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Αρ.Πρωτ 6793/ 27-09-2022 

                                                                                                                                                 ΑΔΑΜ: 22PROC011317589 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Θέμα: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη:   16.129 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης Ημερομηνία Δημοσίευσης στον 

Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας 

 

Συμφερότερη Προσφορά βάση τιμής 

28-09-2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΕΛΙΚΗ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στην έδρα της εταιρείας 

(Γεωργίου Δαμάσκου 1, 

Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Χωριού, τ.κ. 13677, 

Γραφείο Προμηθειών) 

5 Οκτωβρίου 2022 Tετάρτη 12:00 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για το έργο  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

ΕΙΔΟΣ                                                                                                 Ποσότητα 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ                                                                                1 

HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ                                                                                           1 

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ                                                                                           1 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ 1 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ  

 

   ΜΟΝΑΔΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

1.  Το σύστημα να αποτελείται από ειδική μονάδα ψηφιοποίησης του σήματος η οποία να 

λαμβάνει και να καταγράφει και τις 12 απαγωγές. Να έχει ενσύρματη σύνδεση με το υπόλοιπο 

σύστημα, για την αποφυγή ύπαρξης παρασίτων που θα επηρεάζουν τη συνολική ποιότητα της 

καταγραφής κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής του 

αναβάθμισης, έως και 15 απαγωγές. 

2.  Να διαθέτει ειδική μονάδα ψηφιοποίησης του σήματος πάνω στον ασθενή με ρυθμό 

δειγματοληψίας 14.000 samples/sec/channel, για την όσο το δυνατόν απαλλαγμένη από 

παράσιτα καταγραφή. Να περιλαμβάνει δυνατότητα λήψης καταγραφής και του 

καρδιογραφήματος ηρεμίας. 

3.   Να διαθέτει ειδικό αλγόριθμο για την απόρριψη του αναπνευστικού παρασίτου και του 

μυικού τρόμου. Να αναλυθεί. 

4.  Να διαθέτει αξιόπιστο αλγόριθμο εξαγωγής του μέσου όρου QRS.  Να αναλυθεί. 

5.  Να διαθέτει απαραίτητα ειδικό αλγόριθμο αυτόματης ανίχνευσης αρρυθμιών,  τις οποίες να 

εμφανίζει σε ξεχωριστό παράθυρο στην οθόνη, για καλύτερη ενημέρωση του χειριστή. 

6.   Να αποθηκεύει όλη την εξέταση της δοκιμασίας κόπωσης, beat to beat (full disclosure), για 

την αξιολόγηση αυτής και μετά το πέρας της εξέτασης. Να προσφερθεί κατ’ επιλογή. 

7.  Ο χειριστής να έχει απαραίτητα δυνατότητα ρύθμισης όλων των σημείων προσδιορισμού στο 

ST  (του ΙΣΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ,  του ΣΗΜΕΙΟΥ J, του ΣΗΜΕΙΟΥ  J + X ). 

8. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο χρήστης να μπορεί να ανακαλέσει τα τελευταία 10 

δευτερόλεπτα, σε περίπτωση σημαντικού ευρήματος που θα έπρεπε να αξιολογηθεί άμεσα. 

9.   Να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης από το χειριστή των στοιχείων που θα 

παρουσιάζονται στην οθόνη. Να μπορεί να απεικονίζει και τις 12 απαγωγές σε διάφορους 

τύπους ( 3,6, 12) και κατά προτίμηση 6 απαγωγές ρυθμού ταυτόχρονα. Να απεικονίζεται ο 

καρδιακός ρυθμός,  η πίεση,   trends, καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με την διενέργεια της 

εξέτασης. 

10. Στην τελική έκθεση – αναφορά να υπάρχουν διαγράμματα (trends) αλλαγής του  ST,  του 

καρδιακού ρυθμού, του ST σε συνάρτηση με τον καρδιακό ρυθμό, του έργου που 

καταναλώθηκε (METS), της αρτηριακής πίεσης, trend του J point κ.λ.π. Η τελική έκθεση να 

είναι πλήρως παραμετροποιημένη στα Ελληνικά με βάση τις ανάγκες του χρήστη. 

11.  Το σύστημα να πραγματοποιεί και να καταγράφει μετρήσεις του διαστήματος ST, που να 

περιλαμβάνουν οπωσδήποτε:  ST amplitude, ST slope, ST index, ST integral, ST/HR slope. 

12.  Μετά το τέλος του τεστ, να μπορούν να ανακληθούν από το σκληρό δίσκο όλα τα στοιχεία 

του ασθενούς, καθώς και το ΗΚΓ για επανεξέταση ή νέα ανάλυση του ST, με νέα σημεία 

μετρήσεως. Ο χρήστης να έχει δυνατότητα ανάκλησης της προηγούμενης εξέτασης του ιδίου 

ασθενούς, προς σύγκριση. 

  13.  Ο χειριστής να μπορεί να εισάγει σχόλια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης. 
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14.  Να προσφερθεί λογισμικό ανεξάρτητου σταθμού 

εργασίας για αρχειοθέτηση και επεξεργασία των εξετάσεων καθώς και εξαγωγή σε εξωτερικό 

μέσο αποθήκευσης  

  15.  Να προσφερθούν στη βασική σύνθεση τα λογισμικά αυτόματης ερμηνείας και γραφικής 

απεικόνισης του αποτελέσματος της εξέτασης δοκιμασίας κόπωσης, υπολογισμού των 

παραγόντων κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου και εξαγωγής της τελικής αναφοράς σε μορφή 

PDF. 

16.  Να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης του συστήματος με τα εξής παρακάτω: 

α)  Λογισμικό ανάλυσης των T-wave Alternans, για την αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης 

αιφνιδίου θανάτου του ασθενούς. 

β) Λογισμικό για την ταυτοποίηση της νόσου στεφανιαίας αρτηρίας και πρόβλεψη της οξείας 

μυοκαρδιακής απόφραξης. 

γ) Να έχει τη δυνατότητα αποστολής των δεδομένων της δοκιμασίας κόπωσης, σε μορφή 

DICOM, και εξαγωγής της τελικής αναφοράς σε μορφή Word/XML. 

δ) Να δύναται να συνδεθεί σε κοινό ψηφιακό δίκτυο ETHERNET, με σύστημα διαχείρισης 

καρδιολογικών δεδομένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής και μόνιμης 

αποθήκευσης σε αυτό των τεστ κόπωσης, για τη δημιουργία ενός μόνιμου ηλεκτρονικού 

φακέλου καρδιολογικών δεδομένων του ασθενούς. 

ε) Να δύναται να επεκταθεί σε σύστημα καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης με την 

προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού. 

17.  Να διαθέτει τροχήλατο και laser printer, στον οποίο να καταγράφονται, κατά τη διάρκεια 

της δοκιμασίας, 3,6,12 απαγωγές, μέσοι όροι (medians) απαγωγές,  τα median complexes, σε 

κάθε απαγωγή και για κάθε φάση του test, τα trends. Επιπλέον να εκτυπώνονται και οι τελικές 

αναφορές (final reports). 

18.  Να φέρεται πάνω σε τροχήλατο του ιδίου οίκου κατασκευής και να διαθέτει ειδικό 

αδιάβροχο πληκτρολόγιο  και ποντίκι με το οποίο ο χειριστής να μπορεί να γράψει τα στοιχεία 

του ασθενούς και σχόλια.  Να διαθέτει υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας που να λειτουργεί σε 

περιβάλλον Windows καθώς επίσης  και  επίπεδη TFT οθόνη 21” τουλάχιστον,  υψηλής 

ανάλυσης, ώστε ο χειριστής να μπορεί να παρακολουθεί άνετα τα αναγραφόμενα στοιχεία. 

   19.  Να συνεργάζεται με τα παρακάτω: 

        

ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 

         1.   Κυλιόμενος τάπητας για την εκτέλεση δοκιμασίας κόπωσης. 

         2.   Να είναι βαρέως τύπου, ανθεκτικής κατασκευής και να μπορεί να δεχτεί ασθενείς, έως 

220kg, τουλάχιστον. 

         3.   Να έχει μοτέρ 4Hp για μακροχρόνια χρήση και ανοχή σε συνθήκες βαριάς 

νοσοκομειακής χρήσης. 

         4.   Να έχει ρύθμιση της ταχύτητας από 0.5 έως 24km/h και κλίσης από 0-25%. 

          5.  Να έχει μπουτόν άμεσης ακινητοποίησης του τάπητα. Να φέρει μπροστινά και πλαϊνά 

προστατευτικά για τη μέγιστη ασφάλεια του ασθενούς. 

         6.   Η ωφέλιμη επιφάνεια χρήσης του τάπητα να είναι τουλάχιστο 56x160cm. 

         7.   Να έχει αυτόματο calibration για τον έλεγχο της ταχύτητας και της κλίσης. 
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TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HOLTER ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

1. Να είναι κατάλληλο για την παρακολούθηση και καταγραφή της αρτηριακής πίεσης 

περιπατητικών ασθενών για τουλάχιστον 24 ώρες. 

2. Το λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων και η τελική αναφορά να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον στοιχεία ασθενούς, ρυθμίσεις του καταγραφικού, περιληπτικά συμπεράσματα της 

καταγραφής, τάση πίεσης, συγκεντρωτικό πίνακα για κάθε ώρα μέγιστης, ελάχιστης και μέσης 

τιμής της συστολικής πίεσης και διαστολικής πίεσης και καρδιακού ρυθμού, λίστα με όλες τις 

μετρήσεις πίεσης κατά χρονική σειρά, κατάσταση dipping/non-dipping, υπολογισμούς 

υπερβαρικού δείκτη και δείκτη σκληρότητας αγγείων (stiffness index).  

3. Να διαθέτει μικρό και ελαφρύ καταγραφικό (το πολύ 200g μαζί με τις μπαταρίες), 

ανθεκτικής κατασκευής για μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς. Να αναφερθούν βάρος και 

διαστάσεις. 

4. Να διαθέτει οθόνη LCD για την ταυτόχρονη απεικόνιση συστολικής πίεσης, διαστολικής 

πίεσης και καρδιακού ρυθμού. 

5. Να διαθέτει περιχειρίδες 4 μεγεθών, εφήβων, μικρόσωμων ενηλίκων,  ενηλίκων και 

παχύσαρκων ενηλίκων. 

6. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης να γίνεται με την ταλαντομετρική μέθοδο, χωρίς την 

χρήση μικροφώνου. 

7. Να παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης κατά το φούσκωμα της 

περιχειρίδας, ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερος χρόνος μέτρησης και χαμηλότερη ασκούμενη 

μέγιστη πίεση, για μεγαλύτερη άνεση των ασθενών.  

8. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα διαστήματα μέτρησης από 6 έως 120 λεπτά. Να είναι εύκολο 

στο προγραμματισμό του και στη χρήση του.  

9. Να διαθέτει κομβίο έναρξης για την λήψη μέτρησης της αρτηριακής πίεσης χειροκίνητα. 

10. Να λειτουργεί τόσο με επαναφορτιζόμενες όσο και μιας χρήσης μπαταρίες του εμπορίου 

διάρκειας τουλάχιστον 350 μετρήσεων. 

11. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία χαμηλού επιπέδου θορύβου για άνεση των ασθενών. 

12. Να έχει σύστημα προστασίας από υπερπίεση της περιχειρίδας και παρατεταμένου χρόνου 

μέτρησης. 

13. Η συσκευή να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, φορτιστή και 4 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η 

αγορά επιπλέον εξαρτημάτων. 

14. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από τους οργανισμούς: 

European Society of Hypertension (ESH) και British and Irish Hypertension Society (BIHS).  

15. Κατά την παράδοση, να δοθούν τα Εγχειρίδια χρήσεως (Operation Manual και Service 

Manual) της συσκευής, στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, και να γίνει εγκατάσταση καθώς και 

επίδειξη/εκπαίδευση στους χρήστες για τη χρήση αυτής 
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16. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να 

φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ο κατασκευαστικός οίκος του 

εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να 

κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά). 

17. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνιλογικών 

προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 

9001 και ISO 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα 

πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι 

της παρούσας παραγράφου. 

18.  Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής 

υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, εξουσιοδοτημένο από τον 

κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. Να γίνει 

περιγραφή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, εμπειρία, στελέχωση 

προσωπικού κλπ). 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ  

ΜΕ ΕΝΑ Η ΔΥΟ   ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ 48 ΩΡΩΝ 

 

 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες ,σύγχρονης τεχνολογίας, 

ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλες για χρήση σε όλους τους χώρους της Πολυκλινικής  και να 

περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία τους . 

2. Το προτεινόμενο σύστημα να είναι ολοκληρωμένο, να διαθέτει δυνατότητα ανάλυσης 

καταγραφών εως 48 ωρών ΗΚΓ σε 1, 2, 3κανάλια.  

3. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού καταγραφών, καθώς και μεγάλου 

αριθμού τελικών αναφορών για τη δημιουργία αρχείου ασθενών. 

4. Το καταγραφικό να διαθέτει εσωτερική μνήμη. Να λειτουργεί με μπαταρίες αλκαλικές και 

επαναφορτιζόμενες. 

5. Τα καταγραφικά να είναι συμπαγούς κατασκευής ανθεκτικά σε σκόνη, πτώση υγρών και 

ιδρώτα, κατηγορία στεγανοποίησης IP43 τουλάχιστον, με αυτονομία μπαταρίας 48 ωρών και να 

έχουν βάρος μικρότερο από 60g.  

6. Ο χρόνος μεταβίβασης των καταγραφών από τα καταγραφικά να είναι μικρότερος των 

90sec.   

7. Να είναι δυνατή η απεικόνιση των επαρμάτων, ο έλεγχος των ηλεκτροδίων αλλά και την 

παραμετροποίηση στοιχείων ασθενούς μέσω ασύρματης σύνδεσης με την κεντρική μονάδα. Η 

πρόσβαση του ασθενούς στο χειρισμό του καταγραφέα να περιορίζεται στην καταγραφή 

εκτάκτων γεγονότων ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του καταγραφέα.  
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8. Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης δυο 

τουλάχιστον διαφορετικών οθονών (εργαλείων επισκόπησης) π.χ. full disclosure, strip, trend 

για την διευκόλυνση του χειριστή και την διασταύρωση των στοιχείων κατά τη διαδικασία της 

ανάλυσης. 

9. Ο χειριστής να έχει δυνατότητα παρέμβασης και αλλαγής της ονομασίας των QRS και των 

συμβάντων, μεταφοράς των QRS από μια κατηγορία σε άλλη. 

10. Να προσδιορίζει αυτόματα και με ακρίβεια όλα τα είδη των συμβάντων.  

11. Να διαθέτει απαραίτητα ανάλυση διαστημάτων RR, ST, εκτέλεση μετρήσεων επί του ΗΚΓ 

και  ταχεία επιβεβαίωση ομαδοποίησης παλμών. 

12. Ο χειριστής να έχει δυνατότητα ρύθμισης των δικών του κριτηρίων εντοπισμού 

συμβάντων. Να έχει δυνατότητα επανάληψης της ανάλυσης με τροποποίηση των κριτηρίων.  

13. Ο χειριστής να έχει δυνατότητα να δει όλα τα επάρματα, ακόμη κα αυτών που δεν έχουν 

κατηγοριοποιηθεί από τον αναλυτή προκειμένου να τα κατηγοριοποιήσει κατά την δική του 

εκτίμηση. 

14. Ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα πλήρους επισκόπησης όλων των καταγραφών (full 

disclosure) με χειροκίνητο  τρόπο, καθώς επίσης να έχει άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή των καταγραφών. 

15. Να διαθέτει λογισμικό αναγνώρισης των βηματοδοτικών παλμών και περιοχών κολπικής 

μαρμαρυγής.  

16. Το σύστημα να διαθέτει δυνατoτητα αναβάθμισης για Heart Rater Turmbulance (HRT), 

Heart Rate Variability (HRV), και T-Wave Alternans (TWA).  

 

17. Να διαθέτει τη δυνατότητα επιλογής του περιεχομένου της τελικής αναφοράς από τον 

χειριστή καθώς και παρουσίασής της στην οθόνη πριν την εκτύπωση. 

18. Ο αναλυτής Holter να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό υπολογιστή (server) 

Συστήματος Διαχείρισης Καρδιολογικών Δεδομένων, ούτως ώστε να μεταφέρονται και να 

αποθηκεύονται οι τελικές αναφορές του Holter, οι οποίες αυτόματα θα καταχωρούνται στο 

αρχείο κάθε ασθενούς μαζί με τις υπόλοιπες καρδιολογικές εξετάσεις 

19. Να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής του αποτελέσματος σε PDF. 

20. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης full disclosure. 

21. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον  δύο (2)  ετών και έγγραφη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση 

για διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια ή οκτώ (8) έτη μετά το πέρας της εγγύησης 

και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο 

προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίστανται ως επιχείρηση 

22. Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο 

από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, (για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει ), το οποίο 

και θα αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία 

αναφορικά με την εκπαίδευση τους και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού. 

23. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της 

Μονάδας όσον αφορά την χρήση των μηχανημάτων 
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24.  Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που 

θα συνοδεύουν την Προσφορά, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

25. Να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 & ISO 

13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την  

Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 

εναλλακτικής διαχείρισης  Α.Η.ΗΕ.  βάση του π.δ 117/2004 και αυτή να αποδεικνύεται (με 

ποινή αποκλεισμού) με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την 

προσφορά. 

26. Θα πρέπει να πληροί τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας IEC και να φέρει σήμανση με την 

Οδηγία 93/42/ΕΟΚ / 14-6-93 περί « Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας» και τις Κ.Υ.Α. 

2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94),  Κ.Υ.Α. 2740/02 (ΦΕΚ 32/Β/17-01-02),  Κ.Υ.Α. 44006/02 

(ΦΕΚ 577/Β/09-05-02). Για τον λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα 

έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού και πρωτότυπα prospectus από τα οποία να 

προκύπτει ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν την εν λόγω Σήμανση CE.  

27. Ο οίκος κατασκευής των προσφερόμενων ειδών πρέπει να έχει πιστοποιημένο σύστημα 

ποιότητας κατά EN ISO 9001/08 ή ISO 13485/03 

28. Να συνοδεύεται από επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην 

Ελληνική γλώσσα (USER MANUAL) και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού 

οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

29. Στην προσφορά να υπάρχει φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις προδιαγραφές που 

ζητούνται και να τεκμηριώνονται με σαφείς παραπομπές μέσω του κύριου prospect της 

κατασκευάστριας εταιρείας ή στα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην προσφορά με ποινή αποκλεισμού. 

 

 

30. Να υπάρχει προς διάθεση, εφόσον ζητηθεί, συσκευή για δειγματισμό της λειτουργίας τής 

και των δυνατοτήτων τής. 

 

 

Σύνθεση Συστήματος: 

 

• Πρόγραμμα ανάλυσης HOLTER, κευαστή. 

• Τρία (3) καταγραφικά τριών καναλιών για καταγραφή  διάρκειας 48ωρών (Με όλα τα 

απαραίτητα παρελκόμενα για την λειτουργία του: καλώδιο ασθενούς, pads, θήκη και ιμάντες 

μεταφοράς, μπαταρίες επαναφορτιζόμενες και φορτιστή). 

• Καλώδιο διασύνδεσης Η/Υ με καταγραφικά. 

 

 

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

 

Μαρία Θεοδωροπούλου 

Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε. 
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