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ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ» 

            

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι την 19-9-17 ημέρα 

Τρίτη  και ώρα 2.00 μμ στο  οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών - διαχείριση) του Γενικού 

Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  προς  κάλυψη των τρεχουσών 

αναγκών  των τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας (Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας-Μ/Γ Κλινική) :  

 

Συσκευή ακρόασης καρδιακών εμβρυικών παλμών 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προσφερόμενα να είναι πλήρη, 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 είναι φορητός και να διαθέτει θήκη μεταφοράς. 
2. Να λειτουργεί με Αλκαλικές μπαταρίες εμπορίου και να έχει την δυνατότητα να δέχεται και 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες καθώς και ο φορτιστής να 
περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή. 

3. Στην οθόνη να εμφανίζεται η συχνότητα και η κατάσταση της μπαταρίας. 
4. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας τουλάχιστον για 6 (έξι) ώρες με την μπαταρία. 
5. Να έχει την δυνατότητα να δέχεται ανιχνευτές (probe) διαφορετικών συχνοτήτων να 

αναφερθούν προς αξιολόγηση. 
6. Να διαθέτει ανιχνευτή (probe) αδιάβροχο (water proof) 
7. Να παραδοθεί με ανιχνευτή (probe) 2 MHz και με ανιχνευτή (probe) 4 MHz 
8. Να αναφερθούν οι διαστάσεις της συσκευής προς αξιολόγηση. 
9. Να διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής. 
10. Να διαθέτει είσοδο για ακουστικά. 
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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) καθώς και Υγιεινής σε θέματα 
απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοιποιητικά. 

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 ISO 9001:2008 και ISO 13485/03   (διακίνηση και τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), 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.  

 

 
 ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  20-9-17 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ  θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 

   

                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  
                                                                                               
 
                                                                      ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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