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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
           Α) ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 

Β) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
 
 

Α) Ηλεκτροκαρδιογράφος  εξακάναλος 
Προϋπολογισμού:   2.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 
1. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία 
 
2. Να λειτουργεί με ρεύμα 220 V / 50 Hz και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  
 
3. O ρυθμός δειγματοληψίας στην είσοδο να είναι τουλάχιστον των 8.000 δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο 

και ανά κανάλι.  
 

4. Να διαθέτει καταγραφικό θερμικών κεφαλών 6 καναλίων, θερμικού τύπου. Να υπάρχει η δυνατότητα 
εκτύπωσης και σε εξωτερικό εκτυπωτή. 

 

5. Η ταχύτητα εκτύπωσης να μπορεί να ρυθμιστεί σε τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικές 
ταχύτητες .  

 
6. Η ευαισθησία εκτύπωσης να μπορεί να ρυθμιστεί σε τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά επίπεδα και 

αυτόματα στην αυτόματη λειτουργία . 
 
7. Να διαθέτει κύκλωμα ανίχνευσης βηματοδότη. 
 
8. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο φίλτρα για τον μυϊκό τρόμο 25,35Hz. Επίσης να διαθέτει φίλτρα δικτύου 

(AC Filter) 50/60Hz. 
 

9. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5ιντσών και να απεικονίζονται έως και δώδεκα απαγωγές 
ταυτόχρονα. 

 
10. Να διαθέτει πλήρες αδιάβροχο στεγανό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο μεμβράνης (όχι επί της οθόνης) 

για την εισαγωγή στοιχείων ασθενούς. 
 
11. Να έχει δυνατότητα  σύνδεσης με δίκτυο ή ασύρματα (wireless LAN) ή μέσω θύρας  Ethernet.  

 
12. Να έχει την δυνατότητα μέσω USB για την αποστολή και καταχώρηση εξετάσεων σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Να προσφέρεται το λογισμικό του Η/Υ για Win10Pro. 
 
13. Να αποθηκεύονται  σε εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 400 ΗΚΓφήματα . 

 
14. Να μπορεί να δεχθεί και εξωτερικό προσθαφαιρούμενο αποθηκευτικό μέσο .  

 
15. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα PACs μέσω DICOM. 
 
16. Κατά τη διάρκεια λήψης ΗΚΓφήματος ηρεμίας να αναγνωρίζει  επεισόδια αρρυθμιών και να 

επιμηκύνει αυτόματα τον χρόνο καταγραφής. 
 
17. Το βάρος του να είναι έως και 3 Kg. 
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18. Να διαθέτει πιστοποίηση  IEC 60601-2-25:2011 η οποία εγγυάται υψηλής ποιότητας 
ηλεκτροκαρδιογράφημα. 

 
19.  Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για την λειτουργία του .  

 
20. Κατά την παράδοση να κατατεθεί σήμανση C.E. Mark για όλα τα προσφερόμενα εξαρτήματα. Kατά 

την προσφορά να αναφέρεται σε Υπεύθυνη Δήλωση. 
 

21. Να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση με τουλάχιστον ένα(1) ράφι και με 
πολύσπαστο βραχίονα στήριξης καλωδίου ασθενούς. Να είναι κατασκευής του 
ίδιου οίκου με τον καρδιογράφο.   
 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

1. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για το προσφερόμενο μηχάνημα 

και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και 

παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή επίσημων βεβαιώσεων του 

κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο 

πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 

2. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE Mark σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC  

και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Να κατατίθενται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

3. Οι προσφέροντες να καταθέτουν τα πιστοποιητικά: 

 ΕΝ ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου του εκάστοτε μηχανήματος 

 EN ISO 9001:2015 του αντιπροσώπου 

 ΕΝ ISO 13485:2016 του αντιπροσώπου 

 Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του αντιπροσώπου 
 
4. Με την τοποθέτηση των μηχανημάτων από την ανάδοχο εταιρία θα γίνει πλήρης εγκατάσταση, 

επίδειξη και απαραιτήτως δια ζώσης εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 
 
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των μηχανημάτων είναι να συνοδεύεται από οδηγίες 

χρήσης στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης – επισκευής στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα , οι οποίες να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του 
κατασκευαστή και να περιγράφει την χρήση του μηχανήματος. Η δέσμευση των ανωτέρω κατά τις 
προσφορές θα γίνονται με υπεύθυνη δήλωση. 

 
6. Ο εκάστοτε προμηθευτής να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη από την παραλαβή 

του μηχανήματος. 

 
7. Μετά το πέρας της εγγύησης να βεβαιώνεται από τον  κατασκευαστικό οίκο η παροχή ανταλλακτικών  

, εξαρτημάτων και μελλοντική αναβάθμιση του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 

διάστημα δέκα (10) ετών.  
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8. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και να αποδεικνύεται με τα 

πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, των τεχνικών της προμηθεύτριας 

εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου. 

9. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης και 

λειτουργίας του εκάστοτε μηχανήματος. 

10. Να κατατεθούν οι προτεινόμενες, από τον κατασκευαστικό οίκο συντηρήσεις που πρέπει να γίνονται 

κατά την διάρκεια του έτους. 

11. Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί κατά την διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο κατασκευαστικός 

οίκος για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. 

 
 

 
Β)  Αναρρόφηση τροχήλατη 

     Προϋπολογισμού:   4.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

1. Να είναι κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.  

2. Να είναι τροχήλατη με 4 αντιστατικούς τροχούς και  με σύστημα φρένων τουλάχιστον στους δύο απ' 
αυτούς.  
 

3. Να διαθέτει διακόπτη ON-OFF και να λειτουργεί στα 220V/50HZ. 
 

4. Να διαθέτει στο μοτέρ σύστημα ασφάλειας, σε περίπτωση υπερχείλισης. 
 

5. Να διαθέτει στην είσοδο της αντλίας αντιβακτηριδιακό-υδρόφιλο φίλτρο. 
 

6. Να μπορεί να λειτουργεί με κύκλωμα μονής και πολλαπλής χρήσης. 
 

7. Να συνοδεύεται από κύκλωμα πολλαπλής χρήσης με δύο φιάλες των 5 λίτρων η κάθε μία.  
 

8. Οι φιάλες να διαθέτουν μηχανικό σύστημα υπερχείλισης (φλοτέρ)   
 

9.  Οι φιάλες να  είναι άθραυστες και διαβαθμισμένες. 
 

10. Να διαθέτει κουμπιά ρύθμισης ροής. 
 

11. Να λειτουργεί με ρυθμιζόμενο κενό τουλάχιστον έως -95 kPa. 
 

12. Nα παρέχει δυνατότητα αναρροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 40 lit/λεπτό με εύρος έως και 
60lt/min.   
 

13. Να διαθέτει όργανο ένδειξης της τιμής του κενού. 
 

14. Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις. 
 

15. Να είναι χαμηλών στροφών και αθόρυβη. Η στάθμη θορύβου να είναι το μέγιστο  40db.  
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16. Να λειτουργεί με διπλό σύστημα πιστονιού-κυλίνδρου. 

 
17. Να είναι αντιπαρασιτική και να μην επηρεάζει την λειτουργία των άλλων μηχανημάτων. Να 

κατατεθούν  τα πιστοποιητικά. 

 
18. Το μοτέρ της αναρρόφησης να είναι κατασκευαστικά ανεξάρτητο από την αντλία. 

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

1. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για το προσφερόμενο μηχάνημα 

και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και 

παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή επίσημων βεβαιώσεων του 

κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο 

πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 

2. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE Mark σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC  

και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Να κατατίθενται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

3. Οι προσφέροντες να καταθέτουν τα πιστοποιητικά: 
4. ΕΝ ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου του εκάστοτε μηχανήματος 
5. EN ISO 9001:2015 του αντιπροσώπου 
6. ΕΝ ISO 13485:2016 του αντιπροσώπου 
7. Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του αντιπροσώπου 
 
8. Με την τοποθέτηση των μηχανημάτων από την ανάδοχο εταιρία θα γίνει πλήρης εγκατάσταση, 

επίδειξη και απαραιτήτως δια ζώσης εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 
 
9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των μηχανημάτων είναι να συνοδεύεται από οδηγίες 

χρήσης στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης – επισκευής στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα , οι οποίες να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του 
κατασκευαστή και να περιγράφει την χρήση του μηχανήματος. Η δέσμευση των ανωτέρω κατά τις 
προσφορές θα γίνονται με υπεύθυνη δήλωση. 

 
10. Ο εκάστοτε προμηθευτής να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την 

παραλαβή του μηχανήματος. 

 
11. Μετά το πέρας της εγγύησης να βεβαιώνεται από τον  κατασκευαστικό οίκο η παροχή ανταλλακτικών  

, εξαρτημάτων και μελλοντική αναβάθμιση του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 

διάστημα δέκα (10) ετών.  

 
12. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και να αποδεικνύεται με τα 

πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, των τεχνικών της προμηθεύτριας 

εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου. 

13. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης και 

λειτουργίας του εκάστοτε μηχανήματος. 
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14. Να κατατεθούν οι προτεινόμενες, από τον κατασκευαστικό οίκο συντηρήσεις που πρέπει να γίνονται 

κατά την διάρκεια του έτους. 

15. Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί κατά την διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο κατασκευαστικός 

οίκος για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. 

 
 
 
 
 
 
 

 


