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ΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΑΡΙΘΜ. 15591/21 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ Μ.Ε.Θ. COVID ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 25.000,00€
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 24%
Ο Διοικθτισ του Νοςοκομείου, αφοφ ζλαβε υπόψθ:
(α) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 με τισ τροποποιιςεισ του
(β) Το αρικμ.14293/09.11.2021 αίτθμα του τμιματοσ τθσ ΜΕΘ
(γ) Το αρικμ.14597/15.11.2021 αίτθμα του τμιματοσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ του Νοςοκομείου
(δ)Τθν αρικμ.24/29.11.2021 (Θ.19) (ΑΔΑ:ΨΣ5046906Ω-ΑΨΦ, ΑΔΑΜ: 21REQ009643650) Απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί Ζγκριςθσ τθσ Ρρομικειασ
(ε)Τθν αρικμ.πρωτ.1291/25.11.2021 και α/α 1688/25.11.2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: 6E9B46906Ω-3H5 (ΑΔΑΜ: 21REQ009643678)
ΚΑΕ=9749.01
ασ προςκαλεί να καταθζςετε τεχνοοικονομική προςφορά
για τθν Ρρομικεια (1) φορθτοφ αναπνευςτιρα εντατικισ κεραπείασ μεταφοράσ βαρζωσ πάςχοντα αςκενοφσ ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ για τθν
διακομιδι αςκενϊν με COVID-19(για τισ ανάγκεσ τθσ ΜΕΘ COVID) προχπολογιςμοφ 25.000,00€ με ΦΡΑ, μζχρι τθν Σρίτη 07-12-2021 και ώρα 10.00 πμ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Θ τεχνοοικονομικι ςασ προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν ι να ςταλεί μζχρι τθν Σρίτη 07.12.2021 και ώρα 10.00πμ.
Θ προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μποροφν να
υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι), ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα
αντίγραφο, και μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ:
τοιχεία Αποςτολζα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):
Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου, Ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Τθλζφωνο, Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ και διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Διεφθυνςη υποβολήσ και ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ :
ΡΟΣ: Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ με αρικμό Ρρόςκλθςθσ: 15591/21
Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν: 07-12-2021 - 10:00πμ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ(1) ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ Μ.Ε.Θ. COVID»
ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςθεί από την Σαχυδρομική Τπηρεςία & το Πρωτόκολλο.
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι
διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε αυτιν
διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
Μζςα ςτο φάκελο τθσ ΠΡΟΦΟΡΑ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία κατά προτίμθςθ και προσ
διευκόλυνςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, με τισ ενδείξεισ του
κυρίωσ φακζλου και ωσ εξισ:
Α. Φάκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ
Ρροσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του
Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου όλων των μελϊν του ΔΣ με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν την υποβολή τουσ).
β. Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ ι ιςχφον καταςτατικό από όπου να προκφπτουν εμφανϊσ τα μζλθ του ΔΣ κακϊσ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
τθσ εταιρείασ με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ 30 εργάςιμεσ ημζρεσ πριν την υποβολή τουσ.
γ. Φορολογικι ενθμερότθτα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΘ ΧΘΣΘ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΣ ΑΚΙΝΘΤΟΥ και
να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολήσ τησ.
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δ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΡΔΔ και
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΘΜΟΡΑΣΙΕΣ και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολήσ τησ.
ε. Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ με
θμερομθνία εκτφπωςθσ μετά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
τ. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/1986, ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ:
i) αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ii) αναφζρει ςτθν προςφορά του ςτοιχεία αλθκι και ακριβι iii)
παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ του Νοςοκομείου για αναβολι ι ακφρωςθ –
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ.
Β. Φάκελοσ τεχνικήσ προςφοράσ
Στον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν τεχνικι προςφορά, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Α’ τθσ
παροφςθσ.
Πλα τα προςφερόμενα είδθ να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ δφο (2) ετϊν τουλάχιςτον. Τα προςφερόμενα είδθ πρζπει να είναι καινοφρια και ςε
καμιά περίπτωςθ μεταχειριςμζνα ι επιςκευαςμζνα.
Γ. Φάκελοσ οικονομικήσ προςφοράσ
(α) Θ Οικονομικι προςφορά του υποψθφίου κα κατατεκεί ςφμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα με τιμι ςε ευρϊ. Στθν τιμι κα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
εκτόσ από τον ΦΡΑ, που κα δίνεται ξεχωριςτά, είτε ωσ ποςοςτό, είτε ωσ απόλυτθ τιμι. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν
προχπολογιηόμενθ δαπάνθ .Σε περιπτϊςεισ ειδϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Ραρατθρθτιριο τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ, οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν
κα υπερβαίνουν τισ αντίςτοιχεσ ανϊτατεσ τιμζσ του παρατθρθτθρίου. Υποχρεωτικά ςε κάκε προςφερόμενο είδοσ να αναγράφεται εάν το
προςφερόμενο είδοσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Ραρατθρθτιριο τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ και ο α/α του παρατθρθτθρίου ςτον οποίο ανικει το είδοσ ι όχι.
(β) Αν το υλικό δεν είναι καταχωρθμζνο ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ ΕΡΥ, οι προμθκευτζσ κα πρζπει να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ τα
κάτωκι ςτοιχεία:
1. Κατθγορία και περιγραφι υλικοφ
2. CPV
3. GMDN
4. Κατ’ εφαρμογι του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλζον καταχϊρθςθ του αρικμοφ μθτρϊου που ζχει λάβει από το μθτρϊο του ΕΚΑΡΤΥ, αλλά
αντίςτοιχθ από τον ΕΟΦ. Θα πρζπει να καταχωροφνται τα ςτοιχεία εγγραφισ του προϊόντοσ ςτο Μθτρϊο Ιατροτεχνολογικοφ του ΕΟΦ
(GreMDIS), πιο ςυγκεκριμζνα ο Κωδικόσ ΕΟΦ και Υπεφκυνθ Διλωςθ αντιςτοίχιςθσ του κωδικοφ ΕΟΦ με τον ΕΑΝ.
(γ) Στθν οικονομικι προςφορά να αναφζρεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από το
άνοιγμα των προςφορϊν και
- ο χρόνοσ παράδοςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ εντόσ δζκα (10) εργάςιμων ημερών από τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ παραγγελίασ.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται.
1.

2.

3.

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Θ κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι για όςεσ προςφορζσ πλθροφν τα ηθτοφμενα του φακζλου τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ.
Επιπλζον ςε περίπτωςθ ςυμπλιρωςθσ ι αποςαφινιςθσ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ.42 του Ν.4782/2021.
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά
το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του Ρρομθκευτι κα γίνονται όλεσ
οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.
Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β'2
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
γ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, ςφμφωνα με το Ν.3580/2007 και τθν Δ.Υ6α/ΓΡ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ545Β’/24-03-2009).
δ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ (4%)επί του κακαροφ
ποςοφ (άρκρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει).
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
Αν παρζλκει θ προκεςμία των ανωτζρω δεκαπζντε (15) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016.
Εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτοφνται.
Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του αρ. 206 του Ν.4412/2016 και του αρ. 104 του Ν.4782/9-3-2021
Για ό, τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ(1) ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ Μ.Ε.Θ. COVID
Ο αναπνευςτιρασ να είναι πλιρθσ, καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ, ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει όλα τα
εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια πλιρουσ πράξθσ. Τα 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.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ



















































Να είναι κατάλλθλοσ για τον τεχνθτό αεριςμό ενθλίκων – παίδων, ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ μεταφοράσ, ςε ΤΕΡ, ΜΑΦ και ΜΕΘ,
εντόσ και εκτόσ νοςοκομείου κατάλλθλοσ για αεροδιακομιδζσ.
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.
Να λειτουργεί με ρεφμα δικτφου 220VAC/50Hz, με ρεφμα 12 VDC – 28 VDC από αςκενοφόρο ι εναζριο μζςο.
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.
Να είναι μικρϊν διαςτάςεων & βάρουσ ζωσ 7 κιλά & να ςυνοδεφεται από ζνα (1) πλιρεσ κφκλωμα ςωλθνϊςεων πολλαπλϊν
χριςεων ι δζκα (10) κυκλϊματα μίασ χριςεωσ.
Να διακζτει ενςωματωμζνο ςτον αναπνευςτιρα αεροςυμπιεςτι ι τουρμπίνα για αυτονομία παροχισ πεπιεςμζνου αζρα.
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.
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 Pressure Support
Μθ επεμβατικό αεριςμό NIV&NIV-ST
Διφαςικό αεριςμό Bi.Level ι Duo.PAP ι Bi.PAP
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.
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.
Σε περίπτωςθ άπνοιασ να μεταπίπτει αυτομάτωσ ςε ελεγχόμενο αεριςμό με προκακοριςμζνεσ από το γιατρό παραμζτρουσ για τον
τφπο αεριςμοφ (Πγκου ι Ριζςεωσ) και να επανζρχεται αυτόματα κάκε φορά που οι ςυνκικεσ άπνοιασ δεν υφίςτανται πλζον.
Να ρυκμίηει άμεςα τισ παρακάτω παραμζτρουσ:
Αναπνεόμενο όγκο (Tidal Volume) από 20 ζωσ 2000 ml
Συχνότθτα αναπνοϊν ζωσ 80 bpm
Χρόνο ειςπνοισ από 0,1 sec ζωσ 12 sec
Λόγο Ι:E από 1:9 ζωσ 4:1
Ρίεςθ ειςπνοισ ζωσ 60cm H2O
Ρίεςθ υποςτιριξθσ ζωσ 60cm H2O
Χρόνο ανόδου τθσ πίεςθσ υποςτιριξθσ ζωσ 2000 ms
PEEP/CPAP ζωσ 35 cm H2O
Trigger ροισ 1-20 Lt/min
Ρυκνότθτα 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
Ροςοςτό όγκου διαρροισ
Πγκο διαρροισ
Συχνότθτα αναπνοϊν
Συχνότθτα αυκόρμθτων αναπνοϊν
Χρόνου ειςπνοισ
Χρόνου εκπνοισ
Λόγου Ι:Ε
Μζγιςτθ, μζςθ, plateau & τελοεκπνευςτικι πίεςθ αεραγωγϊν.
Αντίςταςθ R
Στατικι ενδοτικότθτα Cstat
Ενδογενισ PEEP
Δείκτθ ταχείασ ρθχισ αναπνοισ RSB
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 Ρίεςθ ςφγκλιςθσ 0.1
 Χρονικι ςτακερά RC
 Ρροϊόν πίεςθσ χρόνου PTP
 Ρεριεκτικότθτα ειςπνεόμενου μίγματοσ ςε Οξυγόνο από ενςωματωμζνο αναλυτι
 Κυματομορφζσ πίεςθσ, ροισ & όγκου ςε ςχζςθ με τον χρόνο
 Θμερολόγιο ςυμβάντων για τθν ενθμζρωςθ του χριςτθ.
 Trends για όλεσ τισ μετροφμενεσ παραμζτρουσ ζωσ 72 ϊρεσ

Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ με ρυκμιηόμενα όρια για τισ παρακάτω παραμζτρουσ:
 Υψθλό και χαμθλό κατά λεπτό αεριςμό
 Υψθλό και χαμθλό όγκο αναπνοισ
 Υψθλι και χαμθλι πίεςθ αεραγωγϊν
 Χρόνο άπνοιασ
 Υψθλι &χαμθλι ςυχνότθτα αεριςμοφ
 Υψθλό ΕΕ και χαμθλό ΕΕ ι απϊλεια ΕΕ
Επίςθσ να διακζτει και ςυναγερμοφσ:
 Αποςφνδεςθσ ι διαρροισ
 Απόφραξθσ εκπνοισ ι αεραγωγοφ
 Συγκζντρωςθσ Ο2
 Ρίεςθσ 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.

Nα ζχει δυνατότθτα παράταςθσ τθσ ειςπνοισ κακϊσ και δυνατότθτα χειροκίνθτθσ ζναρξθσ μθχανικισ αναπνοισ, κλείδωμα
ρυκμίςεων & λειτουργία αναμονισ - Standby. Να διακζτει οπωςδιποτε ελλθνικό μενοφ λειτουργίασ.

Να διακζτει ειδικι λειτουργία του αναπνευςτιρα κατά τθ διαδικαςία αναρρόφθςθσ, κακϊσ και ενςωματωμζνο πνευματικό
νεφελοποιθτι ςυγχρονιςμζνο με τον αναπνευςτιρα.

Να υπάρχει δυνατότθτα μελλοντικισ ενςωμάτωςθσ (να προςφερκοφν προσ επιλογι) των κάτωκι:

Μονάδασ ογκομετρικισ mainstream καπνογραφίασ

Μονάδασ οξυμετρίασ

Λογιςμικοφ ςυμβατότθτασ με βαλβίδα ομιλίασ αςκενοφσ (speakvalve)

Ενςωματωμζνθσ διάταξθσ κεραπείασ υψθλισ ροισ Ο2 με δυνατότθτα χοριγθςθσ 2-80 Lt/min/ Θερμαινόμενου υγραντιρα
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Πλα τα παραπάνω να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα εμπορικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου.
2. Θ προμθκεφτρια εταιρία να διακζτει διακριβωμζνα όργανα για τον ζλεγχο/ςυντιρθςθ/ επιςκευι του Ιατροτεχνολογικοφ
εξοπλιςμοφ που προςφζρεται.
3. Να πλθροφν όλουσ τουσ κανονιςμοφσ και πρότυπα αςφαλείασ όπωσ το ΕΝ 60601, κλπ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE Mark, medical grade κλπ.). Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά.
4. Επιπλζον με τθν τοποκζτθςθ του μθχανιματοσ και πριν τθν παραλαβι του, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εκτελζςει όλεσ τισ
αναγκαίεσ μετριςεισ και να εκδϊςει πιςτοποιθτικό θλεκτρικισ αςφάλειασ με δικά του διακριβωμζνα όργανα τα οποία κα
αναφζρονται ςτθν προςφορά. Να κατατεκοφν με τθν προςφορά και τα πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ αυτϊν.
5. Τα προςφερόμενα να διατίκεται από αντιπρόςωπο που ζχει ISO 9001, 14001, 18001, 27001 και 13485 (διακίνθςθ και τεχνικι
υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων) που πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ./1348/04 και είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα
εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε. βάςει του Ρ.Δ. 117/2004. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά.
6. Με τθν τοποκζτθςθ του μθχανιματοσ να γίνει πλιρθσ εγκατάςταςθ και επίδειξθ και απαραιτιτωσ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν και
των τεχνικϊν.
7. Να αναφζρεται θ επίςθμθ εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια & να υπάρχει κάλυψθ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για δζκα (10)
ζτθ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΤΜΘΜΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΜΕΘ
COVID

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΦΟΘΤΟΥ
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΘΣ ΘΕΑΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Μ.Ε.Θ.
COVID
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ΤΙΜΘ ΤΕΜ
ΑΝΕΥ ΦΡΑ

ΦΡΑ
ΤΕΜ

ΤΙΜΘ
ΤΕΜ ΜΕ
ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΤΙΜΘ ΑΝΕΥ
ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΤΙΜΘ ΜΕ
ΦΡΑ
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