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ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 171/22 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΦΟΡΖΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΤΦΖΛΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ, ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
25.000,00 € ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24%, ΚΑΔ:9749»
Ο Γιοικηηήρ ηος Νοζοκομείος, αθού έλαβε ςπότη:
(1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη
(2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία»
(3) Σν ππ΄ αξηζκ. 12782/11.10.2021 αίηεκα ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ
(4) Σν ππ’ αξηζκ. 12306/15.09.2022 αίηεκα ηεο Βηνταηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ
(5) Tελ αξηζ. 23/25.10.2022(Θ.7) (ΑΓΑ: Χ53Α46906Χ-ΘΣΦ, ΑΓΑΜ: 22REQ011512524), Απφθαζε ηνπ
Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Έγθξηζεο ηεο πξνκήζεηαο ΦΟΡΖΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΤΦΖΛΧΝ
ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ, θαη Οξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ
(6) Σελ αξηζ. πξση. 1211/31.10.2022 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Α/Α: 1694 θαηαρψξεζεο ζην
Μεηξψν Γεζκεχζεσλ/Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο (ΑΓΑΜ: 22REQ011512531, ΑΓΑ:
Χ21846906Χ-5Ξ4)
αρ πποζκαλεί να αποζηείλεηε:
νηθνλνκηθή πξνζθνξά για ηην ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΟΡΖΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΤΦΖΛΧΝ
ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 25.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ΚΑΔ: 9746, νη
πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ παξαθάησ, κέρξη ηελ ΣΡΗΣΖ 08.11.2022 και

ώπα 11.00 π.μ.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ελεκεξσηηθά θαη
ηερληθά θπιιάδηα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε
ζηελ ειιεληθή).
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά
νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ
πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη
θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο
πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
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Μέζα ζην θάθειν ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία
θαηά πξνηίκεζε θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο ζε δχν
αληίηππα, έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν, κε ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη σο εμήο:
«ΠΡΟ: Γενικό Νοσοκομείο Θωαννίνων «Γ. Υατζηκώστα»
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΘΑ την αριθμ 171/22 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
για την «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΟΡΖΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΤΦΖΛΧΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ ΓΘΑ ΣΘ
ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟΤ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ Γ.ΥΑΣΖΗΚΩΣΑ»
ΚΑΣΑΛΗΚΣΘΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: ΣΡΘΣΗ 08.11.2022 και ώρα 11.00 π.μ»

1.ΦΑΚΔΛΟ Α με ηην ένδειξη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
2.ΦΑΚΔΛΟ Β με ηην ένδειξη ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
3.ΦΑΚΔΛΟ Γ με ηην ένδειξη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α. Φάκελορ Γικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ
παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 305 ηνπ
πξναλαθεξζέληνο λφκνπ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1ν Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος όλυν ηυν μελών ηος Γ κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3) μήνερ ππιν ηην
ςποβολή ηοςρ).
2ν Πιζηοποιηηικό ΓΔΜΖ ή ιζσύον καηαζηαηικό απφ φπνπ λα πξνθχπηνπλ εκθαλψο ηα κέιε ηνπ Γ θαζψο θαη ν
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ρξφλν έθδνζεο έυρ 30 επγάζιμερ ημέπερ ππιν ηην ςποβολή ηοςρ.
3ν Φοπολογική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ
ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ιζσύ ηον σπόνο ςποβολήρ ηηρ.
4ν Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ θαη λα είλαη ζε ιζσύ ηον σπόνο
ςποβολήρ ηηρ.
5ν Δκηύπυζη ηηρ καπηέλαρ “ηοισεία Μηηπώος/ Δπισείπηζηρ” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε
αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο με ημεπομηνία εκηύπυζηρ μεηά ηην ημεπομηνία ηηρ
παπούζαρ ππόζκληζηρ.
6ν Τπεύθςνη δήλυζη πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ,
ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021)
7ν Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν. 1599/1986, φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη: i) απνδέρεηαη πιήξσο
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ii) ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη αθξηβή,
iii) παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί
αλαβνιήο ή αθχξσζεο – καηαίσζεο ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο.
Β. Φάκελορ ηεσνικήρ πποζθοπάρ
ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζχκθσλα
κε ην Παξάξηεκα (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο).
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Γ. Φάκελορ οικονομικήρ πποζθοπάρ
Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζα θαηαηεζεί κε ηηκή ζε επξψ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη
νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, πνπ ζα δίλεηαη μερσξηζηά, είηε σο πνζνζηφ, είηε σο απφιπηε ηηκή.
Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο δεν πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή
δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην
ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ηηο
ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο:
α) Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %.
β) Ο πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θφξνο εηζνδήκαηνο αμίαο 4% γηα πιηθά, ν
νπνίνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο επί θαζαξνχ πνζνχ.
γ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.
πνζνζηνχ 20%.
δ) Κξάηεζε χςνπο 0,1% επί φισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ N.4412/16 θαη ζηνλ Ν.4413/2016 (Α' 148),
αμίαο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην φλνκα θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΗ.Τ.). Η θξάηεζε απηή ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο
θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο
ζχκβαζεο (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). ηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνχλ
ραξηφζεκν 3% ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην
Ννζνθνκείν.
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί
ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα
ππνγξάςεη ηε χκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4 θαη
7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016.
Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηνχληαη. Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
Ο

ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ΤΨΗΛΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 25.000 ΕΤΡΩ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ
Σο μθχάνθμα να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει όλα τα
εξαρτιματα που ηθτοφνται για τθ διενζργεια πλιρουσ εξζταςθσ. Σα τεχνικά κλπ. χαρακτθριςτικά που κα αναφερκοφν
απαραίτθτα ςτθν τεχνικι περιγραφι και ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα τεκμθριϊνονται με αντίςτοιχα prospectus,
εγκρίςεισ κλπ. ςτοιχεία για να αξιολογθκοφν.
1. Να είναι κατάλλθλοσ για τον τεχνθτό αεριςμό ενθλίκων – παίδων, ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ μεταφοράσ, ςε ΣΕΠ,
ΜΑΦ και ΜΕΘ, εντόσ και εκτόσ νοςοκομείου κατάλλθλοσ για αεροδιακομιδζσ.
2. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ελεγχόμενοσ από μικροεπεξεργαςτζσ & να μπορεί να αναβακμιςτεί με λειτουργία
νεογνικοφ αεριςμοφ με δυνατότθτα χοριγθςθσ όγκου αναπνοισ Vt από 2-300 ml.
3. Να λειτουργεί με ρεφμα δικτφου 220VAC/50Hz, με ρεφμα 12 VDC – 28 VDC από αςκενοφόρο ι εναζριο μζςο.
4. Να διακζτει θλεκτρικι αυτονομία μζςω ενςωματωμζνθσ μπαταρίασ για απρόςκοπτθ λειτουργία τουλάχιςτον 4
ωρϊν. Να ζχει δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ θλεκτρικισ αυτονομίασ μζςω 2θσ επαναφορτιηόμενθσ μπαταρίασ θ οποία
να προςφερκεί προσ επιλογι.
5. Να είναι μικρϊν διαςτάςεων & βάρουσ ζωσ 7 κιλά & να ςυνοδεφεται από ζνα (1) πλιρεσ κφκλωμα ςωλθνϊςεων
πολλαπλϊν χριςεων ι δζκα (10) κυκλϊματα μίασ χριςεωσ.
6. Να διακζτει ενςωματωμζνο ςτον αναπνευςτιρα αεροςυμπιεςτι ι τουρμπίνα για αυτονομία παροχισ πεπιεςμζνου
αζρα.
7. Να διακζτει είςοδο για παροχι οξυγόνου 3-6 bar από τθν κεντρικι παροχι του νοςοκομείου, με κατάλλθλο
ςυνδετικό ςωλινα. Να διακζτει επιπλζον είςοδο, για παροχι οξυγόνου χαμθλισ πίεςθσ (π.χ. από ροόμετρο
προςαρμοςμζνο ςε φιάλθ ι ςε επιτοίχια λιψθ), ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τον αεροςυμπιεςτι-τουρμπίνα και τθν
ενςωματωμζνθ μπαταρία, να λειτουργεί αδιάλειπτα ςε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ κεντρικισ παροχισ οξυγόνου και
τθσ θλεκτρικισ παροχισ του νοςοκομείου.
8. Να διακζτει υποχρεωτικά τουσ παρακάτω τρόπουσ αεριςμοφ:
 VolumeControl με δυνατότθτα χοριγθςθσ του όγκου αναπνοισ ςτθν χαμθλότερθ δυνατι πίεςθ
 Pressure Control Ventilation
 SIMV Volume Control
 SIMV Pressure Control
 Αυκόρμθτο αεριςμό με πίεςθ υποςτιριξθσ PressureSupport
 Μθ επεμβατικό αεριςμό NIV&NIV-ST
 Διφαςικό αεριςμό BiLevel ι DuoPAP ι BiPAP
 Διφαςικό αεριςμό APRV
 Αεριςμό άπνοιασ
 Αεριςμό με ςτεναγμό Sigh
 Να διακζτει μοντζλο αεριςμοφ με δυνατότθτα αυτόματθσ προςαρμογισ τόςο του υποχρεωτικοφ αεριςμοφ
(εγγυθμζνοσ ανά λεπτό όγκοσ) όςο και τθσ υποβοικθςθσ τθσ αυκόρμθτθσ αναπνοισ (αυτόματθ ρφκμιςθ - χοριγθςθ
του επιπζδου τθσ πίεςθσ υποςτιριξθσ), ϊςτε ςε ςυνάρτθςθ με τθν ικανότθτα αναπνοισ και τθν μθχανικι των
πνευμόνων του αςκενοφσ αλλά και με τθ μικρότερθ δυνατι επιβάρυνςι του, να εξαςφαλίηεται ο επιδιωκόμενοσ
από τον χριςτθ όγκοσ αεριςμοφ.
9. Να διακζτει ρφκμιςθ τθσ ευαιςκθςίασ ζναρξθσ τθσ εκπνοισ ETS ςε εφροσ 5% ζωσ 80% τθσ μζγιςτθσ ειςπνευςτικισ
ροισ και να επιτυγχάνει μζγιςτθ ροι τουλάχιςτον 260 Ltr/min ςτον αυκόρμθτο αεριςμό, για βζλτιςτθ απόδοςθ ςε
NIV. Να διακζτει δυνατότθτα αντιςτάκμιςθσ διαρροϊν ζωσ 80 Ltr/min κατά τθν φάςθ τθσ ειςπνοισ.
10. ε περίπτωςθ άπνοιασ να μεταπίπτει αυτομάτωσ ςε ελεγχόμενο αεριςμό με προκακοριηόμενεσ από το γιατρό
παραμζτρουσ για τον τφπο αεριςμοφ (Όγκου ι Πιζςεωσ) και να επανζρχεται αυτόματα κάκε φορά που οι ςυνκικεσ
άπνοιασ δεν υφίςτανται πλζον.
11. Να ρυκμίηει άμεςα τισ παρακάτω παραμζτρουσ
 Αναπνεόμενο όγκο (TidalVolume) από 20 ζωσ 2000 ml
 υχνότθτα αναπνοϊν ζωσ 80 bpm
 Χρόνο ειςπνοισ από 0,1 sec ζωσ 12 sec
 Λόγο Ι:E από 1:9 ζωσ 4:1
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12.

Πίεςθ ειςπνοισ ζωσ 60 cmH2O
Πίεςθ υποςτιριξθσ ζωσ 60 cmH2O
Χρόνο ανόδου τθσ πίεςθσ υποςτιριξθσ ζωσ 2000 ms
PEEP/CPAP ζωσ 35 cm H2O
Trigger ροισ 1-20 Lt/min
Πυκνότθτα χορθγοφμενου οξυγόνου 21-100% μζςω ενςωματωμζνου μίκτθ
Να διακζτει ενςωματωμζνθ ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, μεγζκουσ τουλάχιςτον 8 ιντςϊν, με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ
απεικόνιςθσ δφο κυματομορφϊν και ψθφιακά των παρακάτω μετροφμενων παραμζτρων:
 Ειςπνεόμενο όγκο αναπνοισ
 Εκπνεόμενο όγκο αναπνοισ
 Εκπνεόμενο κατά λεπτό όγκο
 Ποςοςτό όγκου διαρροισ
 Όγκο διαρροισ
 υχνότθτα αναπνοϊν
 υχνότθτα αυκόρμθτων αναπνοϊν
 Χρόνου ειςπνοισ
 Χρόνου εκπνοισ
 Λόγου Ι:Ε
 Μζγιςτθ, μζςθ, plateau&τελοεκπνευςτικι πίεςθ αεραγωγϊν.
 Αντίςταςθ R
 τατικι ενδοτικότθτα Cstat
 Ενδογενισ PEEP
 Δείκτθ ταχείασ ρθχισ αναπνοισ RSB
 Πίεςθ ςφγκλιςθσ Ρ0.1
 Χρονικι ςτακερά RC
 Προϊόν πίεςθσ χρόνου PTP
 Περιεκτικότθτα ειςπνεόμενου μίγματοσ ςε Οξυγόνο από ενςωματωμζνο αναλυτι
 Κυματομορφζσ πίεςθσ, ροισ & όγκου ςε ςχζςθ με τον χρόνο
 Ημερολόγιο ςυμβάντων για τθν ενθμζρωςθ του χριςτθ.
 Trends για όλεσ τισ μετροφμενεσ παραμζτρουσ ζωσ 72 ϊρεσ
13. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ με ρυκμιηόμενα όρια για τισ παρακάτω παραμζτρουσ:
 Τψθλό και χαμθλό κατά λεπτό αεριςμό
 Τψθλό και χαμθλό όγκο αναπνοισ
 Τψθλι και χαμθλι πίεςθ αεραγωγϊν
 Χρόνο άπνοιασ
 Τψθλι &χαμθλι ςυχνότθτα αεριςμοφ
 Τψθλό ΡΕΕΡ και χαμθλό ΡΕΕΡ ι απϊλεια ΡΕΕΡ
Επίςθσ να διακζτει και ςυναγερμοφσ:
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Αποςφνδεςθσ ι διαρροισ
Απόφραξθσ εκπνοισ ι αεραγωγοφ
υγκζντρωςθσ Ο2
Πίεςθσ αερίων ειςόδου- τροφοδοςίασ
Διακοπισ ρεφματοσ
Χαμθλισ μπαταρία
Βλάβθσ τθσ ςυςκευισ
Να διακζτει απεικόνιςθ δυναμικϊν βρόγχων (Loops), ςε πραγματικό χρόνο, των παραμζτρων πίεςθσ, ροισ, όγκου
και των τριϊν (3) ςυνδυαςμϊν τουσ.
15. Nα ζχει δυνατότθτα παράταςθσ τθσ ειςπνοισ κακϊσ και δυνατότθτα χειροκίνθτθσ ζναρξθσ μθχανικισ αναπνοισ,
κλείδωμα ρυκμίςεων & λειτουργία αναμονισ - Standby. Να διακζτει οπωςδιποτε ελλθνικό μενοφ λειτουργίασ.
16. Να διακζτει ειδικι λειτουργία του αναπνευςτιρα κατά τθ διαδικαςία αναρρόφθςθσ, κακϊσ και ενςωματωμζνο
πνευματικό νεφελοποιθτι ςυγχρονιςμζνο με τον αναπνευςτιρα.
17. Να υπάρχει δυνατότθτα μελλοντικισ ενςωμάτωςθσ (να προςφερκοφν προσ επιλογι) των κάτωκι:
 Μονάδασ ογκομετρικισ mainstreamκαπνογραφίασ
 Μονάδασ οξυμετρίασ
 Λογιςμικοφ ςυμβατότθτασ με βαλβίδα ομιλίασ αςκενοφσ (speakvalve)
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 Ενςωματωμζνθσ διάταξθσ κεραπείασ υψθλισ ροισ Ο2 με δυνατότθτα χοριγθςθσ 2-80 Lt/min
 Θερμαινόμενου υγραντιρα
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα εμπορικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου.
2. Η προμθκεφτρια εταιρία να διακζτει διακριβωμζνα όργανα για τον ζλεγχο/ςυντιρθςθ/ επιςκευι του
Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που προςφζρεται.
3. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ κα αποδεχτοφν εγγράφωσ τθν υποχρζωςθ, ςε ςυνεργαςία και
ςυνεννόθςθ με τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, να μεταφζρουν για επίδειξθ τον προςφερόμενο εξοπλιςμό προσ
απόδειξθ των δυνατοτιτων τουσ ςε χϊρου του Νοςοκομείου, επί ποινι απόρριψθσ.
4. Να κατατεκοφν τα πιςτοποιθτικά ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ για τισ απαιτιςεισ των προϊόντων
93/42/EEC, εργοςταςιακά πιςτοποιθτικά ISO 13485:2015, κακϊσ και θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει ISO
9001:2016, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Αςφαλι Διαχείριςθ Πλθροφοριϊν και δεδομζνων – Datasecurity, ISO
13485:15
(διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων) και ISO 27701:2019 «φςτθμα
Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν Ιδιωτικότθτασ». Επίςθσ, να πλθροί τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι
ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. βάςει του Π.Δ. 117/2004.
5. Η προμθκεφτρια εταιρία να κατακζςει αποδεικτικά ότι ζχει καταβάλλει το τελευταίο «ΣΕΛΟ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ»,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3370/2005, άρκρο 48, παράγραφοσ 3 (ΦΕΚ 176Α’/11-07- 05). Αποδεικτικά
αποτελοφν: 1) θ «ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕΛΟΤ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ» του τελευταίου ζτουσ και 2) το ςχετικό
υποβλθκζν θλεκτρονικό παράβολο υπζρ ΕΟΦ.
6. Με τθν τοποκζτθςθ του μθχανιματοσ να γίνει πλιρθσ εγκατάςταςθ και επίδειξθ και απαραιτιτωσ εκπαίδευςθ των
χρθςτϊν και των τεχνικϊν.
7. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια είδουσ για τουλάχιςτον δυο (2)
χρόνια από τθν παραλαβι του.

Ο υντάξασ/Σεχνικόσ ΒΙ.Σ.

Βζργοσ Νίκοσ

Η Δ/ντρια Αναιςκθςιολογικοφ Σμ.

τζλιου Φρειδερίκθ

Ο Διευκυντισ Σεχν. Τπθρεςίασ

Παπαδιϊτθσ Γεϊργιοσ
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