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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
2ε Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.
« ΣΚΥΛΙΤΣΔΙΟ »

ΥΙΟ: 18-06-2020
ΠΡΩΣ: νηθ. 37

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 ενόσ
Διφαςικοφ Απινιδωτι με μόνιτορ και βθματοδότθ.
Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α/Α

1

ΚΩΔΙΚΟ
ΝΟΟΚΟ-ΜΕΙΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΛΙΚΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΔΙΦΑΙΚΟ
ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ
ΜΕ ΜΟΝΙΣΟΡ
ΚΑΙ
ΒΗΜΑΣΟΔΟΣΗ

1

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ
1Χ4.500,00

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ
4.500,00

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ
ΦΠΑ 17%
5.265,00

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

9494/11-06-2020
7131.01
5.265,00 €
Χαμθλότερθ τιμι
Δευτζρα 22-06-2020
Σετάρτη 24-06-20
ΦΑΞ:2271350241
e – mail:paragelies@xioshosp.gr

Προδιαγραθές Γιθαζικού Απινιδωηή με βημαηοδόηη με ηροχήλαηο
Να είλαη ζύγρξνλεο δηθαζηθήο ηερλνινγίαο, θαηάιιεινο γηα εζσηεξηθή, εμσηεξηθή
(ζύγρξνλε – αζύγρξνλε) θαη εκηαπηόκαηε απηλίδσζε.To ινγηζκηθό θαζώο θαη όιεο νη
νδεγίεο-ζεκάλζεηο επί ηνπ βαζηθνύ ζώκαηνο ηνπ κεραλήκαηνο, λα είλαη νπσζδήπνηε
ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
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Να απνηειείηαη από :
Α. Απινιδωηή
-

-

-

-

-

-

-

-

Δλέξγεηα εμόδνπ ξπζκηδόκελε κέζσ πεξηζηξνθηθνύ δηαθόπηε, από 2 έσο 250
Joules ηνπιάρηζηνλ ζε 13 βήκαηα γηα εμσηεξηθή απηλίδσζε, κε ρξόλν θόξηηζεο
ζηε κέγηζηε ελέξγεηα όρη κεγαιύηεξν ησλ 5 sec, ηόζν κε ξεύκα όζν θαη κε ηε
κπαηαξία.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα 80 απηληδώζεσλ ζηε κέγηζηε ελέξγεηα κε ηε κπαηαξία θαη
2,5 σξώλ monitoring. Ο ρξόλνο θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο από ην ξεύκα λα κελ
ππεξβαίλεη ηηο 3 ώξεο.
Να ζπλνδεύεηαη από Paddles παίδσλ θαη ελειίθσλ.
Να δηαζέηεη εκηαπηόκαηε εμσηεξηθή απηλίδσζε (AED) κε θσλεηηθά θαη νπηηθά
κελύκαηα θαζνδήγεζεο ηνπ ρεηξηζηή ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Σν πιάηνο ηνπ παικνύ ηεο δηθαζηθήο θπκαηνκνξθήο λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα
ηεο αληίζηαζεο ηνπ αζζελνύο.
Β. Μonitor
Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε ηνπιάρηζηνλ 6,5’’, ηξηώλ θαλαιηώλ, γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ηνπ ΗΚΓξαθήκαηνο θαη κειινληηθά ηνπ πιεζπζκνγξαθήκαηνο,
θαη ηεο θαπλνγξαθίαο κε δπλαηόηεηα παγώκαηνο ηεο νζόλεο. Δπίζεο ζηελ
νζόλε λα απεηθνλίδνληαη θαη ςεθηαθέο ηηκέο όπσο ν θαξδηαθόο ξπζκόο, ε
ελέξγεηα, θιπ.
Να έρεη νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό κε ξπζκηδόκελα όξηα.
Ρπζκίζεηο επαηζζεζίαο 0,5 – 1 – 2 – 4 .
Γ. Καηαγραθικό
Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθό δύν θαλαιηώλ, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ
θαηαγξαθή ηνπ ΗΚΓξαθήκαηνο, ζηνηρείσλ απηλίδσζεο, trend ηνπ θαξδηαθνύ
ξπζκνύ θιπ. Η απόθξηζε ζπρλόηεηαο θαηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ ΗKΓξαθήκαηνο
λα είλαη από 0,05 έσο 150 ΗZ.
Να θαηαγξάθεη ηελ επηιερζείζα ελέξγεηα, ηελ παξαιεθζείζα ελέξγεηα θαη ηε
δηαζσξαθηθή αληίζηαζε ηνπ αζζελνύο.
Σαρύηεηεο θαηαγξαθήο 25 – 50 mm/sec.
Γ. Βημαηοδόηης
Να εθηειεί αλαίκαθηε δηαζσξαθηθή βεκαηνδόηεζε κε ξπζκό ξπζκηδόκελν 40 –
180 ppm
Δλέξγεηα εμόδνπ 10 – 200 mA
Να δηαζέηεη demand θαη fixed ηξόπν βεκαηνδόηεζεο.

Γενικά
-Να εθηειεί απηόκαηα SELF TEST ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ αλά 24
ώξεο
αθόκε θαη αλ ην κεράλεκα είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ε
πξνβιήκαηνο λα παξέρεη εηδηθή έλδεημε.
- Nα θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε δύν ξάθηα θαη ζπξηάξη.
- Βάξνο κηθξόηεξν ησλ 8 kg
- Να ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο από -5 έσο 450C γηα ρξήζε πεξηζηαηηθώλ θαη
εθηόο ηνπ λνζνθνκείνπ.
- Να πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
- Να πξνζθεξζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ.
- Να ζπλνδεύεηαη από paddles παίδσλ θαη ελειίθσλ, ηξηπνιηθό θαιώδην αζζελνύο,
κπαηαξία, pads απηλίδσζεο- βεκαηνδόηεζεο, ραξηί θαηαγξαθήο, εγρεηξίδηα
ρεηξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο θαη ηξνρήιαηε βάζε.
- Να θαηαηεζεί θύιιν ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
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Γ. 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

Περιγρφή
Τλικοφ

Σιμή
μονάδασ
€ (χωρίσ
ΦΠΑ)

Κωδικόσ
Παρατ/ρίου

Σιμή
Παρατ/ρίου

Κωδικό
Εμπορίου

GMDN

Κωδικόσ
ΕΚΑΠΣΤ

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ των
προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το
δικαίωμα να απορρίψει τθν προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε
ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του.
ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν
αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ
παρατθρθτθρίου.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται.
Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE.
Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν.
Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται - επί ποινι απόρριψθσ –
να το αποςτείλουν άμεςα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ

