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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ  

«ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ EDAN» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

  
Αριθμ. Πρωτ: 53369/29-12-2021 

 
1. Ο Κεντρικός Σταθμός να έχει δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης  τουλάχιστον 

τριάντα δύο (32) ασθενών σε μία οθόνη και  με δυνατότητα επέκτασης σε εξήντα 
τέσσερις (64) ασθενείς στην 2η οθόνη. 
 

2. Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με τα ήδη εγκατεστημένα μόνιτορ του οίκου EDAN 
μέσω ενσύρματου δικτύου το οποίο θα εγκατασταθεί από τον προμηθευτή. 
 

3. Να μπορεί ο χρήστης να εισάγει τα στοιχεία ασθενή. Επίσης, να μπορεί να ανατρέξει 
σε λίστα με όλους τους ασθενείς που έχουν παρακολουθηθεί. 
 

4. Στην οθόνη να μπορούν να απεικονιστούν τουλάχιστον δύο (2) κυματομορφές και 
ψηφιακές ενδείξεις για κάθε παρακολουθούμενο μόνιτορ ή τηλεμετρία ταυτόχρονα. 
 

5. Να μπορεί να διαχωριστεί η οθόνη σε δύο (2) τμήματα στα οποία να απεικονίζονται 
οι τρέχουσες κυματομορφές και ψηφιακές ενδείξεις των παραμέτρων στο ένα τμήμα 
και στο άλλο οι υπόλοιπες πληροφορίες. 
 

6. Να μπορεί ο χρήστης να παγώσει τις κυματομορφές σε ένα από τα μόνιτορ και να 
ανατρέξει πίσω στο χρόνο για τουλάχιστον 3 λεπτά. 
 

7. Να διαθέτει κομβία άμεσης προσπέλασης σε διάφορες λειτουργίες όπως 
επισκόπηση δεδομένων και συμβάντων, παύση συναγερμών, εισαγωγή ασθενή, 
ρυθμίσεις συστήματος, ρύθμιση έντασης ήχου. 
 

8. Να αποθηκεύει trends τουλάχιστον δέκα ημερών (240 ωρών) για κάθε 
παρακολουθούμενο μόνιτορ όπως επίσης των αντίστοιχων κυματομορφών. 
Επιπλέον, να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 700 συναγερμών. 
 

9. Να μπορούν να εξαχθούν οι αναφορές και σε μορφή PDF.  
 

10. Να έχει δυνατότητα το ιατρικό προσωπικό να έχει πρόσβαση στον κεντρικό σταθμό 
και μέσω άλλο Η/Υ όπου θα βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο, μέσω κοινού web browser 
 

11. Να προσφερθεί Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας με δύο έγχρωμες οθόνες 23’’ 
τουλάχιστον, laser εκτυπωτή και ηχεία. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.  
 

1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 
VAC/50 ΗΖ. 

 
2. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και 

συντήρησης και επισκευής. 
 

 
3. Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) 

χρόνια και να διαθέτει καινούρια ανταλλακτικά για δέκα (10) χρόνια. 
 

4. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το ιατρικό και  
νοσηλευτικό προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού. 
 

5. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει CE Mark και να πληροί όλους τους 
κανονισμούς ασφαλείας για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Μedical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 
6. Οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), 
ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data 
security), να πληρούν την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. Ακόμη να είναι 
ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 
117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
 

7. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των εξήντα (60) ημερών, στον 
χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού. 

 
8. Οι οικονομικοί φορείς, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα 

προσφερόμενα μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να 
υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των 
επίσημων φυλλαδίων(όχι φωτοαντίγραφα) ή επισήμων βεβαιώσεων του 
κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. 
Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 

 
 


