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Γ. Δαμάσκου 1, 13677 Αχαρναί 

τηλ: 210 24 20 000, fax: 210 24 20 215 

www.aemy.gr 

info@aemy.gr  

 

  

 
 

                                                                                                           Αρ. πρωτ.: 9661/24-11-2021 

                                                                                                           ΑΔΑ:  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΧ» 
 
 
 

 
 
             Προϋπολογισμός: Δύο Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ (2.600€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
 

 
             Κριτήριο Αξιολόγησης 

 
Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Δικτυακό 

Τόπο Διαύγεια 
 

 
Οικονομικότερη Προσφορά 

 
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 

 
 
 
                                                  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γεωργίου Δαμάσκου 1, 

Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Χωριού, τ.κ. 13677, ή στο 

mail: evaroucha@aemy.gr 

 
 

30 Νοεμβρίου 2021 

 
 

Τρίτη 

 
 

12:00 
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                                                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 
 

Α/Α  
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  με φπα  

1  
 Ηλεκτροκαρδιογράφος  6κάναλος + * ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  ΤΑ ΟΠΟΙΑ                                       
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ) 

1 
2.000 

2 Μανταλάκια καρδιογράφου ( 4 ) συμβατά  με τον προς αγορά 
ηλεκτροκαρδιογράφο 

1 σετ των 4 
τμχ 40 

3 Πουάρ (poir ) συμβατά με τον προς αγορά ηλεκτροκαρδιογράφο 1 σετ των 6 
τμχ  40 

4 Θερμοευαίσθητο χαρτί (ρολό χαρτιού ή ή αναδιπλούμενο )που να 
είναι συμβατό με τον προς αγορά ηλεκτροκαρδιογράφο 

100 
400 

5 Μπαταρία NiMH  -Συμβατή με τον προς αγορά ηλεκτροκαρδιογράφο 
 

1 
80 

 
* ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ: 
ΕΝΑ Καλώδιο τροφοδοσίας 
ΕΝΑ Καλώδιο 10 καναλιών με βύσμα 
ΕΝΑ  σετ 4 μανταλάκια καρδιογράφου 
ΕΝΑ  σετ από 6 πουάρ (poir) καρδιογράφου 
ΕΝΑ εγχειρίδιο χρήστη ( εάν είναι δυνατόν και  στα ελληνικά) 
ΕΝΑ ρολό χαρτιού (ή θερμοευαίσθητο χαρτί ή αναδιπλούμενο ή ρολό.) 
 
 
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ :  

Εξακάναλος καρδιογράφος o οποίος να διαθέτει  λειτουργία διάγνωσης (διάγνωση επι του συνόλου 
,διάγνωση επι των παραμέτρων του κύματος ΗΚΓ, διάγνωση αρρυθμίας κ.α.) (interpretation software) 

Να διαθέτει αυτόματη ανίχνευση του βηματοδότη 

Να διαθέτει ειδικά ηλεκτρονικά αντιπαρασιτικά φίλτρα τουλάχιστον έως  50-60 Ηz για τον μετριασμό  
των παρεμβολών εναλλασσόμενου ρεύματος 

Να διαθέτει ειδικά ηλεκτρονικά αντιπαρασιτικά φίλτρα τουλάχιστον έως  25-35 Hz για τον μετριασμό  
των παρεμβολών της μυϊκής δραστηριότητας και των αναπνευστικών κινήσεων 

Να διαθέτει ειδικά ηλεκτρονικά αντιπαρασιτικά φίλτρα τουλάχιστον έως  0.25-0.5 Hz για την 
σταθεροποίηση της ισοηλεκτρικής γραμμής (σύστημα αυτόματης σταθεροποίησης της ισοηλεκτρικής 
γραμμής.) 

Να εκτελεί ταυτόχρονη λήψη και άμεση καταγραφή 6 απαγωγών, να  αναλύει και τις δώδεκα (12) 
απαγωγές μέσω 10-πολικού καλωδίου ασθενούς και να κάνει συνεχή καταγραφή έξι καναλιών σε 
πραγματικό χρόνο. 

ΑΔΑ: 6ΠΞΔΟΡΡ3-ΑΕΣ



 

 

3 

 

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον  ΄΄ TFT LCD υψηλής ευκρίνειας 800x480,  
στην οποία να απεικονίζονται: 

➢ Το καρδιογράφημα έξι καναλιών & ένδειξη της απαγωγής I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, 
V5, V6. 

➢ Τα στοιχεία του ασθενούς, μετα από σχετική καταχώρηση  
➢ Η κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας καθώς και ολοκλήρωσης της  φόρτισης  
➢ Οι Ενδείξεις για την καλή λειτουργία του, όπως αποκόλληση ηλεκτροδίων (να εμφανίζεται το 

μήνυμα ʽLEAD OFFʼ σε περίπτωση αποκόλλησης και γενικότερα  οπτική ένδειξη της σωστής 
θέσης-κατάστασης των ηλεκτροδίων ,τέλος χαρτιού κλπ. 

➢ Τα στοιχεία σχετικά με τις μετρήσεις  (ταχύτητα, ενίσχυση, φίλτρα κλπ και άλλα 
προειδοποιητικά μηνύματα.) 

Να διαθέτει πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 

Να λειτουργεί είτε με ρεύμα τάσεως 220V/50HZ και να διαθέτει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες ιόντων Λιθίου, διάρκειας τουλάχιστον δύο ωρών από την πλήρη φόρτιση. 

Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης του πιο συχνά χρησιμοποιούμενου προγράμματος λειτουργίας, 
με προκαθορισμένες ρυθμίσεις των φίλτρων, της ευαισθησίας κλπ. 

Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε απαγωγής χειροκίνητα αλλά και αυτόματα δια 
πιέσεως ενός μόνο πλήκτρου. 

Να έχει απόκριση συχνότητας τουλάχιστον από 0.05 έως 250Hz. 

Να έχει σχέση απόρριψης (CMRR) μεγαλύτερη των 103 dB. 

Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης τουλάχισατον  500 ΗΚΓ γραφημάτων σε μορφή PDF. 

Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τρεις (3) θύρες USB για την σύνδεση του με Η/Υ και εξωτερικό εκτυπωτή.  

Να διαθέτει τιμές ευαισθησίας, η οποία να ρυθμίζεται είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. 

Να έχει συχνότητα δειγματοληψίας( samples/sec) 
 
Να διαθέτει ταχύτητες εκτύλιξης του χαρτιού και να χρησιμοποιεί θερμοευαίσθητο χαρτί   
 αναδιπλούμενο ή ρολό. 
 
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη  
 
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΗΚΓΡΑΦΟΥ 
Καλώδιο τροφοδοσίας 
Καλώδιο 10 καναλιών με βύσμα 
1 σετ 4 μανταλάκια καρδιογράφου 
1 σετ από 6 poir καρδιογράφου 
Εγχειρίδιο χρήστη ( εάν είναι δυνατόν και  στα ελληνικά) 
1 ρολό χαρτιού (ή θερμοευαίσθητο χαρτί ή αναδιπλούμενο ή ρολό.) 
1 μπαταρία NiMH( Η μπαταρία να είναι επαναφορτιζόμενη Ni-Mh για εργασία τουλάχιστον 120 
λεπτών.) 
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Και γενικότερα να συνοδεύεται από όλα  τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία του. 
Επιπλέον να φέρει σήμανση CE και να πληροί τα διεθνή Standard ασφαλείας για ψηφιακούς 
καρδιογράφους. 

 
Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται τιμή προσφοράς το αργότερο μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2021. 
 

 

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ΄ελάχιστο. 
 

 
Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: nmerentitis@aemy.gr έως τις 30.11.2021, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2102420209 (Τμήμα Προμηθειών). 

 
 

Τρόπος Πληρωμής: Εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των 
ειδών. 

 
 

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω 
από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 
                                           

 
 

                                            ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΜΥ ΑΕ  
 

 

 
 

                                                      Ευαγγελία Βελέντζα 
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