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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

                                                                                                                                  Νάουσα,  26/04/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ       Αρίθ. Πρωτ.: 3795 
3

Η
 Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                         

                   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
          Προς 
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών     
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου 
Τηλέφωνο : 23323-50232/ 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 
                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ       :Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια  ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ για τις 

ανάγκες του Γ.Ν.Ημαθίας ,ΥΓ.Μονάδα Νάουσας. 
 
ΣΧΕΤ   :α)Ο Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών ) 
 
             β)Η υπ’αριθμό 7/30-03-2018 (θέμα 31ο)πράξη του Δ.Σ 
    

      Η παρούσα διαδικασία διενεργείται με  την συλλογή προσφορών ,για την 

Απευθείας Ανάθεση κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης  της προμήθειας ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ για τις  ανάγκες της μονάδας Νάουσας προϋπολογισμού 20.000,00 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, 

με κριτήριο κατακύρωσης ,την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη 

και αδιάλειπτη λειτουργία του Γ.Ν.Ημαθίας ,ΥΓ.Μονάδα Νάουσας . 

Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς 

σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κύριο φάκελο ,με τις αντίστοιχες ενδείξεις , 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».Οι προσφορές θα είναι σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο). 

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές με παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του οίκου 

κατασκευής. 

 
Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

mailto:promithies@gnnaousas.gr
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CE ,  ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 

για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (να 

κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά). 

 
             Εφόσον η προμήθεια του είδους παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο 

Τιμών της Ε.Π.Υ. καλείστε να αναφέρετε τον  αντίστοιχο κωδικό. Εάν το εν λόγω 

είδος δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών ,παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να το αναφέρουν σε Υπεύθυνη Δήλωση     

 Η Εταιρία που θα μειοδοτήσει θα πρέπει να υποβάλει : Προς απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Φορολογική Ενημερότητα , Γ) Ασφαλιστική 

Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ .2 του Ν.4412/2016 

            
    Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου Νάουσας ,σε σφραγισμένο φάκελο ,έως Πέμπτη    
03.05.2018 και ώρα 11:00π.μ  και η αποσφράγιση θα γίνει την ίδια  μέρα και ώρα. 

 
 

       Η Αναπλ.Διοικήτρια  
 
 
 
                               ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 

 
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για την πραγματοποίηση 

όλων των ενδοσκοπικών, λαπαροσκοπικών & ανοικτών επεμβάσεων. 
2. Να διαθέτει σύστημα συνεχούς ελέγχου της καλής επαφής και της 

συμμετρίας του ηλεκτροδίου επιστροφής με τον ασθενή ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη τοποθέτηση του. Σε περίπτωση 

προβλήματος να ενεργοποιείται οπτικοακουστικό ALARM και να 
διακόπτεται η λειτουργία της διαθερμίας. Να έχει δυνατότητα χρήσης 

ηλεκτροδίων επιστροφής μιας χρήσεως τα οποία να μπορούν να 
τοποθετηθούν στον ασθενή ανεξάρτητα κατεύθυνσης για μεγαλύτερη 

ασφάλεια. Η δυνατότητα αυτή να πιστοποιείται από το εργοστάσιο. 
3. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση για την αποφυγή εγκαυμάτων του 

ασθενή. 

4. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της 
παρεχόμενης ισχύος και της διάρκειας ενεργοποίησης με 

οπτικοακουστικό ALARM και διακοπή της λειτουργίας της σε περίπτωση 
σφάλματος. 

5. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών οι οποίες να 
αποθηκεύονται στην μνήμη της διαθερμίας με κωδικό σφάλματος. Σε 

περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας να ενεργοποιείται οπτικοακουστικό 
ALARM και να διακόπτεται η λειτουργία της διαθερμίας. 

6. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές (socket) οι οποίες να 
μπορούν να δεχθούν όλα τα εργαλεία μονοπολικά ή/και διπολικά, έτσι 

ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τμήματος. Να υπάρχει 
επιπλέον ή δυνατότητα μελλοντικής αντικατάστασης οποιασδήποτε 

υποδοχής με άλλου τύπου. 
7. Να διαθέτει μονοπολικές & διπολικές υποδοχές με πολλαπλά βύσματα 

ώστε να δέχεται καλώδια όλων των τύπων χωρίς να απαιτούνται 

συνδετικά. 
8. Να διαθέτει σύστημα διατήρησης σταθερής τάσης ανεξάρτητα από την 

ωμική αντίσταση του ιστού, ώστε να επιτυγχάνεται απρόσκοπτη κοπή 
και αιμόσταση.  

9. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής μεγέθους μεγαλύτερης των 10 ιντσών 
όπου να περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες και να γίνονται οι 

επιλογές από τον χρηστή. 
10. Να διαθέτει τεχνολογία για καθοδήγηση του νοσηλευτικού προσωπικού 

για την ορθή χρήση της διαθερμίας καθώς και δυνατότητα για επιλογή 
του ενεργού εργαλείου από την οθόνη αφής και ταυτόχρονη υπόδειξη 

της ορθής υποδοχής σύνδεσης. 
11. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών προγραμμάτων με 

δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 6 από αυτών από το χειρουργικό 
πεδίο είτε από την χειρολαβή είτε από τον ποδοδιακόπτη. 

12. Να έχει τη δυνατότητα να αποδώσει ισχύ έως και 400 watt, με 

εγκατεστημένους τουλάχιστον τους παρακάτω τρόπους μονοπολικής και 
διπολικής κοπής: 
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α.  Μονοπολική κοπή γενικής χρήσης με έλεγχο ισχύος με βάση την 
αντίσταση του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου, με 

δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον ογδόντα (80) διαφορετικών 
αποτελεσμάτων και μεγίστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 400 Watt. 

β.  Μονοπολική κοπή ειδική για διουρηθρικές επεμβάσεις (κοπή εντός 
διαλύματος υγρού), με έλεγχο ισχύος με βάση την δημιουργία του 

ηλεκτρικού τόξου στην αγκύλη διατηρώντας σταθερό τον σπινθήρα, 
με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον ογδόντα (80)  διαφορετικών 

αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 400W. 
γ.  Μονοπολική κοπή ειδική για επεμβάσεις που απαιτούν πρωτογενή 

αιμόσταση, με έλεγχο ισχύος με βάση την αντίσταση του ιστού 
διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου, με δυνατότητα επιλογής 

τουλάχιστον ογδόντα (80) διαφορετικών αποτελεσμάτων και μέγιστη 
ισχύ εξόδου τουλάχιστον 240W. 

δ.  Μονοπολική κοπή για κυκλικά ενδοσκοπικά εργαλεία 
αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη τριπλή συστοιχία αρχικής 

κοπής, κοπής και αιμόστασης, με επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) 

διαφορετικών αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 
330W. 

ε. Μονοπολική κοπή για ευθύγραμμα ενδοσκοπικά εργαλεία 
αποτελούμενη από επαναλαμβανόμενη τριπλή συστοιχία αρχικής 

κοπής, κοπής και αιμόστασης, με επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) 
διαφορετικών αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 

110W. 
στ. Διπολική κοπή γενικής χρήσης με έλεγχο ισχύος με βάση την 

αντίσταση του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου, με 
δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον ογδόντα (80) διαφορετικών 

αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W. 
ζ. Διπολική κοπή ειδική για διουρηθρικές επεμβάσεις (κοπή εντός 

φυσιολογικού ορού) με έλεγχο ισχύος με βάση της αντίστασης του 
ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου, με δυνατότητα 

επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) διαφορετικών αποτελεσμάτων και 

μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 400W. Να διαθέτει ειδικό σύστημα 
που να εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς διαθέσιμης ισχύος για την 

έναρξη του ηλεκτρικού τόξου. 
13. Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον εννέα (9) 

διαφορετικούς τρόπους μονοπολικής & διπολικής αιμόστασης, ως 
κάτωθι:  

α.  Μονοπολική αιμόσταση γενικής χρήσης με επαφή ή χρήση 
λαβίδας, έλεγχο ισχύος με βάση την αντίσταση του ιστού 

διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου, με δυνατότητα επιλογής 
τουλάχιστον ογδόντα (80) διαφορετικών αποτελεσμάτων και μέγιστη 

ισχύ εξόδου τουλάχιστον 140W. Να έχει δυνατότητα επιλογής 
αυτόματου τερματισμού της ενεργοποίησης (autostop) 

β.  Μονοπολική βαθιά αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της 
ανθρακοποίησης του ιστού, έλεγχο ισχύος με βάση την αντίσταση 

του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου, με δυνατότητα 

επιλογής τουλάχιστον ογδόντα (80) διαφορετικών αποτελεσμάτων 
και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 240W. Να έχει δυνατότητα 

επιλογής αυτόματου τερματισμού της ενεργοποίησης. Να έχει 
επιπλέον σύστημα ταχείας ενεργοποίησης. 
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γ.  Μονοπολική ταχεία αιμόσταση επαφής κατάλληλη για εκτομή με 
έλεγχο ισχύος με βάση την αντίσταση του ιστού διατηρώντας 

σταθερή την τάση εξόδου, με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 
ογδόντα (80) διαφορετικών αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου 

τουλάχιστον 240W. 
δ.  Μονοπολική ταχεία  αιμόσταση επαφής κατάλληλη για εκτομή με 

χαμηλή παραγωγή καπνού με έλεγχο ισχύος με βάση την αντίσταση 
του ιστού, διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου και τροποποιώντας 

την διαμόρφωση της κυματομορφής με  δυνατότητα επιλογής 
τουλάχιστον ογδόντα (80) διαφορετικών αποτελεσμάτων και μέγιστη 

ισχύ εξόδου τουλάχιστον 140W. 
ε.  Μονοπολική επιφανειακή αιμόσταση χωρίς επαφή (spray) για την 

αντιμετώπιση εκτεταμένης αιμορραγίας, με δυνατότητα επιλογής 
τουλάχιστον ογδόντα (80) διαφορετικών αποτελεσμάτων και μέγιστη 

ισχύ εξόδου τουλάχιστον 170W. 
στ. Μονοπολική ταχεία & έντονη αιμόσταση με δυνατότητα 

ενεργοποίησης ταυτόχρονα σε δύο εξόδους, με έλεγχο ισχύος με 

βάση την αντίσταση του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση 
εξόδου, με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον ογδόντα (80) 

διαφορετικών αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 
240W. 

ζ.  Διπολική αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της 
ανθρακοποίησης του ιστού, με έλεγχο ισχύος με βάση την αντίσταση 

του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου, με δυνατότητα 
επιλογής τουλάχιστον ογδόντα (80) διαφορετικών αποτελεσμάτων 

και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 240W. Να έχει σύστημα 
αυτόματης έναρξης και αυτόματου τερματισμού πριν ο ιστός 

προσκολληθεί στο εργαλείο. 
η.  Διπολική ταχεία & έντονη αιμόσταση με επαφή ή χρήση λαβίδας, 

με έλεγχο ισχύος με βάση την αντίσταση του ιστού διατηρώντας 
σταθερή την τάση εξόδου, με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 

ογδόντα (80) διαφορετικών αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου 

τουλάχιστον 140W. Να έχει σύστημα αυτόματης έναρξης και 
αυτόματου τερματισμού πριν ο ιστός προσκολληθεί στο εργαλείο. 

14. Να διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα διπολικής συγκόλλησης 
αγγείων διαμέτρου τουλάχιστον 7mm με λαβίδες πολλαπλών ή/και μίας 

χρήσης για ανοιχτή ή/και λαπαροσκοπική χειρουργική. Το σύστημα να 
έχει αυτόματη εναλλαγή εφαρμογής ρεύματος και παύσης με 

δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον δύο (2) βαθμίδων διαφορετικών 
αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 350W. Επιπλέον 

να έχει σύστημα αυτόματου τερματισμού όταν επιτευχθεί η απαραίτητη 
αποξήρανση του ιστού. Η συγκόλληση αγγείων να μπορεί να αντέξει 

κατ' ελάχιστο πίεση 350mmHg με βάση τις προδιαγραφές του FDA. 
15. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι και με 

ποδοδιακόπτη με δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων με το πάτημα 
ενός πλήκτρου. 

16. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης μονοπολικών & διπολικών 

εργαλείων από τον ίδιο ποδοδιακόπτη. 
17. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ρεζεκτοσκόπια όλων των κυρίων 

κατασκευαστών . 
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18. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC ARGON) 
και να παρέχει με αυτό τις παρακάτω λειτουργίες: 

α.  Αιμόσταση APC γενικής χρήσης χωρίς επαφή. 
β.  Αιμόσταση APC ακριβείας χωρίς επαφή. 

γ.  Αιμόσταση APC παλμική χωρίς επαφή. 
19. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC ARGON) 

και να παρέχει δυνατότητα λειτουργίας των εγκατεστημένων τρόπων 
μονοπολικής κοπής  και μονοπολικής αιμόστασης με την χρήση αερίου 

αργού. 
20. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αντλία έκπλυσης και αντλία 

αναρρόφησης καπνού για την αυτόματη ενεργοποίηση τους. 
21. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή υδροπαρασκευής 

(WATER JET) για την πραγματοποίηση επεμβάσεων μερικής ή/και ολικής 
νεφρεκτομής, προστατεκτομής, αφαίρεσης διουρηθρικά  όγκων κύστης, 

ηπατεκτομής κτλ. 
22. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης μέσω WiFi με PC ή tablet για 

επικοινωνία και προγραμματισμό. 

23. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE 
σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC.   

24. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα 
prospectus των οίκων. 

25. Να παραδίδεται πλήρης με διπλό αντιεκρηκτικό ποδοδιακόπτη 
αδιάβροχο με δυνατότητα πλύσης & απολύμανσης σε αυτόματα 

πλυντήρια, συνδετικό καλώδιο ηλεκτροδίων επιστροφής και ηλεκτρόδια 
επιστροφής μιας χρήσης (πακέτο των 50 τεμαχίων). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


