
1 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 141/22 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΤΣΖΜΑΣΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΖ 34.000,00 € ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

ΚΑΗ 27.419,35€ ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

 

Ο Γιοικηηήρ ηος Νοζοκομείος, αθού έλαβε ςπότη: 

(1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ  θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηζρύεη  

(2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο 

ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

(3) Σν   ππ΄αξηζκ. 944/21.01.2022 αίηεκα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Υεηξνπξγείνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

(4) Tελ αξηζ. 20/14-09-2022(Θ.6) (ΑΓΑ: 6ΘΔΣ46906Χ-Θ34, ΑΓΑΜ: 

22REQ011252196), Απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Έγθξηζεο ηεο ηεο 

πξνκήζεηαο ελόο (1) ζπζηήκαηνο ρεηξνπξγηθήο δηαζεξκίαο, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

34.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (27.419,35€ άνες ΦΠΑ) κε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο πξόζθιεζεο πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν, θαη Οξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

(5) Σελ αξηζ. πξση. 1052/15.09.2022 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Α/Α: 1476 

θαηαρώξεζεο ζην Μεηξών Γεζκεύζεσλ/Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιώλ Πιεξσκήο 

(ΑΓΑΜ: 22REQ011252231, ΑΓΑ: ΦΓ0446906Χ-6Ζ0 ) 

  

αρ πποζκαλεί να αποζηείλεηε: 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά για ηην ππομήθεια ενόρ (1) ζςζηήμαηορ σειποςπγικήρ διαθεπμίαρ 

πος αθοπά ηον εξοπλιζμό ηος σειποςπγείος ηος νοζοκομείος, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

 

 

 

   ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                                          

                                Ισάλληλα, 19.09.2022 

       ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  
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 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

       «Γ. ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ»  

                               Αξηζ. Πξση. :12450 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΛΔΩΦΟΡΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 

Σ.Κ.: 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Β.ΝΣΔΣΙΚΑ  

ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 26513 66625 

FAX: 26510 29470 

e-mail:vntetsika@gni-hatzikosta.gr  

 

ΠΡΟ:  ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ     

 

  

ΚΟΙΝ: 

1. Γξακ. Ννζνθ. Φ/Α/1/ 

 ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

 

mailto:e-maill.papazisi@gni-hatzikosta.gr
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34.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ παξαθάησ, κέρξη ηελ Σπίηη  27-09-2022 θαη ώξα 12:00 πμ 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

      Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

(ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα ρσξίο 

λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή). 

Μέζα ζην ειεθηξνληθό θάθειν ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνύληαη όια ηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία  σο εμήο: 

Α. Φάκελορ Γικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε ζύκθσλα κε ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 305 ηνπ πξναλαθεξζέληνο λόκνπ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο 

απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ όισλ ησλ κειώλ ηνπ Γ κε ρξόλν έθδνζεο έσο ηξεηο 

(3) μήνερ ππιν ηην ςποβολή ηοςρ). 

β. Πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ ή ηζρύνλ θαηαζηαηηθό από όπνπ λα πξνθύπηνπλ εκθαλώο ηα 

κέιε ηνπ Γ θαζώο θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ρξόλν έθδνζεο έυρ 30 

επγάζιμερ ημέπερ ππιν ηην ςποβολή ηοςρ. 

γ. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ 

ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ιζσύ ηον σπόνο 

ςποβολήρ ηηρ. 

δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ θαη λα είλαη ζε ιζσύ ηον σπόνο ςποβολήρ ηηρ. 

ε. Δθηύπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξώνπ/ Δπηρείξεζεο” από ηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθόξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, 

από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο κε 

εκεξνκελία εθηύπσζεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

ζη. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, όηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα 

δειώλεη όηη: i) απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ii) ηα αλαθεξόκελα 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη αθξηβή, iii) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα 

απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί αλαβνιήο ή 

αθύξσζεο – καηαίσζεο ηεο παξνύζεο δηαδηθαζίαο. 
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Β. Φάκελορ ηεσνικήρ πποζθοπάρ 

ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο). 

 

Γ. Φάκελορ οικονομικήρ πποζθοπάρ 

Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζα θαηαηεζεί κε ηηκή ζε επξώ. ηελ ηηκή 

ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε επηβάξπλζε 

πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ, πνπ ζα δίλεηαη μερσξηζηά, 

είηε σο πνζνζηό, είηε σο απόιπηε ηηκή.  

Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο δεν πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν 

πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ.  

Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Από 

θάζε ηηκνιόγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο 

ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο θαη ηηο ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο: 

α) Τπέξ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %. 

β) Ο πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θόξνο εηζνδήκαηνο αμίαο 

4% γηα πιηθά, ν νπνίνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο επί θαζαξνύ πνζνύ. 

γ) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο 

θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο 

ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%. 

ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π), θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ 

εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147). ηελ παξαπάλσ θξάηεζε 

παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνύλ ραξηόζεκν 3% ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 

20%. 

Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 
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ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ   

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλόκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εληόο 

δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξόζθιεζεο. 

Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δεθαπέληε (15) εκεξώλ ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη 

παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε ύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο παξ. 4 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηνύληαη. Γηα ό, ηη δελ πξνβιέπεηαη από 

ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο 

ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

  

 

Ο    ΓΗΟΗΚΖΣΖ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

 

                                                                                                                                                 

ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 

 





5 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

«ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ ΚΑΙ ARGON 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 34.000 ΔΤΡΩ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

 

Τν κεράλεκα λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγην, ζύγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα 

πεξηιακβάλεη όια ηα εμαξηήκαηα πνπ δεηνύληαη γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο εμέηαζεο. Τα 

ηερληθά θιπ. ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαθεξζνύλ απαξαίηεηα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζην 

θύιιν ζπκκόξθσζεο ζα ηεθκεξηώλνληαη κε αληίζηνηρα prospectus, εγθξίζεηο θιπ. ζηνηρεία γηα 

λα αμηνινγεζνύλ. 

1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, άξηζηεο θαηαζθεπήο θαη λα πιεξνί ηηο Επξσπατθέο 
πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο. 

2. Γηα ιόγνπο ζπκβαηόηεηαο θαη νηθνλνκίαο λα είλαη θαηάιιειε γηα όιεο ηηο επεκβάζεηο, 
(αλνηρηέο, ιαπαξνζθνπηθέο), γεληθήο ρεηξνπξγηθήο, αιιά θαη νπξνινγίαο, γπλαηθνινγίαο, 
νξζνπαηδηθήο, ελδνζθνπηθέο, θιπ. Να αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε. 

3. Να είλαη θαηάιιειε θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ απνιίλσζε αγγείσλ ελδνζθνπηθά αιιά θαη ζε 
αλνηθηή ρεηξνπξγηθή. Να κπνξεί λα απνιηλώζεη αγγεία δηακέηξνπ σο θαη 7mm 
ηνπιάρηζηνλ κε παξάπιεπξε ζεξκηθή δηαθπγή όρη πάλσ από 2mm γηα πξνζηαζία 
παξαθείκελσλ ηζηώλ. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ιαβίδα ειεθηξνζπγγθόιεζεο 
αγγείσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κήθνπο 18 εθαη. κε ζηαγώλεοθεθακκέλνπο θαη ιεηηνπξγία 
θνπήο ηνπ ηζηνύ κεηά ηελ αηκόζηαζε κέζσ ελζσκαησκέλεο ιάκαο θαη κε ελζσκαησκέλν 
ην θαιώδην ζύλδεζεο ηεο κε ηελ δηαζεξκία. Τν εξγαιείν λα αλαγλσξίδεηαη απηόκαηα από 
ηελ δηαζεξκία θαηά ηελ ζύλδεζε ηνπ γηα απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ξπζκίζεσλ. Επίζεο λα 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή κία ιαπαξνζθνπηθή ιαβίδα απνιίλσζεο θαη ζπγθόιιεζεο 
αγγείσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ δηακ. 5 ρηι. θαη κήθνπο 35 εθαη. πεξίπνπ 

4. Να είλαη θαηάιιειε θαη γηα νπξνινγηθέο δηνπξηζξηθέο επεκβάζεηο αιιά θαη γπλαηθνινγηθέο 
επεκβάζεηο πζηεξνζθνπηθήο ηερληθήο θαιύπηνληαο όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ηνπ ρεηξνπξγείνπ, 
ππό θπζηνινγηθό νξό (Saline) ώζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απαξαίηεηα ηελ ρξήζε 
δηπνιηθνύ ξεδεθηνζθνπίνπ παξέρνληαο πςειήο απόδνζεο δηπνιηθό ξεύκα γηα αζθάιεηα 
ηνπ αζζελνύο. 

5. Να δηαζέηεη απαξαίηεηα ηνπο παξαθάησ ηύπνπο ξεπκάησλ γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο: 

 Μνλνπνιηθή ηνκή θαη ηνκή κε αηκόζηαζε 

 Μνλνπνιηθή αηκόζηαζε εμ επαθήο, εμ απνζηάζεσο (spray) θαη αηκόζηαζε  κε 
δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ρξήζεο από δύν ρξήζηεο 

 Μνλνπνιηθή ελδν-ιεηηνπξγία γηα ηνκή θαη αηκόζηαζε 

 Μνλνπνιηθή ηνκή θαη αηκόζηαζε ππό γιπθίλεο γηα γπλαηθνινγηθέο πζηεξνζθνπηθέο 
επεκβάζεηο.  

 Δηπνιηθή ηνκή θαη δηπνιηθή ηνκή κε αηκόζηαζε 

 Δηπνιηθή αηκόζηαζε Micro θαη Macro (Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα autostart θαη autostop) 

 Δηπνιηθή ηνκή θαη αηκόζηαζε ππό θπζηνινγηθό νξό γηα πζηεξνζθνπηθέο επεκβάζεηο  

 Δηπνιηθή αηκόζηαζε γηα απνιίλσζε αγγείσλ αλνηρηά θαη αηκόζηαζε γηα απνιίλσζε 
αγγείσλ ελδνζθνπηθά 

 Μνλνπνιηθή ηνκή κε ARGON, κνλνπνιηθή αηκόζηαζε κε ARGON, κνλνπνιηθή 
αηκόζηαζε κε ARGON γηα ελδνζθνπηθή ρξήζε, παικηθή κνλνπνιηθή αηκόζηαζε κε 
ARGON 
Πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο ζα εθηηκεζνύλ. 

6. Η απόδνζε κέγηζηεο ηζρύο ηεο δηαζέξκίαο λα είλαη αλά πεξίπησζε: 

 Σε ιεηηνπξγία κνλνπνιηθήο ηνκήο ηνπιάρηζηνλ 350W θαη ζε ιεηηνπξγία κνλνπνιηθήο 
αηκόζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 250W.  

 Σε ιεηηνπξγία δηπνιηθήο ηνκήο θαη δηπνιηθήο αηκόζηαζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 120W. 

 Σε ιεηηνπξγία δηπνιηθήο αηκόζηαζεο γηα απνιίλσζε αγγείσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
320W. 
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 Σε ιεηηνπξγία ελδνπξνινγηθώλ θαη πζηεξνζθνπηθώλ επεκβάζεσλ δηπνιηθήο ηνκήο ππό 
θπζηνινγηθό νξό λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 350W.  

 Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε όινη νη ηξόπνη ιεηηνπξγίαο θαη νη 
αληίζηνηρεο απνδόζεηο (W/Ω). Μεγαιύηεξεο ηηκέο ζα εθηηκεζνύλ. 

7. Σηελ ιεηηνπξγία ελδνπξνινγηθώλ θαη πζηεξνζθνπηθώλ επεκβάζεσλ κε δηπνιηθή ελέξγεηα, 
λα είλαη ζπκβαηή κε δηπνιηθά ξεδεθηνζθόπηα δηάθνξσλ νίθσλ θαηαζθεπήο θαη 
ηνπιάρηζηνλ κε εξγαιεία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ όπσο Storz, Wolf πνπ δηαζέηνπκε 
ζηα ρεηξνπξγεία. 

8. Nα δηαζέηεη ξύζκηζε ηεο ηζρύνο αλάινγα κε ηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ ηζηνύ.  
9. Να δηαζέηεη κεγάιε έγρξσκε νζόλε κε ςεθηαθέο ελδείμεηο όπνπ εθηόο ηεο ηζρύνο λα 

απεηθνλίδνληαη ην είδνο ηεο ιεηηνπξγίαο, ηπρόλ πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, 
έλδεημε θαιήο επαθήο ηνπ νπδέηεξνπ ειεθηξνδίνπ θαζώο θαη έλδεημε επηινγήο κνλνύ ή 
δηπινύ πνδνδηαθόπηε ή ρεηξνδηαθόπηε. 

10. Να ζπλνδεύεηαη από ζπζθεπή ARGON. Η ξνή ηνπ αεξίνπ ηεο ζπζθεπήο ARGON λα είλαη 
0 – 12 L / min. 

11. Η ζπζθεπή ARGON λα δύλαηαη λα ζπλδεζεί είηε κε θηάιε είηε κε θεληξηθή παξνρή αεξίνπ 
ARGON 

12. Να θέξεη ζύζηεκα απηνειέγρνπ θαη ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο λα δίλεη νπηηθν-
αθνπζηηθό ζπλαγεξκό θαη λα δηαθόπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο.  

13. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβώλ θαη λα παξέρεη ςεθηαθέο θσδηθνπνηεκέλεο 
ελδείμεηο ώζηε λα είλαη εύθνινο ν εληνπηζκόο ηεο βιάβεο. 

14. Πξνο απνθπγή εγθαπκάησλ ησλ αζζελώλ, λα δηαζέηεη ζύζηεκα ζπλερνύο 
παξαθνινύζεζεο ηνπ νπδέηεξνπ ειεθηξνδίνπ θαη λα δηαθόπηεη απηόκαηα ηελ ιεηηνπξγία 
ηεο ζε πεξίπησζε θαθήο επαθήο ηνπ. Επίζεο λα αλαγλσξίδεη απηόκαηα εάλ ην νπδέηεξν 
ειεθηξόδην είλαη κνλήο ή δηπιήο όςεσο κε αληίζηνηρε έλδεημε ζηελ νζόλε. 

15. Να είλαη ειεθηξνκαγλεηηθά κνλσκέλε έηζη ώζηε λα κελ επεξεάδεη ηελ εηθόλα ησλ monitors 
νύηε λα επεξεάδεηαη από ηελ ρξήζε απηληδσηώλ. 

16. Να παξέρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κέζσ κνλνύ θαη δηπινύ πνδνδηαθόπηε γηα όιεο 
ιεηηνπξγίεο (κνλνπνιηθή θαη δηπνιηθή). 

17. Απαξαίηεηα λα ζπλνδεύεηαη από παξαθάησ αμεζνπάξ:   

 Καιώδην γηα πιάθεο γείσζεο κίαο ρξήζεσο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. 

 Δηπιόο πνδνδηαθόπηεο γηα κνλνπνιηθή θαη δηπνιηθή ρξήζε. 

 Φεηξνιαβή  κε δύν θνκβία γηα ρξήζε κε ARGON ζπλνδεπόκελε από ειεθηξόδην γηα 
ρξήζε κε ARGON γηα αλνηρηή ρεηξνπξγηθή κε κήθνο εξγαζίαο 25mm θαη ειεθηξόδην 
γηα ρξήζε κε ARGON γηα αλνηρηή ρεηξνπξγηθή κε κήθνο εξγαζίαο 100mm. 

 Hιεθηξόδην γηα ρξήζε κε ARGON γηα ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή κε κήθνο εξγαζίαο 
32 cm θαη δηακ. 5 mm 

 Εηδηθό ηξνρήιαην ηνπνζέηεζεο ησλ ζπζθεπώλ. To ηξνρήιαην λα δηαζέηεη ζέζε γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ηεο θηάιεο ARGON,  ξάγα ζηήξημεο ζπζθεπώλ, δηθηπσηό θαιάζη 
ηνπνζέηεζεο εμαξηεκάησλ θαζώο θαη ζέζε ζηήξημεο ηνπ πνδνδηαθόπηε.  

ΓΔΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

2. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη δηαθξηβσκέλα όξγαλα γηα ηνλ έιεγρν/ζπληήξεζε/ 
επηζθεπή ηνπ Ιαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ πξνζθέξεηαη.  

3. Να πιεξνύλ όινπο ηνπο θαλνληζκνύο θαη πξόηππα αζθαιείαο όπσο ην ΕΝ 60601, θιπ 
γηα Ιαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό  ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (CEMark, medicalgrade θιπ.) 
θαζώο θαη Υγηεηλήο ζε ζέκαηα απνιύκαλζεο. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

4. Επηπιένλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ, ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη όιεο ηηο αλαγθαίεο κεηξήζεηο θαη λα εθδώζεη 
πηζηνπνηεηηθό ειεθηξηθήο αζθάιεηαο κε δηθά ηνπ δηαθξηβσκέλα όξγαλα ηα νπνία ζα 
αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά. Να θαηαηεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 
δηαθξίβσζεο απηώλ. 

5. Τα πξνζθεξόκελα λα δηαηίζεηαη από αληηπξόζσπν πνπ έρεη ISO 9001, 14001, 18001, 
27001 θαη 13485 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ) πνπ 
πιεξνί ηελ Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Ε. βάζεη ηνπ Π.Δ. 117/2004. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά. 
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6. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε  θαη 
απαξαηηήησο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ. 

7. Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα. 
8. Να ππάξρεη θάιπςε αληαιιαθηηθώλ ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε.» 

 

 

 

 

 




