
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών  

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη εηδώλ κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή, όπσο αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ γηα όζα πιηθά ππάξρνπλ.      

                                            

 

A/A ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 

ΑΚΟ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΥΡΖΔΩΝ (AMBU) ΝΔΟΓΝΩΝ ΗΛΗΚΟΝΖ 

ΜΔ ΜΑΚΑ ΓΗΑ ΠΡΟΩΡΑ 

1 ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

2 ΚΑΡΓΗΟΣΟΚΟΓΡΑΦΟ ΓΗΓΤΜΖ ΚΤΖΖ 1 ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

3 
ΟΞΤΜΔΣΡΟ ΦΟΡΖΣΟ ΜΗΚΡΟΤ ΟΓΚΟΤ ΚΑΗ 

ΒΑΡΟΤ ΝΔΟΓΝΩΝ 
1 ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

4 
ΤΣΖΜΑ ΑΚΡΟΑΖ ΔΜΒΡΤΗΚΩΝ 

ΠΑΛΜΩΝ (SONICAID) ΦΟΡΖΣΟ. 
1 ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

5 

ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΔΚΚΡΗΔΩΝ 

ΝΔΟΓΝΩΝ,ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ,ΦΟΡΖΣΖ,ΜΗΚΡΟΤ 

ΟΓΚΟΤ ΚΑΗ ΒΑΡΟΤ. 

1 ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΞΤΜΔΣΡΟ 

Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην, ζύγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο, 

κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο  (ιηγόηεξν από 4kg), απιό ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ θαη λα πεξηιακβάλεη όια ηα 

εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη. 

1. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα ηάζεο 220V/50Hz , κέζσ εύθακπηνπ ηξηπνιηθνύ θαισδίνπ ζε απεπζείαο 

ζύλδεζε κε ξεπκαηνιήπηε ηύπνπ ΟΤΚΟ θαη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία. 

2. Να θέξεη πιήθηξα αθήο γηα ηνλ εύθνιν θαζαξηζκό ηνπ. 

 

                  

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

 2
η
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ       

 ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ- 

 Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ  

ΟΗ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ-Ππομήθειερ 

PLΠιεξνθνξίεο: Παπαιηά Οπξαλία 

Σα Σαρ. Γ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

      Σειέθσλν: 22543-50129 

      e-mail: prom@1160.syzefxis.gov.gr 
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3. Να κεηξάεη αλαίκαθηα θαη λα απεηθνλίδεη ζπλερώο θαη ςεθηαθά ζηελ νζόλε ηελ ππθλόηεηα ηνπ 

θνξεζκέλνπ νμπγόλνπ (SpO2) θαη ηνλ αξηζκό ησλ παικώλ ηνπ αζζελνύο αλά ιεπηό, ζα αμηνινγεζεί 

αλ απεηθνλίδεη θαη θαξδηνγξάθεκα ECG. 

4. Να έρεη νπηηθό θαη αθνπζηηθό ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ κε ξπζκηδόκελα όξηα. 

5. Να δύλαηαη λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ελδείμεηο γξαθηθέο , πιεζπζκνγξαθηθή θακπύιε , ζπλερή 

θαηαγξαθή trend έσο 60 ιεπηά, έληαζε ζήκαηνο θ.η.ι 

6. Να κεηξάεη κε κεγάιε αθξίβεηα, κε πεξηνρή κεηξήζεσλ γηα ηνλ θνξεζκό νμπγόλνπ 0-100% θαη γηα 

ηνπο παικνύο 20-250.Να έρεη δύν θιίκαθεο ζπλαγεξκνύ κε νπηηθναθνπζηηθή έλδεημε. 

7. Να δύλαηαη λα θάλεη κεηξήζεηο ζε λενγλά. 

8. Να είλαη θαηάιιειν  γηα ρξήζε ζε ΜΔΘ λενγλώλ. 

9. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηνειέγρνπ θαη αμηνπηζηίαο. 

10. Να έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε θαηαγξαθηθό ελόο ή δύν θαλαιηώλ, θαζώο ζα εθηηκεζεί εάλ θέξεη 

ελζσκαησκέλν εθηππσηή γηα ηηο ελδείμεηο. 

11. Να έρεη έμνδν RS 232. 

12. Να ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λόκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο πξνκήζεηα 

είδνπο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο νδεγίεο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξνηόληα (θαηά 

πεξίπησζε όπσο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθά CE, δειώζεηο ζπκκόξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο 

ζηα κεηξώα ηεο Αξκόδηαο Αξρήο θηι.). Άπαληα ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηόηππα ή 

λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

 

 Σα παξαπάλσ είδε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Πξνηύπσλ 

θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE 

 Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο (αλ ππάξρνπλ) ηνπ 

Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ ηεο ΔΠΤ. 

   Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο  ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ απνξξίπηνληαη 

 Γεθηέο ζα γίλνπλ όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνύλ έωρ 29-09-2021 και ώπα 14:00 κέζσ e-mail ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : prom@1160.syzefxis.gov.gr . 

 

                                                                                                                             Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

                                                                                                

                                                                                              ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΚΑΝΣΑΡΑ                                                                                                  

 

                                                                                                             

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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