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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

                                                                                                                                  Νάουσα,  15/06/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ       Αρίθ. Πρωτ.: 5340 
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  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ  

ΚΟΠΩΣΕΩΣ  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 11/31-05-2018 (θέμα 25ο)πράξη του Δ.Σ 
    

      Η παρούσα διαδικασία διενεργείται με  την συλλογή προσφορών ,για την 

Απευθείας Ανάθεση κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης  της προμήθειας ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ  ΚΟΠΩΣΕΩΣ  για τις  ανάγκες της μονάδας Νάουσας προϋπολογισμού 

15.000,00 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 
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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 Δ)πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. και 

καταστατικό εταιρίας . 

 

            
    Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου Νάουσας ,σε σφραγισμένο φάκελο ,έως Τρίτη  
26.06.2018 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 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.  15.000,00€ 
 
 

1. Το σύστημα να αποτελείται από τον κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή με πληκτρολόγιο 

και ποντίκι, εκτυπωτή Laser μεγέθους εκτύπωσης Α4, οθόνη και τροχήλατο τοποθέτησης 

του συνόλου του εξοπλισμού.  

2. Να διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows από 7 έως 10. 

3. Το σύστημα να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 24”, στην οποία να εμφανίζονται ο 

καρδιακός ρυθμός (HR), η πίεση, ο χρόνος κάθε σταδίου καθώς και ο συνολικός χρόνος 

του test, ο μέσος όρος των επαρμάτων κατά την ηρεμία και κατά την κόπωση με την 

αντίστοιχη μεταβολή του ST σε 12 απαγωγές, το διπλό γινόμενο, τα METS & VO2 ,το 

όνομα του σταδίου καθώς και προειδοποιητικά μηνύματα σε περίπτωση προβλήματος. 

4. Το σύστημα του ΗΚΓ να είναι ενσύρματο με αξιόπιστο σύστημα αναγνώρισης επαρμάτων ( 

ρυθμό δειγματοληψίας 16.000 bit/sec ) και η παρουσίαση του 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος στην οθόνη και στο καταγραφικό (εκτυπωτή) να γίνεται χωρίς 

παράσιτα σε πραγματικό χρόνο. Ενσωματωμένη δυνατότητα 12 CH full disclosure όλης 

της δοκιμασίας 

5. Να μπορεί να συνδεθεί με τους κυριότερους  τάπητες ιατρικής χρήσης, ακόμη και με 

τάπητες άλλων κατασκευαστικών οίκων όπως GE-Marquette, Bonte, HP Cosmos, KIP, 

Micro med, Parker,Power jog, Quinton/Cardiac science,RAM, SBI, Trackmaster, Woodway , 

όσο και με εργομετρικό ποδήλατο.  

6. Στην οθόνη να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης 3Χ1 ή 6Χ1 ή 12Χ1 απαγωγών. Να διαθέτει 

ειδικό αλγόριθμο αυτόματης διόρθωσης της ισοηλεκτρικής γραμμής με αποτέλεσμα 

εκπληκτικής καθαρότητας στην απεικόνιση και καταγραφή. 

7. Να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των απαγωγών και κατά την διάρκεια της εξέτασης.Να 

μφανίζει μετρήσεις για το ST Level, ST Slope, ST Index, RR Interval, R wave amplitude, 

πίεση συστολική, διαστολική, μέση,  Heart rate, κλπ. 

8. Το σύστημα να μπορεί να παγώνει το απεικονιζόμενο καρδιογράφημα μέχρι την στιγμή 

διακοπής του για έλεγχο, ενώ παράλληλα να συνεχίζει να καταγράφει και να απεικονίζει το 

τρέχον ηλεκτροκαρδιογράφημα.. 

9. Το σύστημα να επιτρέπει στο χρήστη να αλλάζει το πρωτόκολλο κόπωσης και το στάδιο 

αυτού κατά τη διάρκεια της κόπωσης. 

10. Το σύστημα να ειδοποιεί των χειριστή τόσο ηχητικά όσο και με οπτικό μήνυμα στην οθόνη 

για να εισάγει σε προκαθορισμένο σημείο από τον ίδιο κάποια σχόλια (αρτηριακή πίεση, 

υποκειμενικός δείκτης κόπωσης κτλ.). Επίσης να υπάρχουν προειδοποιητικά μηνύματα 

για τιμές οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα προκαθορισμένα από τον χειριστή όρια. 

11. Ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίζει το σημείο J + X και να καθορίζει τα όρια για τον 

χαρακτηρισμό κάποιων επαρμάτων σαν τα δυσμενέστερα (worst case).Η ακρίβεια των 

μετρήσεων μέσω της δυνατότητας ρύθμισης, είτε δυναμικά-σε πραγματικό χρόνο είτε 

retrospective-σε αποθηκευμένες εξετάσεις,  των σημείων μέτρησης και προσδιορισμού τού 

ST ( ισοηλεκτρικό σημείο - Ε -, σημείο - J -, σημείο - J+X ) καθώς  και η 

αντιπροσωπευτικότητα του μέσου όρου  QRS επιτρέπουν απόλυτο έλεγχο της κτήσης, 

ανάλυσης και εκτύπωσης της δοκιμασίας εξασφαλίζοντας απόλυτη διαγνωστική 

ασφάλεια. 
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12. Το σύστημα διαθέτει ειδικό αλγόριθμο αυτόματης ανίχνευσης και εκτύπωσης αρρυθμιών 

VPB και SVPB. 

13. Να διαθέτει πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων του 

ασθενούς. 

14. Να μπορεί να δημιουργεί τελική αναφορά της εξέτασης σε μορφή DICOM, HL7, PDF, JPEG, 

XML, GDT, PLAIN TEXT, NATIVE RAW DATA για την εύκολη αποθήκευση και μεταφορά της 

σε άλλον υπολογιστή. 

15. Να μπορεί να διεξάγεται εξέταση δοκιμασίας κόπωσης χωρίς την χρήση εκτυπωτή, ώστε 

σε περίπτωση έλλειψης χαρτιού να μην διακόπτεται η διαδικασία των εξετάσεων. 

16. Να διαθέτει πρότυπο παρουσίασης (demo) για την εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να 

μην χρειάζεται η σύνδεση με ασθενή. 

17. Να παρέχεται η διαβεβαίωση ότι όλες οι μελλοντικές αναβαθμίσεις του λογισμικού θα 

παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

18. Να δέχεται προς επιλογή και να προσφερθεί βάση δεδομένων για τις διενεργηθείσες 

εξετάσεις με δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων σε CD, memory stick. 

19. Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης 220 V/50 Hz. Επιπρόσθετα 

διαθέτει φίλτρο δικτύου απορρίπτοντας έτσι τα παράσιτα που μπορεί να προκληθούν από 

συνδέσεις LAN και ρεύματος. 

20. Να διαθέτει προστασία από απινίδωση διασφαλίζοντας έτσι ασφαλέστερη λειτουργία 

αφού δεν απαιτείται αποσύνδεση του ασθενούς πριν την απινίδωση επιτρέποντας την 

άμεση επέμβαση του χειριστή σε περίπτωση ανάγκης. 

21. Να πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες ασφαλείας ( IEC Class I , type CF ) και 

φέρει σήμανση CE. 

22. Ο κατασκευαστικός οίκος  είναι πιστοποιημένος κατά ISO.  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΠΗΤΑ 
 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , ισχυρής κατασκευής, αθόρυβος 

2. Να διαθέτει μπουτόν ασφαλείας. 

3. Να διαθέτει ταχύτητα  0.8 -19 Km/h 

4. Να διαθέτει κλίση  0-25% 

5. Να διαθέτει επιφάνεια τρεξίματος 55 X130 cm 

6. Να διαθέτει χωρητικότητα – Βάρος εξεταζόμενου πάνω από 220 kg 

7. Να λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας   220V-50 HZ 

8. Να πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες ασφαλείας ( IEC Class I , type CF ) και 

φέρει σήμανση CE. 

9. Ο κατασκευαστικός οίκος  είναι πιστοποιημένος κατά ISO.  

 

 


