. 

26. Τπέξζεζε θπκαηνκνξθψλ ΛΑΗ 

 

27. 
Τπνινγηζκφο πίεζεο ελζθήλσζεο (Wedge 

pressure) 

 

ΛΑΗ 

 

28. 
Τπνινγηζκφο δείθηε δηάρπζεο (CPP) ζηελ 

ελδνθξάληα πίεζε 

 

ΛΑΗ 

 

29. 
Κέηξεζε ηεο Απφθιηζεο Πίεζεο Παικνχ 

(PPV) 
ΛΑΗ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

Θεξαπείαο κε πγξά. 
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ΒΑΘΜΙΓΑ ΑΝΑΙΜΑΚΣΗ ΠΙΔΗ (ΝΙΒΡ) 

 

30. 

 

Ιήςε θαηλνκέλνπ 
Κε πεξηρεηξίδα ζχκθσλα κε ηελ 

ηαιαλησζηκεηξηθή κέζνδν. 

 

31. 

 

Απεηθφληζε ηηκψλ ΛΑΗ κε ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο 

θαη κέζεο. 

 

32. 

 

Σξφπνο κεηξήζεσλ 
Υεηξνθίλεηα ή απηφκαηα κε επηινγή 

ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ απφ ην ρξήζηε. 

 

33. 

 

Αθξίβεηα κεηξήζεσλ 
Τςειή αθξίβεηα ζε ζπλζήθεο θίλεζεο 

αζζελνχο κε εηδηθφ αιγφξηζκν 

απφξξηςεο παξαζίησλ 

 

ΒΑΘΜΙΓΑ ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΤΜΔΣΡΙΑ (sp02) ΣΤΠΟΤ MASIMO 

 

34. 

 

Ιήςε θαηλνκέλνπ 
Κε αηζζεηήξα δαθηχινπ πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ. 

 

35. 
Απεηθφληζε πιεζπζκνγξαθηθήο θακπχιεο θαη 

αξηζκνχ ζθχμεσλ 

 

ΛΑΗ 

 
 

 
 

 

 

36. 

 
 

 
 

 

 

Αθξίβεηα κεηξήζεσλ 

Τςειή αθξίβεηα ζε ζπλζήθεο ρακειήο 

αηκάησζεο θαη ζπλερνχο θίλεζεο κε 

εηδηθή ηερλνινγία. 

ε ζπλδπαζκφ κε ην πξνζθεξφκελν 

monitor, ε παξερφκελε αθξίβεηα ζε 

ζπλζήθεο ζπλερνχο θίλεζεο 

(επαλαιακβαλφκελεο θαη κε) ζην εχξνο 

70-100% λα είλαη < 3%. Λα γίλεη 

αλαθνξά ζε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε 

νπνία ζα απνδεηθλχεη ηα αλσηέξσ, ζηα 

αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλα πξνζθεξφκελα 

κνληέια. Λα θαηαηεζνχλ ηα έληππα. 

ΒΑΘΜΙΓΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ (Temp) 

 

37. 

 

Ιήςε θαηλνκέλνπ 
Κέζσ αηζζεηήνσλ πνιιαπιψλ ή κηαο 

ρξήζεο γηα ιήςε ζεξκνθξαζίαο 

δέξκαηνο θαη νηζνθάγνπ / νξζνχ. 

38. Πιήζνο ιακβαλφκελσλ ζεξκνθξαζηψλ ≥1 

39. Απεηθφληζε ηηκψλ Κε ςεθηαθή έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΠΙΠΛΔΟΝ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ ΜΔΩ ΒΤΜΑΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Η 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ. 

40. Θαξδηαθήο Παξνρήο Λαη κε κέζνδν ζεξκναξαίσζεο. 

41. Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΔΔG) ΛΑΗ ηεζζάξσλ (4) θαλαιηψλ. 

 

42. 

 

Θαπλνγξαθίαο (C02) 
ΛΑΗ κε κέζνδν θχξηαο ή πιάγηαο ξνήο 

(main ή side stream). 
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ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 

 

 

 

45. 

 

 

Σχπνη εληζρπηψλ παξαθνινπζνχκελσλ 

παξακέηξσλ 

ΔΗ δπλαηφλ πιέλσο βπζκαηνχκελνπ 

ηχπνπ (modular αξρηηεθηνληθή) ζε 

νκάδεο ή κεκνλσκέλεο παξακέηξνπο, 

γηα επειημία ζρεκαηηζκνχ 

εμαηνκηθεπκέλσλ ζπλζέζεσλ θαη 

αληηκεηψπηζεο βιαβψλ. 

 

 
46. 

 

 
Σάζεηο (κλήκε δεδνκέλσλ / trends) 

Απεηθφληζε γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 1 έσο 48 

ψξεο ηνπιάρηζηνλ, φισλ ησλ 

παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ. 

47. Πξφγξακκα αηκνδπλακηθψλ ππνινγηζκψλ ΛΑΗ 

48. Πξφγξακκα δνζνινγίαο θαξκάθσλ. ΛΑΗ 

 
49. 

 
πλαγεξκνί 

ΛΑΗ ξπζκηδφκελνη γηα φιεο ηηο 

παξαθνινπζνχκελεο παξακέηξνπο. 

 
50. 

 
Πξναηξεηηθή ζχλδεζε θαηαγξαθηθνχ 

ΛΑΗ. Σνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 

θπκαηνκνξθψλ . 

 

 
51. 

 

Παξαθνινχζεζε απνκαθξπζκέλσλ 

θιηλψλ 

ΛΑΗ κέζσ ιεηηνπξγίαο θιίλε πξνο θιίλε 

(BED ΣΟ BED) φηαλ ηα monitors 

βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλα ζην ίδην 

δίθηπν. 

52. Υεηξηζηήξην απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ ΛΑΗ ελζχξκαην ή αζχξκαην. 

ΓΙΑΤΝΓΔΔΙ 

 
 

53. 

ε θάζε πεξίπησζε λα κεηαθέξνληαη θαη 

λα θαηαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα φισλ ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη απφ ηηο 

εμσηεξηθέο ζπζθεπέο ζηνλ θάθειν 

αζζελνχο 

 
 

ΛΑΗ 

 
 

 

 

54. 

 
 

Έμνδνη 

Αλαινγηθή ή ςεθηαθή γηα ζχλδεζε 

απνκαθξπζκέλεο νζφλεο θαη 

Ethernet γηα ζχλδεζε κε Θεληξηθφ 

ηαζκφ . 

 

 

55 

 

Δίζνδνη 
Αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο γηα 

ζχλδεζε πεξηθεξηθψλ ζπζθεπψλ θαη 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. 

 

 
 

        ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

43. Βάζνπο θαηαζηνιήο ΛΑΗ ηχπνπ BIS. 

 
44. 

Κεηθηνχ ή θεληξηθνχ θιεβηθνχ νμπγφλνπ 

(Sv02 ή ScV02) 

 
ΛΑΗ 
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1. Σα κεραλήκαηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη 

λα δηαζέηνπλ απαξαηηήησο ην ζήκα CE. Σα πξνζθεξφκελα είδε λα δηαηίζνληαη απφ αληηπξφζσπν πνπ 

δηαζέηεη ΔΛ ISO 9001/00 θαη ISO 13485/03 ( δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ), λα πιεξνχλ ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη λα εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ . βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ΗSO. 

2. Λα έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ θαη θάιπςε ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθψλ 

ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δεθαεηία. 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεο ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ Τπεύθςνη 
δήλωζη (ηεο εθάζηνηε ηζρχεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 & 3 ηνπ Λ. 4250/26-03-2014 
(ΦΔΘ74/Α/26.03.2014) ηνπ Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία αλαιπηηθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 
πξνζθέξνληεο, θαη ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δειψλεηαη φηη : 

 

  Κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηεο δελ ζπληξέρεη γηα ηεο πξνζθέξνληεο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ απφ ηεο αλαθεξφκελνπο ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Λ 4412/2016, γηα ηεο νπνίνπο νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Σεξεί φινπο ηεο Διιεληθνχο Λφκνπο, ηεο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (Δξγαηηθή – Αζθαιηζηηθή 
Λνκνζεζία). 

 Έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 Ζ Πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηεο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

 Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή βάζεη απφθαζεο 

πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, θαη φηη δελ έρεη δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

 Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 
Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο εθφζνλ 

νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε ή θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο , ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, 
ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επηκειεηήξην. 

 Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή 

 Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο 
γηα αλαβνιή, καηαίσζε ή αθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 Γελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ επηιεγνχλ. 

 Ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο. 

 Θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ κε αξ. 2016/679 Θαλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 

Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 Γεζκεχεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδψλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ 

κεηνδφηε, απφ ηε αλαζέηνπζα αξρή Λ.Κ. Πχξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ πεξί πξνκεζεηψλ λνκνζεζία θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Οη πξνζθνξέο ζα αλαγξάθνπλ ηελ ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. 

 Σεο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη ηεο νη θξαηήζεηο, εθηφο ΦΠΑ. Πξνζθνξέο πνπ δεηνχλ απαιιαγή 

ηεο απφ ηεο θξαηήζεηο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Α. Ζ πξνζθνξά λα ζηαιεί έωρ 03.04.2020 , ημέπα ΠΑΡΑΚΔΤΗ  ώπα 14.00 π.μ. ζε θιεηζηφ 
θάθειν ζην  Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΖΙΔΗΑ-ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΖ ΚΟΛΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ,  
ΛΔΟ ΠΑΣΡΧΛ-ΠΤΡΓΟΤ, πεξηνρή πληξηάδα Πχξγνπ, αλαγξάθνληαο: 
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1.  ηνλ ηίηιν ηε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», 
2.  Σελ πεξηγξαθή ησλ αηηνχκελσλ εηδψλ, 
3.  Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξφζθιεζε θαη ηνλ αξηζκφ 

 πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο 
4.  Σελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

5.  Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
6.  Σελ έλδεημε ζε εκθαλέο ζεκείν «ΠΡΟΟΥΖ ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΟΗΥΣΔΗ» 

 

ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ : 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε  
ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ 
αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΔΙΓΟΤ: 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχβαζεο. 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ (ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ) 
Σα δικαιολογηηικά καηακύπωζηρ (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ θαιείηαη λα ππνβάιεη ν αλάδνρνο κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είλαη ηα θάησζη: 

 

Α) όζον αθοπά ηην παπάγπαθο 1 Άρθρου 73 Λόγοι αποκλειςμοφ του Ν.4412/2016, Σελ 

πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο εθ  κέξνπο  ηνπ Οηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 

πξνζψπνπ, ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ  ηελ ππνβνιή ηεο εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ, ηεο ηεο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 79Α ηνπ 4605 απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 2. Γσξνδνθία. 

3. Απάηε. 4. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 5. 
Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 6. Παηδηθή 

εξγαζία θαη ηεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 
 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε σο άλσ ππνρξέσζε αθνξά : 
 Σεο πεξηπηψζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ( Η.Θ.Δ. ), ΟΔ. Θαη ΔΔ, ηεο δηαρεηξηζηέο. 

 Σεο πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 

 

Β) Όζον αθοπά ηην παπ. 2 Άρθρου 73 Λόγοι αποκλειςμοφ του Ν.4412/2016, πηζηνπνηεηηθφ πνπ  

εθδίδεηαη  απφ  ηελ  αξκφδηα,  θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ  θξάηνπο, πεξί ηνπ   φηη  έρνπλ  
εθπιεξσζεί  νη   ππνρξεψζεηο ηνπ  θνξέα, 

 φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

ελληνική νομοθεζία (θα αθοπά ηην κύπια και ηην επικοςπική αζθάλιζη) για ηην καηαβολή 
θόπων,  απνδεηθηηθά 

 ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε ηεο ην ειιεληθφ δεκφζην ηα νπνία λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο. 

 

Γ). Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηεο ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ θαηά πεξίπησζε Φ.Δ.Θ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

Γειαδή, ζηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο Α.Δ ή/θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο, 
ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη, αλά είδνο θαη ζην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο 

πνζφηεηαο θαη φρη γηα κέξνο ηεο. 

2. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο ηεο ηνλ 

επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 103 – 105 ηνπ Λ. 

4412/2016. Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε 
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ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλν απνδεηθηηθφ  
ραξαθηήξα. 

3. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ. 4412/2016 ηεο απηφ έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά 

πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 επξψ 

πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ 
θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ 

πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ 
απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο ηε απνξξφθεζε ηνπ θπζηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε νξίδεηαη ζε δέθα (10) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί άκεζα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο 
εηδηθήο πξφζθιεζεο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη θαη ηελ 
πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη). ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο 

δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ε ππεξεζία επηβάιιεη ηεο πξνβιεπφκελεο ηεο θείκελεο 
δηαηάμεηο θπξψζεηο. 

 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 
εληάικαηνο πιεξσκήο εληφο δχν κελψλ. Χο ηεο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα  

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ο ΑΛΑΓΟΥΟ επηβαξχλεηαη κε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο, 

πνπ παξαθξαηνχληαη θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη απνδίλνληαη αξκνδίσο. 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ηεο αθφινπζεο θξαηήζεηο : 
o Τπέξ Γεκνζίνπ, παξαθξάηεζε πνζνζηνχ 0,02% επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ 

ησλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ 
παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ Λ.4412/2016. 

o Πνζνζηφ 2% ζχκθσλα κε ηελ αξ. Γπα/γ./π./νηθ. 36932/1703-2009 Θ.Τ.Α ζε εθαξκνγή ηνπ 
Α:3 ηνπ Λ. 3580/2007. 

o θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΔΑΑΓΖΤ,  ζχκθσλα  κε  ην 
άξζξν 44 ηνπ 4605/2019 (ΦΔΘ 52/01.04.2019 Σεχρνο Α’) πνπ αληηθαζηζηά ην άξζξν 375 
παξ. 7 ηνπ Λ.4412/2016, επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ. Ζ 
αλσηέξσ θξάηεζε ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε 
πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΓΑ 
αληίζηνηρα θαη απνδίδεηαη θαηά ηεο θείκελεο δηαηάμεηο 

o Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,07% Δθαξκφδεηαη ηεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε 

ηεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 ηεο ηζρχνπλ, απφ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα ή 
θεληξηθή αξρή αγνξψλ αλεμαξηήησο ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο. Θαηαιακβάλεη ηεο ηεο 

ζπκβάζεηο αλεμαξηήησο πνζνχ, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηά ηελ 22.03.2017 (Λ. 4412/2016 – 
ΦΔΘ 147Α Άξζξν 350, Θ.Τ.Α. 1191/2017 – ΦΔΘ969Β). Ζ αλσηέξσ θξάηεζε ππάγεηαη ζε 

ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ 

ραξηνζήκνπ. Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΓΑ αληίζηνηρα θαη 
απνδίδεηαη θαηά ηεο θείκελεο δηαηάμεηο. 

o παξαθξάηεζε θφξνπ 4 % επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, (άξζξν  64 
4172/2013) 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 

Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ θαζαξή (πιελ ΦΠΑ) αμία ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ζε απηέο (εθηφο ηνπ 

θφξνπ) επηβάιιεηαη ην λφκηκν ραξηφζεκν. 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 
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Δλζηάζεηο  –  πξνζθπγέο  θαηά   ηεο  δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κέζσ ηεο παξνχζεο 
πξφζθιεζεο ππνβάιινληαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 127, 205 & 205Α ηνπ Λ. 

4412/2016 ηεο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο σο ηεο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη 
κφλνο ηεο απνθαηάζηαζήο ηεο. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηεο ππνρξεψζεηο ηεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Λ 4412/2016. 
 

 
 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΗΛΔΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΔΙΓΟ 

 

ΣΔΜ 
ΚΟΣΟ/

ΣΜΥ 

(ΠΛΔΟΝ 
ΦΠΑ 

24%) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

(ΠΛΔΟΝ 
ΦΠΑ 

24%) 

 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

(ΤΜΠ/ΝΟΤ 
ΦΠΑ 24%) 

 

1. 
ΑΛΑΠΛΔΤΣΖΡΔ ΚΔΘ 
ΣΤΠΟΤ A PLUS  

5     

2. ΖΙΔΘΣΡΗΘΔ ΘΙΗΛΔ ΚΔΘ 

 

5     

3. ΚΟΛΗΣΟΡ ΠΑΡΑΘΟΙΟΤΘΖΖ 
ΦΤΗΟΙΟΓΗΘΧΛ 

ΠΑΡΑΚΔΣΡΧΛ ΓΗΑ ΚΔΘ 

5     
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