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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
2η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.
« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »

ΥΙΟ: 24-08-2018
ΠΡΩΣ.:οικ. 57

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:
Σθλ.: 2271350106 Φαξ:2271350241
Email:paragelies@xioshosp.gr
ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων και επιτακτικϊν αναγκϊν του,
προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια των
παρακάτω ειδϊν.

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΛΙΚΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΑΙΘΗΣΗΡΑ
ΒΑΘΟΤ
ΤΠΝΩΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΙΘΗΣΗΡΑ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ
ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

150
ΣΕΜ

9
ΣΕΜ

ΤΝΟΛΟ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ
27,00/ΣΕΜ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ
ΦΠΑ(17%)

150Χ27,00=
4.050,00

4.738,50

100,00/ΣΕΜ

9Χ100,00=
900,00

1.053,00

4.950,00

5.791,50

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Αρικμόσ Αιτιματοσ
ΚΑΕ
Κριτιριο Κατακφρωςθσ
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν
Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν
Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν

12733/6-8-2018
7131.01
Χαμθλότερθ τιμι
28-08-2018
30-08-2018
ΦΑΞ:2271350241
e – mail:paragelies@xioshosp.gr

ΑΔΑ: ΩΦΙΙ469073-Ρ41
Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΜΕΣΡΗΗ ΒΑΘΟΤ ΑΝΑΙΘΗΙΑ
1. Να αποτυπϊνει 4 κανάλια θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ ταυτόχρονα.
2. Ο αιςκθτιρασ να καλφπτει και τα 2 θμιςφαίρια του εγκεφάλου και ςτθν οκόνθ
να απεικονίηεται ςε απόλυτθ τιμι το βάκοσ φπνωςθσ και των δφο θμιςφαιρίων
ςυνολικά.
3. Ο αιςκθτιρασ να χρθςιμοποιεί 6 θλεκτρόδια για τθ λιψθ θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ και θλεκτρομυογραφιματοσ.
4. Να ζχει χρόνο απόκριςθσ 1.25 δευτερόλεπτα.
5. Να απεικονίηει κυματομορφι παρελκόντοσ χρόνου (trend) τθσ τιμισ βάκουσ
φπνωςθσ διάρκειασ 96 ωρϊν περίπου.
6. Η ιςχφσ του ςιματοσ του λαμβανόμενου θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ να
απεικονίηεται ςε χρωματικά κωδικοποιθμζνο φαςματογράφθμα ςυχνοτιτων,
ϊςτε να διευκολφνεται ο άμεςοσ εντοπιςμόσ του επιπζδου καταςτολισ κάκε
θμιςφαιρίου ξεχωριςτά.
7. Να απεικονίηει τθ ςυχνότθτα εγκεφαλογραφιματοσ για κάκε θμιςφαίριο
ξεχωριςτά.
8. Να ελαχιςτοποιείται θ απϊλεια ςιματοσ κατά τθ χριςθ διακερμίασ και να
διακζτει δείκτθ κορφβου, ο οποίοσ και να απεικονίηεται.
9. Να διακζτει ζνδειξθ ςωςτισ εφαρμογισ του κάκε θλεκτροδίου ξεχωριςτά, για
επιβεβαίωςθ τθσ ςωςτισ τοποκζτθςθσ του αιςκθτιρα.
10. Να απεικονίηεται δείκτθσ καταςτολισ τθσ θλεκτρικισ δραςτθριότθτασ του
μετωπιαίου και προμετωπιαίου φλοιοφ του εγκεφάλου.
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ
1. Για μεγαλφτερθ αξιοπιςτία τθσ μζτρθςθσ ο αιςκθτιρασ να χρθςιμοποιεί 4
μικθ κφματοσ εφρουσ από 710 ζωσ880 nm, με τυπικι απόκλιςθ ζωσ 4% για
τθν απόλυτθ τιμι και ζωσ 3% για τθν κυματομορφι παρελκόντοσ χρόνου
(trend), ςε ςχζςθ με τον κορεςμό του οξυγόνου ςτθ ςφαγίτιδα (SjvO2).
2. Να μετράει τον κορεςμό του οξυγόνου ςτο αρτθριακό αίμα ςτο μζτωπο
(SpO2) και ταυτόχρονα το κορεςμό του οξυγόνου ςτον εγκεφαλικό ιςτό
(rSO2), απεικονίηοντασ και τισ δφο τιμζσ.
3. Η ζνδειξθ για τθν εγκεφαλικι οξυγόνωςθ να αποτυπϊνεται τόςο ςε απόλυτθ
τιμι όςο και ςε κυματομορφι παρελκόντοσ χρόνου (trend), διάρκειασ 96
ωρϊν περίπου.

H εταιρεία που θα αναδειχτεί μειοδότρια για το ςυγκεκριμζνο είδοσ υποχρεοφται να
παραχώρηςη ςτο νοςοκομείο ωσ ςφνοδο εξοπλιςμό, για όλο το χρονικό διάςτημα ιςχφοσ
τησ ςφμβαςησ, monitor, το οποίο να πληροί τισ κάτωθι προδιαγραφζσ:
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1. Σο monitor να είναι τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (μζγιςτο πενταετίασ ).
2. Να είναι ςτζρεασ και ανκεκτικισ καταςκευισ κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ,
ςυνοδευόμενο από τροχιλατο, για διευκόλυνςθ ςτθ χριςθ του.
3. Να ζχει μεγάλθ ευανάγνωςτθ ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, διαςτάςεων τουλάχιςτον 10
ιντςϊν και ο χειριςμόσ του να γίνεται μζςο αυτισ.
4. Να λειτοφργει με τάςθ δικτυου220v/50hz και να διακζτει επαναφορτιηόμενθ
ενςωματωμζνθ μπαταρία, με χωρθτικότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ, τουλάχιςτον 4
ωρϊν.
5. Να είναι αυτόνομο monitor , το οποίο να δφναται να μετρά ςυνεχόμενα, μθ
επεμβατικά και ταυτόχρονα, μετά του αντίςτοιχου αιςκθτιρα, το βάκοσ
φπνωςθσ(αναιςκθςίασ), τθν εγκεφαλικι ι ςωματικι οξυμετρία και τθν ολικι
αιμοςφαιρίνθ ςτο αίμα του αςκενοφσ, για λόγουσ εργονομίασ και εξοικονόμθςθσ
χϊρου ςτα χειρουργεία
6. Να δφναται να απεικονίηει ταυτόχρονα, τουλάχιςτον δυο κυματομορφζσ, μετά
όλων των μετροφμενων παραμζτρων.
7. Να διακζτει οπτικοακουςτικζσ διατάξεισ ςυναγερμϊν(alarms) όλων των
μετροφμενων παραμζτρων.
8. Να ζχει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ καμπυλϊν παρελκόντοσ χρόνου(trends) για
όλεσ τισ παραμζτρουσ και για 70 ϊρεσ τουλάχιςτον.
9. Να ζχει CE Mark.

Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του
παρατθρθτθρίου ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα
υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ
επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να ζχει
τθν παρακάτω μορφι:
Αριθμόσ
Αιτήματοσ

Κωδικόσ
Νοςοκομείου

Περιγραφή
Τλικοφ

Σιμή
μονάδασ €
(χωρίσ
ΦΠΑ)

Κωδικόσ
Παρατ/ρίου

Σιμή
Παρατ/ρίου

Κωδικό
Εμπορίου

GMDN

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ
των προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα
να απορρίψει τθν προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε ςχζςθ με τισ
ανάγκεσ του.
ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν
αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ
παρατθρθτθρίου.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται.

Κωδικόσ
ΕΚΑΠΣΤ
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Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE.
Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν.
Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται - επί ποινι απόρριψθσ –
να το αποςτείλουν άμεςα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ

