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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ              

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 
        

               Ιωάννινα 10-03-2023 

           Αριθ. Πρωτ. 5160 
 
Γραφείο : Προμηθειών   
Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου   
 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  Υποψήφιους προμηθευτές  

Τηλέφωνο : 2651099855  www.uhi.gr 

E-mail : pmichalopoulou@uhi.gr   
Πληροφορίες  :  Π. Μιχαλοπούλου  Κοιν. :  Γραμματεία  Νοσοκομείου. 

 
ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς με απ’ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής  κλειστών 

προσφορών για προμήθεια Αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & 

Αποκατάστασης του Νοσοκομείου. 

 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001  

 β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.  

 γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα  

 δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012  

 ε.  Ν. 4412/2016 

στ. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει. 

ζ. Η με αριθμ. 57/24-02-2023 (ΕΝΤΟΛΗ 1470) αίτηση προμήθειας της Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & 

Αποκατάστασης.-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

 

       
 Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια απ’ευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - 

συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των  

ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τις ανάγκες της Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασής του, 

παρακαλούμε να κατέθεσετε έως της 15-03-2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή 

προσφορά. 

       Σημειώνεται ότι : 

       1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη. 

       2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις. 

       3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα 

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.  

Υποχρεωτικά  

 σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο 

Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο  α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.  

 Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο  PROSPECTUS για αξιολόγηση. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγμα & επίσημο  PROSPECTUS  δεν θα 

αξιολογούνται. 

 4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει,  στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε 

είδη του παρακάτω πίνακα,  δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη 

διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.  

       5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι 

προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 
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       6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως 

ισχύουν. 

7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 

 

 

 
 
   
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (AED)   

 

1. Να είναι διφασικής ενέργειας, φορητός, μικρού όγκου και βάρους περίπου 2,5 κιλών συμπεριλαμβανομένου της 

μπαταρίας. 

2. Να διαθέτει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP55 

3. Να μπορεί να αποδώσει τουλάχιστον 110 απινιδώσεις στην μέγιστη ενέργεια με μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η 

διάρκειας ζωής της μπαταρίας σε κατάστασης αναμονής να είναι τουλάχιστον 6 χρόνια. Να μην χρειάζονται ειδικά 

εργαλεία για την αλλαγή της. 

4. Να χρησιμοποιείται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά με τα αντίστοιχα αυτοκόλλητα pads, με αυτόματη αναγνώριση 

κατά την τοποθέτηση τους και αυτόματη προσαρμογή της ενέργειας από την συσκευή ανάλογα τον τύπο ασθενή. Η 

συσκευή να μπορεί να αναγνωρίσει τον χρόνο ζωής των ηλεκτροδίων τουλάχιστον των ενηλίκων(να αναλυθεί ο 

τρόπος) και να ενημερώνει τους χρήστες με αντίστοιχο συναγερμό. 

5. Να μετράει αυτόματα την αντίσταση του σώματος του ασθενούς και να αποδίδει το κατάλληλο ρεύμα απινίδωσης. 

6. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν εντοπίζει αποδεκτή αντίσταση στον ασθενή, να σβήνει αυτόματα μετά το πέρας 

ορισμένου χρόνου ( να αναφερθεί). 

7. Σε περίπτωση που η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά λάθος και πριν παρέλθουν περίπου 30 δευτ. να μπορεί ο χρήστης 

να την ενεργοποιήσει ώστε να συνεχίσει η διαδικασία από το προηγούμενο σημείο που είχε μείνει. 

8. Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές οδηγίες στην ελληνική γλώσσα. Να έχει 

την δυνατότητα να διαθέτει μέχρι και τρεις γλώσσες εγκατεστημένες, με τον χρήστη να μπορεί να τις επιλέξει με το 

πάτημα ενός κουμπιού κατά την διάρκεια της χρήσης του απινιδωτή. Να προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα αυτή. 

9. Να διαθέτει κυκλώματα αυτόματης ανάλυσης του ΗΚΓ χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να πατήσει κάποιο κουμπί, να 

αναγνωρίζει τις αρρυθμίες που χρήζουν απινίδωση, να φορτίζει αυτόματα και να ειδοποιεί τον χειριστή για την 

εκτέλεση της απινίδωσης.  

10. Να μπορεί να αναγνωρίσει βηματοδοτικούς παλμούς ώστε να μην ληφθούν υπόψη κατά την ανάλυση του ΗΚΓ. 

11. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση συμβάντων συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 2 ωρών ΗΚΓφημα. Τα 

δεδομένα να μπορούν να μεταφερθούν σε Η/Υ για περαιτέρω αρχειοθέτηση. 

12. Να δύναται να διαθέτει GSM για την μετάδοση των δεδομένων αλλά και για την διαχείριση της συσκευής μέσω 

κεντρικού σταθμού. Να προσφερθεί προς επιλογή 
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13. Να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου:  

 Κατά την αλλαγή της μπαταρίας 

 Σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ. ανά βδομάδα). 

Η συσκευή να έχει οπτικό και ακουστικό συναγερμό, σε περίπτωση σφάλματος. 

14. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αποφόρτισης της ενέργειας σε διάφορες περιπτώσεις πχ. σφάλμα ηλεκτροδίων. 

15. Ο χρόνος από την ανάλυση του ΗΚΓφήματος και φόρτιση του απινιδωτή με πλήρη μπαταρία να είναι μικρότερος των 

15 δευτερολέπτων. 

16. Να καθοδηγεί τον χρήστη ηχητικά με τον ανάλογο ρυθμό κατά την απόδοση των θωρακικών συμπιέσεων κατά την 

εκτέλεση της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (μετρονόμος).  

17. Να δύναται να διαθέτει λογισμικό το οποίο να μετράει τον ρυθμό συμπιέσεων και να οδηγεί τον ανανήπτη ώστε να 

ρυθμίσει τις συμπιέσεις σύμφωνα με τον μετρονόμο. Να προσφερθεί προς επιλογή. 

18. Να διαθέτει γραφήματα τα οποία να αναφέρονται στην διαδικασία απινίδωσης. Να διαθέτει και αντίστοιχες φωτεινές 

ενδείξεις (LED) για την καλύτερη καθοδήγηση του χρήστη. 

19. Να διαθέτει  ενσωματωμένη θήκη για την τοποθέτηση και 2ου σετ ηλεκτροδίων. 

20. Να προσφερθεί προς επιλογή βάση στήριξης στον τοίχο με ή και χωρίς συναγερμό.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

2. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, 

medical grade κλπ), τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν 

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.   

3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, 

εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001 

(Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης 

Πληροφοριών Ιδιωτικότητας» . Επιπλέον,  να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε 

πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004  

4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και απαραιτήτως εκπαίδευση των 

χρηστών και των τεχνικών 

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία 

ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) 

χρόνια από την παραλαβή του.  
 

 

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

           

 

                                                                            

                                                                                       ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 


