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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

     ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ :  

   Α)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ:4),  

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 295,20 € ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α.  

   Β)ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ:2) 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 984,00 € ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α.   

   Γ)ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ:1) 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:2.829,00 € ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α.  

   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.  

 

  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  Ημερομηνία : 27/3/2015 , Ημέρα:  , Ώρα: 11:00  π. μ.   

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  Η Χαμηλότερη τιμή.  

     Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας σε εκτέλεση της  

  

αριθμ. 4/3-2-2015 (θέμα 30
Ο

)  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  του Νοσοκομείου , όπου εγκρίνει  τη διενέργεια 

διαγωνισμού  με συλλογή σφραγισμένων  προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών :   

     Α)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ:4),  

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 295,20 €  ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α.  

   Β)ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ:2) 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 984,00 €  ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α.   

   Γ)ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ:1) 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.829,00 €  ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α.     

καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών,  και  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

προκηρύσσει   πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με πρόσκληση κατάθεσης σφραγισμένων  προσφορών για την προμήθεια  

των παρακάτω ειδών :   

  

     Α)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ:4),  

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 295,20 €  ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α.  

   Β)ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ:2) 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 984,00 €  ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α.   

ΑΔΑ: 6ΒΤΝ4690ΒΒ-Κ4Ρ



   Γ)ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ:1) 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.829,00 €  ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α. & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 

 

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλες οι εταιρείες του αντίστοιχου κλάδου, που είναι πιστοποιημένες. 

Οι προμηθευτές θα υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω, τοποθετημένα σε ξεχωριστούς σφραγισμένους  

υποφακέλους : 

 

Α.   Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

   Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο δικαιολογητικών ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  τα κάτωθι :  

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία, να αναγράφονται 

τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης, ότι δεν 

έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό τους από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, ότι μέχρι την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο 

οικείο επιμελητήριο.     

      2.  Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (πρότυπα ΙSO) κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά 

πρότυπα και σημανση  CE mark 

3. Εξουσιοδότηση του προσώπου που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στη διαδικασία της αποσφράγισης της 

πρόσκλησης.  

 

Διευκρίνιση :Τα πιστοποιητικά πρέπει είτε να είναι πρωτότυπα είτε ευκρινή  αντίγραφα (άρθρο 1 του νόμου 

4250/2014) , οι δε υπεύθυνες δηλώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του νόμου 4250/2014. Γλώσσα όλων των 

δικαιολογητικών θα είναι η ελληνική.   

 

Β.   Κλειστή οικονομική προσφορά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.   

 

Γ.  Κλειστή τεχνική προσφορά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όπου θα 

εσωκλείονται : 

α)Προσπέκτους τα οποία θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας &  την υπογραφή του προσφέροντα. 

β) Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές επί των τεχνικών προδιαγραφών  διαφορετικά η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

 

 Στην εξωτερική πλευρά κάθε φακέλου θα αναγράφονται πλην των στοιχείων του συμμετέχοντος αναδόχου, ο αριθμός και η 

κατηγορία παρεχόμενων ειδών  της  Πρόσκλησης. Στα στοιχεία των συμμετεχόντων θα πρέπει να αναγραφεί η ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail). 

1. Θα απορριφθούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και οι περισσότερες της μίας οικονομικής προσφοράς . 

2. Η Διαδικασία θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή. 

3. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μας μέχρι τις 26-3-2015, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 

14:00 μ.μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

 

5. Στις 27-3-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π. μ.  θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των 

δικαιολογητικών , τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών,  
 από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της πρόσκλησης . Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών δύνανται 

να παρευρίσκονται στη διαδικασία του ανοίγματος των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον 

το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. Η όλη διαδικασία αποσφράγισης του 

διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο143 παρ.4 του νόμου 4281/2014 και η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση 

όρου της πρόσκλησης.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες Η Έναρξη 

προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
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6.Η τριμελής επιτροπή θα προχωρήσει  ταυτόχρονα στο άνοιγμα των δικαιολογητικών , τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών καθώς και στην  αξιολόγηση αυτών. 

  Κατόπιν η επιτροπή θα προβεί στη σύνταξη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικής και οικονομικής  αξιολόγησης. 

Μετά από την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής  από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται  ενημέρωση των 

εταιρειών  για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.  

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 

Η  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

1.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα 

των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

  2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

  Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 

κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.  

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που 

έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης . 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως 

εξής:  

 Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, και να αναγράφεται ολογράφως 

και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή επισημαίνεται πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των εκτός από τον Φ.Π.Α., ο 

οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Οι προσφερόμενες τιμές  πρέπει να είναι κατώτερες ή ίσες αυτών του παρατηρητηρίου 

της Ε.Π.Υ.(όπου υπάρχουν θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός) (w.w.w.epromy.gr). 
      Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και    

      ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

Σε περίπτωση προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφεται στην οικεία θέση της Οικονομικής 

προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». 

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή της τιμής, ακόμα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» θεωρείται αμαχήτως ότι τα 

αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 

προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των υπηρεσιών  που θα προσφέρει  βάσει των 

τιμών της προσφοράς του. 

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς   έκτος των άλλων  να περιέχει cd ή  δισκέτα   η οποία θα φέρει ετικέτα  με τα 

στοιχεία του προσφέροντος, στην οποία  θα είναι καταχωρημένη  η οικονομική προσφορά  για τα είδη που προσφέρει  σε 

ηλεκτρονικό αρχείο. 

      Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από 

      τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

 

7.   Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης ή παραγγελίας κατά περίπτωση  με το μειοδότη, μετά από την 

επικύρωση του πρακτικού  αξιολόγησης της επιτροπής  από το Διοικητικό Συμβούλιο και η παράδοση του ανωτέρω  

είδους  έτοιμα προς χρήση όπως αυτά φαίνονται παρακάτω στο ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΩΝ  

θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα   (30) ημερών.  

 

8. Ο προμηθευτής που θα υπογράψει σύμβαση, θα πρέπει  βάσει του άρθρου 157 παρ. 2, του νόμου 4281/2014  να 

προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας  διάρκειας δύο  (2) ετών ποσού ίσο με το 2% στο σύνολο της 

συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. από την ημερομηνία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που θα γίνει από αρμόδια 

επιτροπή.  

 

9. Ο προμηθευτής θα πληρώνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και  την πληρωμή. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις :  

1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 

2- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η κράτηση γίνεται στην αξία του 

τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων. 

3- Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης ( εκτός του 

ΦΠΑ ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4013/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/12 , τέλος χαρτοσήμου 3 % 

(στο 10 % υπέρ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) , πλέον 20 % εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (στο τέλος χαρτοσήμου).  

    Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία.  

 

Πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν στα τηλέφωνα 2681361128 του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

ΑΔΑ: 6ΒΤΝ4690ΒΒ-Κ4Ρ



Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους μπορούν να ζητηθούν στο τηλέφωνο 2681361280 του 

προϊσταμένου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ .   

 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΩΝ.   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ:4),  

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 295,20 € ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α.  

   Β)ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ:2) 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 984,00 € ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α.   

   Γ)ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ:1) 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:2.829,00 € ΣΥΜΠΕΡ.  Φ. Π. Α.  

 

 

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΣΟΜΕΤΡΟΥ 
 

 Περιχειρίδα αυτοκόλλητη , πολλαπλών χρήσεων , ανθεκτική κατά το πλύσιμο της και 
εσωτερικά να περιέχει ελαστική σαμπρέλα διπλού αυλού.   

 Να έχει ακρίβεια στην μέτρηση της πίεσης.  

 Να είναι ωρολογιακό πιεσόμετρο μπράτσου.  

 Η αναγκαία πίεση δημιουργείται από το πουάρ.   

 Η βαλβίδα απελευθέρωσης του αέρα να είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη και να 
εξασφαλίζει ελεγχόμενη μείωση της πίεσης κατά τη διάρκεια της μέτρησης.  

 Η κλίμακα του πιεσόμετρου να έχει ακτίνα μέτρησης 0-300 mmHg.  

 Να διαθέτει δύο (2) μεγέθη περιχειρίδων  Large και  XLarge . 

 Η ακρίβεια μέτρησης να είναι ±3 mmHg. 

 Να δύνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 ετών.  

 Η συσκευή να διαθέτει CE. 
 

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 
 
Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε 
τεχνολογίας και να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια 
πλήρους πράξης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην 
τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, 
εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  
Να αποτελείται από: 
 
1. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΕΝΟΥ – ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
 1.1 Ρυθμιστής κενού που να συνδέεται στην επιτοίχια λήψη κενού του Νοσοκομείου.  
      Με δυνατότητα ρύθμισης από 0-1000 mbar,  έτοιμος και με συνδετικό για  κατευθείαν      

σύνδεση στην επιτοίχια λήψη κενού του Νοσοκομείου. 
1.2 Εργονομικός με  ευανάγνωστο και προστατευμένο όργανο ένδειξης έντασης κενού  από 0 

έως 1000 mbar. 
1.3 Να διαθέτει διακόπτη ΟΝ/OFF (στον ρυθμιστή κενού). 
1.4 Να διαθέτει ρυθμιστικό κομβίο με ευανάγνωστη ένδειξη της επιλογής ρύθμισης για  αύξηση 

και μείωση της έντασης κενού. 
1.5 Να διαθέτει (πλέον του δοχείου συλλογής εκκρίσεων) δοχείο υπερχείλισης –προστασίας 
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του ρυθμιστή κενού. Το δοχείο υπερχείλισης – προστασίας να έχει χωρητικότητα 100-300 
ml περίπου. Να έχει αυξημένη υγιεινή προστασία με τη χρήση εξωτερικών 
αντιβακτηριδιακών φίλτρων μίας χρήσης που να αλλάζονται εύκολα και χωρίς  χρήση 
εργαλείων. 

1.6 Να έχει δυνατότητα μέγιστης ροής αναρροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 50 λίτρων / 
λεπτό. 

1.7 Η έξοδός του να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ταχείας σύνδεσης ώστε χωρίς τη χρήση 
εργαλείων να γίνεται η εύκολα η σύνδεση διαφόρων παρελκόμενων  (δοχείο υπερχείλισης, 
συνδετικό σωλήνων κ.λ.π). 

1.8 Θα εκτιμηθούν θετικά επιπλέον δυνατότητες, όπως εάν σε περίπτωση ειδικής ανάγκης 
γίνεται να λειτουργήσει ο ρυθμιστής κενού ακόμη και χωρίς το αντιβακτηριδιακό φίλτρο. 

1.9 Να είναι κατασκευής σύμφωνης  με το πρότυπο EN ISO 10079 – τμήμα 3: 2009 για τις 
Ιατρικές Αναρροφήσεις κενού και να διαθέτει CE Mark. 

 
2. ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 
2.1  Δοχείο συλλογής εκκρίσεων πολλαπλών χρήσεων δύο (2) λίτρων διαβαθμισμένο και 

άθραυστο, από ανθεκτικό υλικό (να αναφερθεί προκειμένου να αξιολογηθεί). Να 
αποστειρώνεται στους 134° C. Να διαθέτει καπάκι με σύστημα προστασίας κατά της 
υπερχείλισης. Το δοχείο να είναι έτοιμο για στήριξη σε τοίχο  ή  ράγα. 

2.2  Να προσφερθεί  και δοχείο με ασκό συλλογής εκκρίσεων μίας χρήσεως. 
 

3. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΣΩΛΗΝΕΣ  
3.1 Το σύστημα αναρρόφησης να συνοδεύεται από το εργοστασιακό σύστημα στερέωσης του 

δοχείου αναρρόφησης (συλλογής εκκρίσεων) στο τοίχο, για την ασφαλή στήριξη των 
δοχείων. 

3.2 Το σύστημα αναρρόφησης να συνοδεύεται από  (3 μέτρα) σωλήνα σιλικόνης, κατάλληλο 
για τη σύνδεση με το δοχείο εκκρίσεων και για τη σύνδεση προς τον ασθενή. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 - Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. 
 - Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark  και να πληρούν όλους τους κανονισμούς 
ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedical grade). Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοιποιητικά. 
 - Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 
και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που 
πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοιποιητικά. 
 - Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και 
απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 
 - Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 
 - Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη  ανταλλακτικών. 

Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ  

 
Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε 
τεχνολογίας και να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια 
πλήρους πράξης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην 
τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, 
εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν. 
 

1.Να έχει την δυνατότητα να αποκτά το επιθυμητό κενό σε πολύ σύντομο χρόνο, ώστε να είναι 
κατάλληλος για ήπια και ισχυρή αναρρόφηση (η δημιουργία κενού να γίνεται με πιστόνια). 

2.Να λειτουργεί με ρυθμιζόμενο κενό από 0 έως τουλάχιστον 85 kPa 

3.Nα παρέχει δυνατότητα αναρροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 30 lit υγρού/λεπτό. 
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4.Να υπάρχει  σύστημα προστασίας κατά της υπερχείλισης τόσο στη φιάλη εκκριμάτων μέσω 
φλοτέρ, όσο και για το μηχάνημα με  φιαλίδιο υπερχείλισης εφοδιασμένο με φλοτέρ, ακόμη να 
υπάρχει και πρόσθετο αντιμικροβιακό  φίλτρο (για την παραπάνω προστασία της υπερχείλισης 
να γίνει αναλυτική περιγραφή). 

5.Το μοτέρ να είναι κατάλληλα μονωμένο και να λειτουργεί με τάση 220V/50Hz. 

6.Να λειτουργεί χωρίς θόρυβο και κραδασμούς. 

7.Να έχει τροχήλατη βάση με τέσσερις τροχούς δύο εκ των οποίων να έχουν σύστημα 
πεδήσεως ( σύστημα φρένων στους δύο από τους τέσσερις τροχούς για την  μέγιστη 
σταθεροποίησή της).  Η τροχήλατη βάση να μην οξειδώνεται . 

8.Να διαθέτει διακόπτη (έναρξης – διακοπής λειτουργίας) ON-OFF και ενδεικτική λυχνία 
κατάστασης αναμονής. 

9.Να διαθέτει μία άθραυστη φιάλη των 3 λίτρων αποστειρούμενη ( να κλιβανίζεται στους 1340 
C) και διαβαθμισμένη . 
10.Να διαθέτει και φιάλη  για ασκούς μιας χρήσεως.  

11.Να διαθέτει ευανάγνωστο μανόμετρο βαθμονομημένο σε kPa/mmHg 

12.H αντλία να εξασφαλίζει δημιουργία κενού με χαμηλές στροφές και να δημιουργεί θόρυβο 
με μέγιστη στάθμη 50db   (για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αντλίας). 

13.Η φιάλη, καπάκια, σωλήνες κ.λ.π. να δύναται να κλιβανιστούν.  

 
14.Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις και να μην απαιτεί 
συχνές συντηρήσεις. 
 

15.Η όλη κατασκευή να πληροί τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. 
- Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark  και να πληρούν όλους τους κανονισμούς 
ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedical grade). Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοιποιητικά. 
- Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 
και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που 
πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
- Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και 
απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 
- Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον  για (2) δύο έτη . 
- Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη  ανταλλακτικών. 
        

 

 

                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 

                                                                                                            ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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