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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 6284/23.10.19 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά τριών (3) απινιδωτών / μόνιτορ για τος ανάγκες του 
Γ.Ν.Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 6160/17.10.2019 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι χιλιάδες ευρώ   ( 20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α   

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 23 Οκτωβρίου 2019 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
vfousteri@aemy.gr και στο fax: 

2286035459 
30 Οκτωβρίου 2019  Τετάρτη 13:00 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αγορά τριών (3) απινιδωτών/μόνιτορ που θα 

πρέπει να πληρούν τις παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

1. Aπινιδωτής/μόνιτορ, σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας 

2. Έγχρωμη Οθόνη 7’’ TFT με ταυτόχρονη απεικόνιση 3 καναλιών 

3. Μέγιστη απινίδωση 200 J 

4. Θερμικό Καταγραφικό 2 καναλιών 

5. Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης ΗΚΓ και συμβάντων 

6. Σύστημα αυτόματου ελέγχου   

7. Δυνατότητα Αυτόματης Απινίδωσης (AED mode)  

8. Να συνοδεύεται με:  
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a. 5-πολικό καλώδιο ΗΚΓ 

b. Χαρτί καταγραφικού 

c. Καλώδιο εξωτερικής απινίδωσης 

d. Ένα ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων PADS 

e. Paddles εξωτερικής απινίδωσης ενηλίκων και παιδιών  

f. Μπαταρία για συνεχή παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων 3 ωρών ή 100 συνεχών απινιδώσεων 

μεγίστης ενέργειας 

9. Να προσφερθούν προς επιλογή: 

a. Επέκταση του απινιδωτή με εξωτερικό Βηματοδότη (Pacer) 

b. Μέτρηση οξυμετρίας (SpO2) και αναίμακτης πίεσης NBP 

c. Μέτρηση Καπνογραφίας (EtCO2) 

10. Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη 

11. Ο ανάδοχος να έχει υπεύθυνο SERVICE για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του εξοπλισμού που 

προσφέρεται. Η επάρκεια του SERVICE να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών 

της εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου.  

12. Να υπάρχει επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.  

13. Οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα 

14. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο 

νοσοκομείο και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, καθώς και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του 

νοσοκομείου στη λειτουργία του.  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 
30.10.19 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80  (Μηχανήματα) του εγκεκριμένου 
για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την 
οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 
• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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