
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

              
                                                                                                                         Θεςςαλονίκθ,  12-11-2021   

                                        Αρ. πρωτ.:   13832 
   ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΠΡΟ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
ΣΗΛ :    2313 322328 

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δια ηης σποβολής έγγραθων ζθραγιζμένων 

προςφορϊν για τθν προμικειασ ενόσ Αναιςκθςιολογικοφ Μθχανιματοσ με τον ςυνοδό 

εξοπλιςμό (monitoring) αναπνευςτικϊν για τθ χοριγθςθ αναιςκθςίασ  (C.P.V.: 33172100-7) 

για τισ ανάγκεσ τθσ Οργανικισ μονάδασ Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», προχπολογιςκείςθσ 

δαπάνθσ €30.000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από  οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ 

τιμι). 

                 
ΧΕΣ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  υμβάςεισ  Ζργων,  Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν)  
            άρκρα 116 και 118, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ  Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

            γ) Η  υπϋαρ. 19θ  / 05-11-2021 ( Θζμα 29ο ) ΑΔΑ : Ω5ΑΜ4690Β1-Ρ2Λ  απόφαςθ  του 
            Δ. του Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ»,  περί   ζγκριςθσ   τθσ 
             Ανάρτθςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για  τθν   προμικεια που αναφζρεται 
            ςτο κζμα 
             
 
 
 
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Πζμπτθ 18-11-2021, ζωσ  14:00  ςτο  
Γραφείο Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ Ζωγράφου 2, 
1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Παραςκευι  19-11-2021,  ϊρα 
10:00 ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 



 

 

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Σο μθχάνθμα πρζπει να παραδοκεί εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
Απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
 
το διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθν διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr  
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ). 
τθν τεχνικι προςφορά κα κατατεκεί θ υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
    Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
τα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΤΡΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
4. Σο μθχάνθμα πρζπει να παραδοκεί εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
Απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 
5. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  



 

 

-Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΗ 
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
ε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Π.Τ., καλείςτε να προςκομίςετε Τπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Η διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) , το άρκρο 51 του Ν. 4825/2021  και τθν 19θ  / 05-
11-2021 ( Θζμα 29ο ) ΑΔΑ : Ω5ΑΜ4690Β1-Ρ2Λ  απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 
Νοςοκομείου. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με 
τθν οποία δεςμεφεται να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά αυτά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
                                                                                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
                                                                   ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
                                                                            Οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»                                 

                                                                                                                                       
 
                                                                            ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΡΑΟΤΔΑ 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

http://www.epromy.gr/


 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

  

Προδιαγραφές αναισθησιολογικό μηχάνημα 

Γενικά 

Σν ππό πξνκήζεηα αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα ζα πξέπεη λα είλαη ακεηαρείξηζην, 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε αζζελείο όισλ ησλ ειηθηώλ (ελήιηθεο, 

παηδηά, λενγλά). 

Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη 

λα δηαζέηεη απνζεθεπηηθό ρώξν, επηθάλεηα γξαθήο κε θσηηζκό ξπζκηδόκελεο θαηά 

πξνηίκεζε έληαζεο, επηθάλεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε κόληηνξ ή άιισλ ζπζθεπώλ θαη 

ξεπκαηνιήπηεο γηα ηελ ηξνθνδνζία πεξηθεξηθώλ ζπζθεπώλ. 

Να δηαζέηεη βξαρίνλα γηα ηε ζηήξημε ησλ δηαθόξσλ ζσιήλσλ θιπ 

Να πξνζθεξζεί κε βξαρίνλα ή ζύζηεκα  πνπ αλαξηάηαη/πξνζαξκόδεηαη ζην θπξίσο ζώκα 

ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνύ κεραλήκαηνο θαη θέξεη βάζε ηύπνπ Slide γηα ηελ αζθαιή 

πξνζάξηεζε κόληηνξ.  

Να απνηειείηαη από ηα αθόινπζα: 

α. Κπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο 

β. Αλαπλεπζηήξα θαη κόληηνξ αλαπλεπζηήξα (αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ) 

Γηα όια ηα αλσηέξσ λα ππάξρεη ηεθκεξησκέλε ζπκβαηόηεηα κεηαμύ ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη λα πξνζθέξεηαη έηνηκν πξνο ελζσκάησζε ζε δίθηπν 

επηθνηλσλίαο Ethernet 

Σν ινγηζκηθό όινπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ λα είλαη ζηελ Διιεληθή 

γιώζζα. 

ΚΤΡΙΩ ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 

Να θέξεη ζσιήλεο κε κε αληαιιάμηκεο ζπλδέζεηο γηα ηξνθνδνζία από θεληξηθή παξνρή 

αεξίσλ Ο2, Ν2Ο θαη πεπηεζκέλνπ αέξα ζπκβαηνύο κε ην ζύζηεκα παξνρήο αεξίσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο, λα θέξεη  εθεδξηθό ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο Ο2 θαη Ν2Ο. Να 

παξαδνζεί κε εθεδξηθή θηάιε Ο2.  

Να δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο θαη ςεθηαθά καλόκεηξα ζηελ νζόλε ηνπ κεραλήκαηνο, γηα 

ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ ρεηξηζηή αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο από 

ηελ θεληξηθή παξνρή αεξίσλ 

Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό κίθηε ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ από ηνπιάρηζηνλ 

0,3 L/min έσο 15lt/min ηνπιάρηζηνλ, ηθαλό γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Low θαη 

MinimalFlow αλαηζζεζίαο.  

Να δηαζέηεη θαη ςεθηαθά ξνόκεηξα γηα ηελ επηπιένλ ελεκέξσζε ηνπ ρεηξηζηή. 

Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα απεπζείαο ξύζκηζεο: 



 

 

Α) Σνπ πνζνζηνύ Ο2 ησλ θξέζθσλ αεξίσλ,  

β) Σεο ζπλνιηθήο ξνήο θξέζθσλ αεξίσλ 

Να δηαζέηεη ζύζηεκα εμαζθάιηζεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο Ο2 ζηα θξέζθα αέξηα όρη 

κηθξόηεξεο ηνπ 25% όηαλ επηιέγεηαη κίγκα θξέζθσλ αεξίσλ Ο2/Ν2Ο. ηελ πεξίπησζε 

πηώζεο ηεο πίεζεο ηνπ Ο2 ην κεράλεκα λα κεηαπίπηεη απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία κε 

πεπηεζκέλν αέξα 

Να δηαζέηεη απηόκαηε αλάιπζε ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλαγεξκώλ, απνθιίζεσλ ή 

δπζιεηηνπξγηώλ θαη απηόκαηε θαηάηαμε θαη απεηθόληζή ηνπο, αλάινγα κε ηε 

ζπνπδαηόηεηά ηνπο. Να δηαζέηεη απαξαηηήησο νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό γηα: 

α). κε ζσζηή πίεζε ηξνθνδνζίαο Ο2 

β). θαηά ιεπηό αεξηζκό  

γ). πίεζε αεξαγσγώλ  

δ). δηαξξνή 

Να θέξεη ζύζηεκα πξνζαξκνγήο δύν (2) ελεξγώλ εμαηκηζηήξσλ γηα ρνξήγεζε 

αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ, κε δηάηαμε αζθαιείαο πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηόρξνλε 

ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δύν εμαηκηζηήξσλ. Να πξνζθεξζεί εμαηκηζηήξεο Sevoflurane πξνο 

επηινγή.  

Να δηαζέηεη θύθισκα επαλεηζπλνήο: 

α. κε θάληζηξν λαηξαζβέζηνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο γηα πνιύσξεο 

επεκβάζεηο. Να δέρεηαη θαη πξνγεκηζκέλα κε λαηξάζβεζην θάληζηξα κίαο ρξήζεσο.  

β. ζεξκαηλόκελν θύθισκα ή ζύζηεκα αληίζηνηρεο απνδεδεηγκέλεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ 

απνθπγή ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ εληόο απηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηόζν ηεο θιαζηθήο, όζν 

ηεο LowFlow θαη ηεο MinimalFlow αλαηζζεζίαο. Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία πξνο 

αμηνιόγεζε. 

γ. κε βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο αζζελή, θαηά πξνηίκεζε κε δπλαηόηεηα ηαρείαο 

εθηόλσζεο.  

Γπλαηόηεηα ρνξήγεζεο 100% νμπγόλνπ κε ρεηξνθίλεην αεξηζκό κέζσ δηαβαζκηζκέλνπ 

κεραληθνύ ξπζκηζηή ξνήο, ζε πεξίπησζε πηώζεο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη 

εμάληιεζεο θαη ηεο κπαηαξίαο.  

Θα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα ρξήζεο πηεηηθνύ. 

Να αληρλεύεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα κεηξά απηόκαηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ρνξεγνύκελνπ 

πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ. Να έρεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο αλίρλεπζεο δύν πηεηηθώλ κε 

απεηθόληζε ησλ ζπγθεληξώζεώλ ηνπο. 

Να πξαγκαηνπνηεί πιήξε απηόκαην έιεγρν ησλ ειεθηξνληθώλ θαη κεραληθώλ ζπζηεκάησλ 

ηνπ θαη έιεγρν δηαξξνώλ πξηλ ηεζεί ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ απηνειέγρνπ πξνο εθηίκεζε. 

Να δηαζέηεη επηπξόζζεηε, ελζσκαησκέλε έμνδν νμπγόλνπ κε ξνή ξπζκηδόκελε έσο 

πεξίπνπ 10L/min, γηα νμπγνλνζεξαπεία (κάζθεο venturi θιπ). 

Να δηαζέηεη ζύζηεκα απαγσγήο αεξίσλ (scavengingsystem) απνηεινύκελν από δνρείν 

ζπιινγήο αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ κε ελζσκαησκέλν δείθηε ηεο απνξξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηεο απαγσγήο ηεο αίζνπζαο.  

Να δηαζέηεη αλαξξόθεζε βξόρσλ (κε αέξηα κεραλήκαηνο, ή VAC). 



 

 

Να δηαζέηεη παξαθακπηήξηα παξνρή επείγνπζαο ρνξήγεζεο 100% νμπγόλνπ 

(emergencyoxygenflush) με ελάχιζηη ροή 35 L/min ηουλάχιζηον.  

Θα εκηιμηθεί αν η εν λόγω ροή δεν επηρεάζει ηνλ απηόκαην κεραληθό αεξηζκό 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ 

Να είλαη απαξαίηεηα ζύγρξνλεο, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ειεθηξνληθά ειεγρόκελνο, κε 

εηζπλεπζηηθή ξνή ηνπιάρηζηνλ 160 L/min θαη λα ιεηηνπξγεί: 

α. ειεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz θαη πλεπκαηηθά κε αέξα &O2 ή  

β. ακηγώο ειεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz 

 Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία ηνπ αλαπλεπζηήξα. Να αλαθεξζεί ην πξσηεύνλ θαη ην 

δεπηεξεύνλ αέξην θαη ε κέζε θαηαλάισζε αεξίνπ νδήγεζεο (γηα ηελ πξώηε 

πεξίπησζε) ώζηε λα αμηνινγεζεί.   

ε θάζε πεξίπησζε, λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία πνπ λα 

πξνζδίδεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) ιεπηώλ. 

Θα εθηηκεζεί λα κελ δηαθόπηεηαη ν κεραληθόο αεξηζκόο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 

αηζζεηήξα ξνήο, εηζπλνήο. 

Σα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο επαλεηζπλνήο πνπ επηκνιύλνληαη από εθπλεόκελα αέξηα λα 

απνζηεηξώλνληαη ζε θιίβαλν αηκνύ (ζπκπεηξιακβαλνκέλνπ ησλ αηζζεηήξσλ ξνήο). Η 

απνζπλαξκνιόγεζε/ζπλαξκνιόγεζε ηνπο λα είλαη εύθνιε. Να επηζπλαθζνύλ νη επίζεκεο 

νδεγίεο απνζπλαξκνιόγεζεο/ζπλαξκνιόγεζεο όισλ ησλ αληίζηνηρσλ κεξώλ, ηνπ 

εγρεηξηδίνπ ρξήζεο/απνιύκαλζεο-απνζηείξσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο αμηνιόγεζε. 

Να εθηειεί ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο αεξηζκνύ: 

α. απηόκαην (Spontaneous Breathing) θαηρεηξνθίλεηναεξηζκό (Manual Ventilation) 

β. κεραληθόαεξηζκόειεγρόκελνπόγθνπ (Volume Control Ventilation VCV)  

γ. κεραληθόαεξηζκόειεγρόκελεοπίεζεο (Pressure Control Ventilation PCV)  

δ. ζπγρξνληζκέλνδηαιείπνληαππνρξεσηηθόαεξηζκό (Synchronized Intermittent 

Mandatory Ventilation SIMV)  

ε. αεξηζκό ππνζηήξημεο πίεζεο (PressureSupport) κε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ 

ηεξκαηηζκνύ εηζπλνήο 

ζη. απηόκαην αεξηζκό ζπλερνύο ζεηηθήο πίεζεο (CPAP) 

δ. αεξηζκό ζπλδπαζκνύ όγθνπ θαη πίεζεο. (VC-Autoflow ή PRVC ή αληίζηνηρν) 

Θα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο επηπιένλ ζύγρξνλσλ ηξόπσλ αεξηζκνύ, πνπ λα 

επηηξέπoπλ ηνλ απηόκαην (spontaneous) αεξηζκό θαη ζηηο δύν θάζεηο αλαπλνήο (εηζπλνή-

εθπλνή) 

Θα εθηηκεζεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο όισλ ησλ αεξίσλ παξνρήο, ν αλαπλεπζηήξαο λα 

κπνξεί λα εθηειέζεη κεραληθό αεξηζκό. 

Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο από ην ρξήζηε γηα: 



 

 

α.  πρλόηεηα αλαπλνώλ έσο 80 bpm ηνπιάρηζηνλ. 

β. ρέζε Ι : Δ από 1:4 έσο 2:1 ηνπιάρηζηνλ. 

γ. Υνξεγνύκελν επαλεηζπλεόκελν όγθν (VT) από 20 ml έσο θαη 1.500 ml ηνπιάρηζηνλ. Θα 

εθηηκεζεί κεγαιύηεξν ξπζκηδόκελν εύξνο.   

δ. Πίεζε PEEP ηνπιάρηζηνλ έσο 35 cmH2O 

ε. Υξόλνπ Plateauέσο 60 % ηνπ ρξόλνπ εηζπλνήο ή έσο 30% ηνπ ρξόλνπ αλαπλνήο. 

ζη. Μέγηζηε εηζπλεπζηηθή πίεζε θαη πεξηνξηζκό πίεζεο έσο 80 cmH2O ηνπιάρηζηνλ. 

δ. θαλδαιηζκό ξνήο από 0,3 L/min ηνπιάρηζηνλ 

 

ΜΟΝΙΣΟΡ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ 

Σν θπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζόλε αθήο 

ηνπιάρηζηνλ 15’’, ηξηώλ (3) θπκαηνκνξθώλ, πνπ λα απεηθνλίδεη ζε ςεθηαθέο ελδείμεηο ηηο 

παξαθάησ παξακέηξνπο: 

α. ζπγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ-εθπλεόκελνπO2 

β. ρνξεγνύκελνπο όγθνπο ( MV, VT) θαη αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα 

γ. εθαξκνδόκελεο πηέζεηο (Peak, Peep, Pmean ή Plateau)   

δ. ζπγθέληξσζε  εηζπλεόκελνπ-εθπλεόκελνπ Ν2Ο, CO2 θαη πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ κε 

απηόκαηε αλίρλεπζε. 

ε. Δλδνηηθόηεηα (compliance), αληίζηαζε (resistance) θαη θιεηζηνύο βξόρνπο πίεζεο/όγθνπ 

θαη ξνήο/όγθνπ 

ζη. Απνξξόθεζε αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ (MAC), δηνξζσκέλε βάζεη ειηθίαο 

δ.  Απεηθόληζε  βξόγρσλ (Όγθνπ / Πίεζεο & Ρνήο / Όγθνπ),  επηζπκεηό 

minitrendCpat&Peep. 

ε. Γξαθήκαηα κεηξνύκελσλ παξακέηξσλ 

Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ παξαπάλσ 

παξακέηξσλ κεηαμύ αξηζκεηηθώλ ηηκώλ θαη θπκαηνκνξθώλ loops θαη trends 

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ρνξήγεζεο ρακειώλ ή θαη ειάρηζησλ ξνώλ αλαηζζεζίαο, ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη: 

α) εηδηθό ινγηζκηθό πνπ λα πξνηείλεη ηα απαηηνύκελα (ειάρηζηα) παξερόκελα θξέζθα 

αέξηα (ξνή) ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο αιιά θαη ηηο δηαξξνέο ζην 

θύθισκα. Ή 

β) απηόκαην ζύζηεκα ξύζκηζεο ηεο ξνήο ησλ θξέζθσλ αεξίσλ βάζεη ησλ αλαγθώλ ηνπ 

αζζελή. 



 

 

Να αλαθεξζεί θαη λα πεξηγξαθή αλαιπηηθά ε όπνηα από ηηο δύν παξαπάλσ απνδεθηέο 

ιύζεηο πξνζθέξεηαη. 

Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα όξηα ζπλαγεξκνύ θαη λα απεηθνλίδεη κελύκαηα ζπλαγεξκνύ 

ηαμηλνκεκέλα ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο πξνηεξαηόηεηαο. 

Οη κεηξήζεηο ησλ πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ, ηνπ Ν2Ο θαη ηνπ CO2 λα πξαγκαηνπνηνύληαη 

κε αηζζεηήξα ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο, ηνπ δε Ο2 κέζσ παξακαγλεηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα 

ηελ απνθπγή αλαισζίκσλ αηζζεηήξσλ 

 

 

Επιπλζον 

 Θα πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαιύπηεη ηα δηεζλή πξόηππα αζθαιείαο θαη λα θέξεη ζήκαλζε 

CE ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ. Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 13485. 

 Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο απόθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π. 

νηθ./1348 πεξί «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ» (ΦΔΚ 32/Β/16.01.2004) θαη λα έρεη πηζηνπνηεκέλν 

ζύζηεκα πνηόηεηαο θαηά ISO 9001 θαη 13485 γηα ηε δηαλνκή θα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.  

 Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε θαη δέζκεπζε παξνρήο 

αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ 

κεραλήκαηνο ή κέξνπο απηνύ πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ 

ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. ηελ παξερόκελε εγγύεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε 

ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθό έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε 

ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. Η ζπρλόηεηα ησλ πξνιεπηηθώλ 

ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

 Ο δηαγσληδόκελνο ππνρξενύηαη λα ζπλππνβάιεη νπσζδήπνηε: 

Πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο 

εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά (ζηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο 

πξνζθνξάο) κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή.  

 Πιήξεο εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (SERVICE MANUAL) ζηελ 

Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σα εγρεηξίδηα ζα 

παξαδνζνύλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, 

θαζώο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, κε πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο από ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηε παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ππνζηήξημεο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ. Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

 Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεύζεη ην πξνζσπηθό (ρξήζηεο) θαη ην πξνζσπηθό ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο  όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε  ησλ 

κεραλεκάησλ.   



 

 

 Γπλαηόηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη εθηέιεζεο ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ εληόο 

είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απόθαζεο 

θαηαθύξσζεο. 

 Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από θύιιν ζπκκόξθσζεο όπνπ ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε 

ζπκκόξθσζε ή κε ζε όια ηα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθώλ έλα πξνο έλα. Η ζπκκόξθσζε λα 

απνδεηθλύεηαη κε παξαπνκπέο ζε ζπλεκκέλα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ. 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Πατζρα:  

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  υμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ. 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Πλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Πράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 



 

 

άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                                      Ημερομθνία:  
                                                                                           Ο/Η Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Τπογραφι)          
 
                                                                                                                                                                                    
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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