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                                                           ΟΡΘΖ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ   

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Α Θ Ζ Ν Ω Ν                             ΑΘΖΝΑ 18/09/2017 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 20779 
ΑΘΑΝΑΑΚΖ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΖΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Β ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

ε ζοκέπεζα ηδξ ιε αν. πνςη. 14333/22-06-2017 πνόζηθδζδξ Α΄ θάζδξ  

Γδιόζζαξ  δζααμύθεοζδξ πενί ζύκηαλδξ ηεπκζηώκ πνμδζαβναθώκ ηαζ πνμηύπςκ 

ηαζ επεζδή ημ Νμζμημιείμ πνμηίεεηαζ κα δζεκενβήζεζ  Γζαβςκζζιό βζα: 

 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV 

33140000-3 

<<ΙΑΣΡΙΚΑ  ΑΝΑΛΩΙΜΑ 

 (ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΛΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ) >> 

 
Πνμααίκεζ, ζήιενα  ιε ηδκ πανμύζα πνόζηθδζδ ( Β Φάζη) ζε Γδιόζζα 
Γζααμύθεοζδ ηςκ επζζοκαπηόιεκςκ ηεπκζηώκ πνμδζαβναθώκ. 
διεζώκεηαζ όηζ: 

1) Με ηδκ πανμύζα πνόζηθδζδ ζε Γδιόζζα Γζααμύθεοζδ ( B ΦΑΗ), ημ 
Νμζμημιείμ ιαξ ηαηαεέηεζ ηις αναδιαμορθωμένες  Σετνικές 
Προδιαγραθές , όπςξ ζοκηάπεδηακ από ηδκ Δπζηνμπή ύκηαλδξ Σεπκζηώκ 
πνμδζαβναθώκ, ιε ζημπό ηδκ Γδιόζζα ζογήηδζδ ηαζ ηδκ θήρδ εκδεπμιέκςκ 
παναηδνήζεςκ – ζπμθίςκ επί ημο πενζεπμιέκμο αοηώκ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 
δζαθάκεζαξ ηςκ δζαδζηαζζώκ ηαζ ηδξ εονύηενδξ ζοιιεημπήξ οπμρήθζςκ 
πνμιδεεοηώκ/ακαδόπςκ. 

2) Ζ δζάνηεζα ηδξ δζααμύθεοζδξ μνίγεηαζ ζε ηέζζενζξ (4) διενμθμβζαηέξ διένεξ από 
ηδκ διενμιδκία ακάνηδζδξ ηδξ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Νμζμημιείμο 
(http://www.korgialenio-benakio.gr) , δδθαδή μέτρι και ηις  22/09/2017. 

3) Οζ εκδζαθενόιεκμζ παναηαθμύκηαζ, ιεηά ηδκ εββναθή ημοξ ζημ site ημο 
Νμζμημιείμο, κα οπμαάθθμοκ ηεηιδνζςιέκεξ παναηδνήζεζξ ηαζ κα επζζδιάκμοκ 
ημοξ όνμοξ πμο εκδέπεηαζ κα εέζμοκ ζε ηίκδοκμ ημκ δζαβςκζζιό ηαζ κα 
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δδιζμονβήζμοκ εκζηάζεζξ ή ενςηήιαηα ηαηά ηδ πνμκζηή πενίμδμ από ηδ 
δδιμζίεοζδ ςξ ηδκ απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνώκ.  

4) Σμ Νμζμημιείμ δεκ δεζιεύεηαζ κα οζμεεηήζεζ ηζξ πνμηάζεζξ ηαζ εα απμθαζίζεζ βζα 
ηδκ μνζζηζημπμίδζδ ηςκ ηεπκζηώκ πνμδζαβναθώκ ιε ακηζηεζιεκζηά ηνζηήνζα ώζηε κα 
επζηεοπεεί δ ιέβζζηδ δοκαηή ζοιιεημπή πνμιδεεοηώκ/ακαδόπςκ, ελαζθαθίγμκηαξ 
όιςξ ηαοηόπνμκα ηαζ ηδκ πμζόηδηα ηςκ πανεπμιέκςκ οπδνεζζώκ 

5) Δοεθπζζημύιε βζα ηδκ ζοιιεημπή ζαξ ζηδκ όθδ δζαδζηαζία, ζοκδνάιμκηαξ έηζζ ζηδκ 
δζαιόνθςζδ ζοκεδηώκ οβζμύξ ακηαβςκζζιμύ ηαζ αεθηζζημπμίδζδξ ηςκ ηεπκζηώκ 
πνμδζαβναθώκ. 

       6) Σοπόκ Πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πνόζηθδζδ  δίδμκηαζ όθεξ ηζξ ενβάζζιεξ διένεξ 
ηαζ ώνεξ από ημ ηιήια Πνμιδεεζώκ. 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α/Α ΔΙΓΟ 

1.  

Ρμθά απμζηείνςζδξ, βζα ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad δζαζηάζεςκ: 

Α) 75mm X 70m TEM. 

Β) 100mm X 70m, TEM. 

Γ) 150mm X 70m,TEM. 

Γ) 200mm X 70m, TEM. 

Δ) 250mm X 70m, TEM. 

 Σ) 350mm X 70m, TEM. 

        Ε) 420mm X 70m, TEM. 

        Ζ) 500mm X 70m, TEM. 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. Να είκαζ από εζδζηό πανηί ηύπμο TYVEK (ζοκεεηζηέξ ίκεξ πμθομθεθίκδξ) ορδθήξ 
πμζόηδηαξ βζα απμηεθεζιαηζηό θνάβια ηαηά ηςκ ιζηνμαίςκ. Ζ άθθδ όρδ κα είκαζ 

από δζαθακέξ θζθι πμθοαζεοθέκζμ-πμθοεζηένα 
2. Οζ πδιζημί δείηηεξ ηςκ νμθώκ κα είκαζ ζηδκ εζςηενζηή ιπνμζηζκή επζθάκεζα ημο 

νμθμύ ώζηε κα πανέπεηαζ άιεζμ μπηζηό απμηέθεζια (δείηηεξ- ενβαθεία) πςνίξ κα 
πνεζαζηεί κα ακαπμδμβονζζηεί ημ παηέημ 

3. Οζ πδιζημί δείηηεξ ηςκ νμθώκ κα ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή ζοβηόθθδζδξ ώζηε κα 
ιδκ ένπεηαζ δ πδιζηή μοζία ζε επαθή ιε ηα πνμξ απμζηείνςζδ οθζηά ηαζ ζε ηεκό 
έηζζ ώζηε δ ηόθθα κα ιδκ αθθμζώκεζ ηδ ζύκεεζδ ηαζ ημ απμηέθεζια ημο πδιζημύ 

δείηηδ ζύιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηαηά ΔΝ 868-5. 
4. Οζ πδιζημί δείηηεξ ηςκ νμθώκ κα είκαζ ζηακμύ ιεβέεμοξ, ειθακείξ ηαζ εοηνζκείξ, ιδ 

ημλζημί, ηοπςιέκμζ ζε ποηκά δζαζηήιαηα ηαζ δ ιεηααμθή ημο πνςιαηζζιμύ ημοξ 
ιεηά ηδκ απμζηείνςζδ κα είκαζ εοηνζκήξ ηαζ εοδζάηνζηδ 

5. Σα νμθά κα δζαεέημοκ ηαηάθθδθμοξ πόνμοξ βζα ηδκ ηαπεία δζείζδοζδ ημο 
οπενμλεζδίμο ημο οδνμβόκμο ζηδ ζοζηεοαζία ηαζ βζα ηδκ ηαπεία ελαβςβή ημο αένα 
από ηδ ζοζηεοαζία 

6. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ακμίβιαημξ ημο νμθμύ δεκ εα πνέπεζ κα ζηίγεηαζ ημ παηέημ 
(Tyvek-ιειανάκδ) αθθά κα ακμίβεζ πανάθθδθα ιε ηδκ πθασκή ναθή ηαζ κα 

απμημθθάηαζ μιαθά πςνίξ κα αθήκεζ οπμθείιιαηα (ζκίδζα ηαζ πκμύδζ) ώζηε κα 
ελαζθαθίγεηαζ δ άζδπηδ παναθααή ημο οθζημύ 

7. Ζ ζοζηεοαζία ηςκ νμθώκ κα είκαζ ηέημζα πμο κα επζηνέπεζ ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ 
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αζθάθεζα ημο οθζημύ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηαζ απμεήηεοζή ημο 
8. Να ακαβνάθεηαζ ζηδ ζοζηεοαζία ηςκ νμθώκ δ διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ 
θήλεςξ, μ ηςδζηόξ παναβςβήξ, δ πμζόηδηα, μζ δζαζηάζεζξ ημο νμθμύ ηαεώξ ηαζ μζ 

εκδείλεζξ όηζ είκαζ βζα πνήζδ ζημκ ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad 
9. Να θένμοκ πζζημπμζδηζηό ζοιιόνθςζδξ ζύιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηαηά ΔΝ 

868-1, 5, 9. 
10. Να έπμοκ πάπμξ ζηεβακόηδηαξ ημοθάπζζημκ 6mm. 
11. Να ηαηαηεεμύκ prospectus όπμο εα ακαβνάθεηαζ δ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία ηαζ μζ 

ηςδζημί ηςκ πνμζθενμιέκςκ οθζηώκ 
12. Να ηαηαηεεμύκ δείβιαηα βζα ηάεε πνμζθενόιεκμ είδμξ 
13. Σα νμθά κα θένμοκ ζήιακζδ-πζζημπμζδηζηό CE ηαζ κα είκαζ ζύιθςκα ιε ηζξ 

εθθδκζηέξ ηαζ δζεεκείξ πνμδζαβναθέξ 
14. Να ηαηαηίεεηαζ πζζημπμίδζδ ςξ πνμξ ηδκ απμζηείνςζδ 
15. Να είκαζ ζοιααηά ιε ημ ζύζηδια STERRAD ηαζ κα πνμζημιζζηεί επίζδιδ 

επζζημθή ζοιααηόηδηαξ από ημκ ηαηαζηεοαζηζηό μίημ ημο ιδπακήιαημξ. 
16. Να ηαηαηεεεί ζύκμρδ ιεθεηώκ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ ημο πνμζθενόιεκμο 

πνμσόκημξ. 
 

2.  

Booster πνμζανιμβείξ βζα ημοξ εκζζποηέξ απμζηείνςζδξ Sterrad ιεβέεμοξ: 

A. Πνμζανιμβέαξ Δκζζποηή Απμζηείνςζδξ (Booster) 1mm- ιζηνό, 
B. Πνμζανιμβέαξ Δκζζποηή Απμζηείνςζδξ (Booster) 3mm- ιεζαίμ, 
C. Πνμζανιμβέαξ Δκζζποηή Απμζηείνςζδξ (Booster) 6mm- ιεβάθμ 

 
Να είκαζ ζοιααημί ιε ημ ζύζηδια STERRAD ηαζ κα πνμζημιζζηεί επίζδιδ επζζημθή 

ζοιααηόηδηαξ από ημκ ηαηαζηεοαζηζηό μίημ ημο ιδπακήιαημξ. 

3.  

Αενμζςθήκεξ βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ  CRITICON 23 – 33cm, 31 – 40cm 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, ISO 

9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε ημκ 

ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ ISO 

9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

4.  

Αζζεδηήναξ  μλοιεηνίαξ ηαζ ηαθώδζμ εκζςιαηςιέκμ βζα ηα ακαζζεδζζμθμβζηά 

ιδπακήιαηα  aestiva ohmeda 

5.  

Αζζεδηήναξ FLOTRAC βζα ημ monitor vigileo (Αζζεδηήνεξ FLOTRAC ιε πνμέηηαζδ 

ορδθήξ πίεζδξ 84΄΄/213 cm βζα ηδκ ζοκεπή ιέηνδζδ ηδξ ηανδζαηήξ πανμπήξ ιε 

εθάπζζηα επειααηζηή ιέεμδμ πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ ιε  ημ monitor vigileo βζα ηδκ 

ζοκεπή ιέηνδζδ ηδξ ηανδζαηήξ πανμπήξ (CCO/CCI), ηςκ ζοζηδιαηζηώκ αββεζαηώκ 

ακηζζηάζεςκ (SVR/SVRI), ημο όβημο παθιμύ (SV/SVI) ηαζ ηδξ ιεηααμθήξ ημο όβημο 

παθιμύ (SVV) 

 

6.  

Αζζεδηήναξ δαηηύθμο ηαθώδζμ εκζςιαηςιέκμ πμθθαπθώκ πνήζεςκ βζα μλύιεηνμ 

DATA SCOPE 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

 



4 

 

7.  

Αζζεδηήναξ δαηηύθμο πμθθαπθώκ πνήζεςκ ιε εκζςιαηςιέκμ ηαθώδζμ μλοιεηνίαξ 

βζα μλύιεηνμ DINAMAP Pro 400 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

8.  

Αζζεδηήναξ δαηηύθμο πμθθαπθώκ πνήζεςκ ιε εκζςιαηςιέκμ ηαθώδζμ μλοιεηνίαξ 

βζα monitor Marquette Eagle 4000 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

9.  

Αζζεδηήναξ δαηηύθμο βζα μλύιεηνμ Mindray PM-60 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

10.  

Αζζεδηήναξ δαηηύθμο βζα ημ θμνδηό μλύιεηνμ Ν560 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

11.  

Αζζεδηήναξ ηαθώδζμ βζα μλύιεηνμ BCI 3180 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

12.  

Αζζεδηήναξ μλοιεηνίαξ ιε εκζςιαηςιέκμ ηαθώδζμ αζεεκμύξ βζα ηανδζμζηόπζα 

cardiocap II ηαζ datex-ohmeda 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

13.  

Αζζεδηήναξ μλοιέηνμο πμθθαπθώκ πνήζεςκ ιε εκζςιαηςιέκμ ηαθώδζμ μλοιεηνίαξ  

βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ  VS 800 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 
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14.  

Αζζεδηήναξ παθιζηήξ μλοιεηνίαξ εκδθίηςκ δαηηύθμο πμθθαπθώκ πνήζεςκ βζα μλύιεηνμ 

NPB 3930 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, ISO 

9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε ημκ 

ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ ISO 

9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

15.  

Αζζεδηήναξ νμήξ Ο2-flow sensor βζα ηα ακαζζεδζζμθμβζηά ιδπακήιαηα  aestiva 

ohmeda 

16.  

Αηνμδέηηεξ βζα monitor PHILIPS model m3 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

17.  

Πεκηαπμθζημί Αηνμδέηηεξ ECG βζα ιόκζημν CARDIOCAP II 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

18.  

Πεκηαπμθζημί Αηνμδέηηεξ ECG, βζα ιόκζημν MARQUETTE EAGLE 4000 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

19.  
Αζημί δμηζιαζηζημί βζα ημοξ  ακαπκεοζηήνεξ (πκεοιόκςκ) 1lit 

20.  
Αζημί δμηζιαζηζημί βζα ημοξ ακαπκεοζηήνεξ (πκεοιόκςκ) 2lit. 

21.  
Αζηόξ ακαπκεοζηζηόξ βζα ακαπκεοζηήνα ENGSTROM 

22.  
Αζηόξ εζςηενζηόξ ζημ ηύηθςια εζζπκμήξ – εηπκμήξ βζα  ακαπκεοζηήνα ERICA 

23.  
Βαθαίδα  πθύζδξ video εκδμζημπίςκ OLYMPUS 

24.  
Βαθαίδα εζζπκμήξ – εηπκμήξ βζα ακαπκεοζηήνα ENGSTROM – Evita 

25.  
Βαθαίδα εηπκμήξ βζα ακαπκεοζηήνα OSIRIS 

26.  

Βμύνηζα ηαεανζζιμύ ημοξ ααθαίδαξ ακαννόθδζδξ, βζα αίκηεμ δςδεηαδαηηοθμζηόπζμ 

ηύπμο PENTAX ED 3440 TK  ΓΑΣΡ 

27.  
Βμονηζάηζα ηαεανζζιμύ ααθαίδςκ video εκδμζημπίςκ Olympus 

28.  
Βμύνηζεξ ηαεανζζιμύ video βαζηνμζημπίμο Olympus 

29.  
Βμύνηζεξ ηαεανζζιμύ video ημθμκμζημπίμο Olympus πμθθαπθώκ πνήζεςκ 

30.  
Γναθίδεξ βζα ημκ Ζ.Κ.Γ. ΖUILLET PACKARD (4700AH K01) 
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31.  

Γείηηεξ αζμθμβζημί, βζα ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. Να θένμοκ έκδεζλδ ιε ηδκ ακαιεκόιεκδ αθθαβή ημο δείηημο ιεηά ηδκ 
έηεεζδ ζημ ιέζμ απμζηείνςζδξ ηαζ όηζ είκαζ ζοιααημί ιε ημκ ηθίαακμ 
πθάζιαημξ Sterrad 

2. Να είκαζ ιε αθθαβή πνώιαημξ από ηόηηζκμ πνώια ζε ηίηνζκμ 
3. Ο πνμζδζμνζζιόξ ημο πθοεδζιμύ ημο αάηζθθμο (GeoBacillus 

Stearothermophilus ATCC 7953) ιεηά ηδκ πνςηανπζηή επώαζδ κα 
ακένπεηαζ ζε 2.0x10*6 CFU/carrier, ηάης από ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ 
ιέηνδζδξ ηαζ κα ακαθένεηαζ ζηα έββναθα ημο ηαηαζηεοαζηή 

4. Να θένεζ πδιζηό δείηηδ μ μπμίμξ κα απμημθθάηαζ πνμξ ανπεζμεέηδζδ 
5. Κάεε παηέημ δεζηηώκ κα ζοκμδεύεηαζ από ηεπκζηέξ μδδβίεξ – πθδνμθμνίεξ 

όπςξ: 
α) ααζζηέξ παναιέηνμοξ πμο έπεζ ζπεδζαζηεί κα ακζπκεύεζ 

α) ακαιεκόιεκδ αθθαβή, ιεηά ηδκ έηεεζδ ζημ ιέζμ απμζηείνςζδξ 

β) διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ θήλεςξ 

δ) ηςδζηόξ παναβςβήξ 

ε) ζοκεήηεξ απμεδηεύζεςξ 

ζη) μδδβίεξ πνήζεςξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα 

γ) ηαηαζηεοαζηζηόξ μίημξ 

6. Να είκαζ ζύιθςκμζ ιε ηζξ δζεεκείξ πνμδζαβναθέξ ηαζ κα έπμοκ 
πζζημπμζδηζηό CE14872,96 

7. Οζ δείηηεξ κα είκαζ ζε πάνηζκδ ζοζηεοαζία ηαζ ιέζα ζε πανημηζαώηζα βζα 
αζθαθέζηενδ θύθαλδ ηαζ απμεήηεοζδ. Σόζμ ζηδκ αημιζηή ζοζηεοαζία 
όζμ ηαζ ελςηενζηά κα ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία θήλεςξ, μ ηςδζηόξ 
παναβςβήξ ηαζ δ ζήιακζδ CE 

7. Να ηαηαηεεμύκ δείβιαηα πνμξ αλζμθόβδζδ 

8. Ζ ζοζηεοαζία ηςκ αζμθμβζηώκ δεζηηώκ κα πενζθαιαάκεζ ζοζηεοή 
εναύζδξ ημο θζαθζδίμο 

9. Ζ δζάνηεζα αλζμθόβδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ κα είκαζ ειθακήξ βζα 
ημοθάπζζημκ 70 ώνεξ   

10. Να ηαηαηεεεί δ πζζημπμίδζδ ηδξ ηαηαθθδθόηδηαξ ημο πνμζθενμιέκμο 
οθζημύ από ημκ ηαηάθθδθμ μνβακζζιό, όηζ πθδνμί ηζξ ζοκεήηεξ 
απμζηείνςζδξ (ιείςζδ ζηεθεπώκ ηαηά 6 log) 

11. Να είκαζ ζοιααηόξ ιε ημ ζύζηδια STERRAD ηαζ κα πνμζημιζζηεί 
επίζδιδ επζζημθή ζοιααηόηδηαξ από ημκ ηαηαζηεοαζηζηό μίημ ημο 
ιδπακήιαημξ 

 

32.  

Γείηηδξ πδιζηόξ απμζηείνςζδξ, βζα ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. Να θένμοκ έκδεζλδ ιε ηδκ ακαιεκόιεκδ αθθαβή ημο δείηηδ ιεηά ηδκ έηεεζδ ζημ 
ιέζμ απμζηείνςζδξ ηαζ όηζ είκαζ ζοιααημί ιε ημκ ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad. Ζ 

αθθαβή ημο πνςιαηζζιμύ κα είκαζ ειθακήξ ηαζ εοδζάηνζηδ. 
2. Κάεε παηέημ δεζηηώκ κα ζοκμδεύεηαζ από ηεπκζηέξ μδδβίεξ – πθδνμθμνίεξ όπςξ: 

ααζζηέξ παναιέηνμοξ πμο έπεζ ζπεδζαζηεί κα ακζπκεύεζ, ακαιεκόιεκδ αθθαβή ιεηά 
ηδκ έηεεζδ ζημ ιέζμ απμζηείνςζδξ, διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ θήλεςξ, ηςδζηόξ 
παναβςβήξ, ζοκεήηεξ απμεδηεύζεςξ, μδδβίεξ πνήζεςξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα, 
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ηαηαζηεοαζηζηόξ μίημξ 
3. Να είκαζ ζύιθςκμζ ιε ηζξ δζεεκείξ πνμδζαβναθέξ ηαζ κα έπμοκ πζζημπμζδηζηό CE 
4. Οζ δείηηεξ κα είκαζ ζε ζοζηεοαζία ηαζ ιέζα ζε πανημηζαώηζα βζα αζθαθέζηενδ 

θύθαλδ ηαζ απμεήηεοζδ. Σόζμ ζηδκ αημιζηή ζοζηεοαζία όζμ ηαζ ελςηενζηά κα 
ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία θήλεςξ, μ ηςδζηόξ παναβςβήξ ηαζ δ ζήιακζδ CE 

5. Να ηαηαηεεμύκ δείβιαηα πνμξ αλζμθόβδζδ 
6. Να είκαζ ζοιααηόξ ιε ημ ζύζηδια STERRAD ηαζ κα πνμζημιζζηεί επίζδιδ 

επζζημθή ζοιααηόηδηαξ από ημκ ηαηαζηεοαζηζηό μίημ ημο ιδπακήιαημξ 
 

33.  

Δκζζποηήξ απμζηείνςζδξ – Booster, βα ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad 

1. Να πενζέπμοκ Ζ2Ο2 ζε ποηκόηδηα πενίπμο 58% 
2. Κάεε παηέημ ημοηί εκζζποηώκ κα ζοκμδεύεηαζ από ηεπκζηέξ μδδβίεξ – πθδνμθμνίεξ 

όπςξ: διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ θήλεςξ, ηςδζηόξ παναβςβήξ, ζοκεήηεξ 
απμεδηεύζεςξ, μδδβίεξ πνήζεςξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα, ηαηαζηεοαζηζηόξ μίημξ 

3. Να είκαζ ζύιθςκμζ ιε ηζξ δζεεκείξ πνμδζαβναθέξ ηαζ κα έπμοκ πζζημπμζδηζηό CE 
4. Οζ εκζζποηέξ απμζηείνςζδξ κα είκαζ ζε ζοζηεοαζία ηαζ ιέζα ζε πανημηζαώηζα βζα 

αζθαθέζηενδ θύθαλδ ηαζ απμεήηεοζδ. Σόζμ ζηδκ αημιζηή ζοζηεοαζία όζμ ηαζ 
ελςηενζηά κα ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία θήλεςξ, μ ηςδζηόξ παναβςβήξ ηαζ δ 
ζήιακζδ CE 

5. Να είκαζ ζοιααηόξ ιε ημ ζύζηδια STERRAD ηαζ κα πνμζημιζζηεί επίζδιδ 
επζζημθή ζοιααηόηδηαξ από ημκ ηαηαζηεοαζηζηό μίημ ημο ιδπακήιαημξ 

6. Να ηαηαηεεμύκ δείβιαηα πνμξ αλζμθόβδζδ 
 

34.  

Εέθο απζκζδςηή 

Ζ οβνή αβώβζιδ πδηηή G005 είκαζ έκαξ πμθύ ηαθόξ αβςβόξ ιε ορδθό ζλώδεξ ηαζ έπεζ 

εζδζηά ςξ ζηόπμ κα ιεζώζεζ ηάεε ακηίζηαζδ ιεηαλύ ημο δένιαημξ ηαζ ηςκ δθεηηνμδίςκ. 

Να εκδείηκοηαζ ηόζμ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ΖΚΓ όζμ ηαζ ζηζξ απζκζδώζεζξ, πςνίξ 

θμνιαθδεΰδδ, εκηεθώξ οδαημθοηή, κα ιδκ ενεείγεζ, κα είκαζ άμζιδ ηαζ κα είκαζ εύημθδ 

κα ηαεανζζηεί. Να ιδ θεηζάγεζ, ιδκ πενζέπεζ αθημόθ, κα ιδκ έπεζ ηακέκα δναζηζηό 

ζοζηαηζηό ζηακό κα μλεζδώκεζ ή κα αθήκεζ οπμθείιιαηα ζηα δθεηηνόδζα. Σα ορδθά 

επίπεδα αβςβζιόηδηαξ κα είκαζ ζηαεενά αηόιδ ηαζ βζα ιαηνμπνόκζεξ δζαδζηαζίεξ. Σα 

ζοκηδνδηζηά πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδ γέθο κα ιδκ  είκαζ ημλζηά ηαζ κα 

ζοιιμνθώκμκηαζ αοζηδνά ιε ηδκ ζζπύμοζα κμιμεεζία. 

 

35.  

Εέθο εβηεθαθμβνάθμο 

Οζ δναζηζηέξ μοζίεξ κα επζηνέπμοκ ζηα δθεηηνόδζα κα πνμζημθθμύκηαζ εύημθα ζημ ηθώκμ 
ηςκ ιαθθζώκ ηαζ πανέπμοκ αβςβζιόηδηα. 

Να είκαζ οπμαθθενβζηή, κα ιδκ ενεείγεζ ημ δένια, δζαθοηή ζημ κενό ηαζ ιπμνεί κα 
ηαεανζζηεί εύημθα. 

Να ιδκ πενζέπεζ θάδζα ηαζ θζπανέξ μοζίεξ. 

Να ιδκ έπεζ ημλζηέξ επζδνάζεζξ ηαζ μζιέξ ηαζ ηα ζοκηδνδηζηά πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδ 
γέθο κα ζοιιμνθώκμκηαζ αοζηδνά ιε ηδκ ζζπύμοζα κμιμεεζία. 
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36.  

Εέθο ΖΚΓ 

Ζ οβνή αβώβζιδ πδηηή G005 είκαζ έκαξ πμθύ ηαθόξ αβςβόξ ιε ορδθό ζλώδεξ ηαζ έπεζ 

εζδζηά ςξ ζηόπμ κα ιεζώζεζ ηάεε ακηίζηαζδ ιεηαλύ ημο δένιαημξ ηαζ ηςκ δθεηηνμδίςκ. 

Να εκδείηκοηαζ ηόζμ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ΖΚΓ όζμ ηαζ ζηζξ απζκζδώζεζξ, πςνίξ 

θμνιαθδεΰδδ, εκηεθώξ οδαημθοηή, κα ιδκ ενεείγεζ, κα είκαζ άμζιδ ηαζ κα είκαζ εύημθδ 

κα ηαεανζζηεί. Να ιδ θεηζάγεζ, ιδκ πενζέπεζ αθημόθ, κα ιδκ έπεζ ηακέκα δναζηζηό 

ζοζηαηζηό ζηακό κα μλεζδώκεζ ή κα αθήκεζ οπμθείιιαηα ζηα δθεηηνόδζα. Σα ορδθά 

επίπεδα αβςβζιόηδηαξ κα είκαζ ζηαεενά αηόιδ ηαζ βζα ιαηνμπνόκζεξ δζαδζηαζίεξ. Σα 

ζοκηδνδηζηά πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδ γέθο κα ιδκ  είκαζ ημλζηά ηαζ κα 

ζοιιμνθώκμκηαζ αοζηδνά ιε ηδκ ζζπύμοζα κμιμεεζία. 

37.  

Εέθο οπενδπμβνάθμο  

 

Να ιεηαθένεζ απόθοηα ηδκ αημοζηζηή ζε εονύ θάζια ζοπκμηήηςκ. Να οβναίκεζ ημ 

δένια έηζζ ώζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ άνζζηδ ιεηάδμζδ οπένδπςκ ηοιάηςκ ακά πάζα 

ζηζβιή. Να ιδκ ενεείγεζ ημ δένια, κα είκαζ οπμαθθενβζηό ηαζ κα ιδκ αθήκεζ ζδιάδζα 

ζημκ ζιαηζζιό. Σα ζοκηδνδηζηά πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδ γέθο κα ιδκ  είκαζ ημλζηά 

ηαζ κα ζοιιμνθώκμκηαζ αοζηδνά ιε ηδκ ζζπύμοζα κμιμεεζία. 

38.  

Θήηεξ αοημηόθθδηεξ απμζηείνςζδξ βζα ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad 

    Α) 75 Υ 200mm, 

Β) 100 Υ 260mm,  

Γ) 150 Υ 320mm,  

Γ) 100 Υ 350mm,  

Δ) 200 Υ 400mm, 

    Σ) 250 Υ 4800mm,  

      Ε) 250 Υ 600mm, 

Ζ) 350 X 750mm  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. Να είκαζ από εζδζηό πανηί ηύπμο Tyvek (ζοκεεηζηέξ ίκεξ πμθομθεθίκδξ) ορδθήξ 
πμζόηδηαξ βζα απμηεθεζιαηζηό θνάβια ηαηά ηςκ ιζηνμαίςκ. Ζ άθθδ όρδ κα είκαζ 
από δζαθακέξ θζθι πμθοαζεοθέκζμ-πμθοεζηένα 

2. Οζ πδιζημί δείηηεξ ηςκ εδηώκ κα είκαζ ζηδκ εζςηενζηή ιπνμζηζκή επζθάκεζα ημο 
νμθμύ ώζηε κα πανέπεηαζ άιεζμ μπηζηό απμηέθεζια (δείηηεξ – ενβαθεία) πςνίξ κα 
πνεζαζηεί κα ακαπμδμβονζζηεί ημ παηέημ 

3. Οζ πδιζημί δείηηεξ ηςκ εδηώκ κα ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή ζοβηόθθδζδξ ώζηε κα 
ιδκ ένπεηαζ δ πδιζηή μοζία ζε επαθή ιε ηα πνμξ απμζηείνςζδ οθζηά ηαζ ζε ηεκό 
έηζζ ώζηε δ ηόθθα κα ιδκ αθθμζώκεζ ηδ ζύκεεζδ ηαζ ημ απμηέθεζια ημο πδιζημύ 
δείηηδ 

4. Οζ πδιζημί δείηηεξ ηςκ εδηώκ κα είκαζ ζηακμύ ιεβέεμοξ ειθακείξ ηαζ εοηνζκείξ ιδ 
ημλζημί, ηοπςιέκμζ ζε ποηκά δζαζηήιαηα, ηαζ δ ιεηααμθή ημο πνςιαηζζιμύ ημοξ 
ιεηά ηδκ απμζηείνςζδ κα είκαζ εοηνζκήξ ηαζ εοδζάηνζηδ 

5. Οζ εήηεξ κα δζαεέημοκ ηαηάθθδθμοξ πόνμοξ βζα ηδκ ηαπεία δζείζδοζδ ημο 
οπενμλεζδίμο ημο οδνμβόκμο ζηδ ζοζηεοαζία ηαζ βζα ηδκ ηαπεία ελαβςβή ημο αένα 
από ηδ ζοζηεοαζία 

6. Καηά ηδ δζαδζηαζία ημο ακμίβιαημξ ηδξ εήηδξ δεκ εα πνέπεζ κα ζηίγεηαζ ημ παηέηα 
(Tyvek-ιειανάκδ) αθθά κα ακμίβεζ πανάθθδθα ιε ηδκ πθασκή ναθή ηαζ κα 
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απμημθθάηαζ μιαθά πςνίξ κα αθήκεζ οπμθείιιαηα (ζκίδζα ηαζ πκμύδζ) ώζηε κα 
ελαζθαθίγεηαζ δ άζδπηδ παναθααή ημο οθζημύ 

7. Ζ ζοζηεοαζία ηςκ εδηώκ κα είκαζ ηέημζα πμο κα επζηνέπεζ ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ 
αζθάθεζα ημο οθζημύ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηαζ απμεήηεοζή ημο 

8. Να ακαβνάθεηαζ ζηδ ζοζηεοαζία ηςκ εδηώκ δ διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ 
θήλεςξ, μ ηςδζηόξ παναβςβήξ, δ πμζόηδηα, μζ δζαζηάζεζξ ημο νμθμύ ηαεώξ ηαζ μζ 
εκδείλεζξ όηζ είκαζ βζα πνήζδ ζημκ ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad 

9. Να ηαηαηεεμύκ prospectus όπμο εα ακαβνάθεηαζ δ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία ηαζ μζ 
ηςδζημί ηςκ πνμζθενμιέκςκ οθζηώκ 

10. Να ηαηαηεεμύκ δείβιαηα βζα ηάεε πνμζθενόιεκμ είδμξ 
11. Οζ εήηεξ κα θένμοκ ζήιακζδ-πζζημπμζδηζηό CE ηαζ κα είκαζ ζύιθςκα ιε ηζξ 

εθθδκζηέξ ηαζ δζεεκείξ πνμδζαβναθέξ 
12. Να ηαηαηίεεηαζ πζζημπμίδζδ ςξ πνμξ ηδκ απμζηείνςζδ 
13. Να θένμοκ πζζημπμζδηζηό ζοιιόνθςζδξ ζύιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηαηά ΔΝ 

868-1, 5 & 9 
14. Να είκαζ ζοιααηέξ ιε ημ ζύζηδια STERRAD ηαζ κα πνμζημιζζηεί επίζδιδ 

επζζημθή ζοιααηόηδηαξ από ημκ ηαηαζηεοαζηζηό μίημ ημο ιδπακήιαημξ 
15. Να ηαηαηεεεί ζύκμρδ ιεθεηώκ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ ημο πνμζθενόιεκμο 

πνμσόκημξ. 
 

39.  

Καθώδζμ ECG βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ  VS 800 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

40.  

Καθώδζμ μλοιεηνίαξ βζα monitor guardian 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

41.  

Καθώδζμ ECG βζα απζκζδςηή (CARDIOSERV) 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

42.  

Καθώδζμ ECG βζα απζκζδςηή NEC – SAN (CARDIO PAC) 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

43.  

Καθώδζμ ECG βζα απζκζδςηή CARDIO LIFE TEC 7100 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 
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44.  

Καθώδζμ αζεεκμύξ βζα ιόκζημν KONTRON 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

45.  

Καθώδζμ βζα ημκ απζκζδςηή Cardio life Nihon Khoden TEC 7531K 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

46.  

Καθώδζμ ηανδζμβνάθμο FUCUDA DENSHI CARDIMAX FX 2111 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

47.  

Καθώδζμ FUCUDA 501-B ηανδζμβνάθμο FUCUDA ME CARDISUNY C 120 

πμθθαπθώκ πνήζεςκ 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

48.  

Καθώδζμ ηανδζμβνάθμο FUCUDA DENSHI CARDIMAX FX 2111 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

49.  

Καθώδζμ ηανδζμβνάθμο FUCUDA ME CARDISUNNY C 120 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

50.  

Καθώδζμ ηεκηνζηό ECG βζα μλύιεηνμ NPB 3930 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

51.  

Καθώδζμ ECG πεκηαπμθζηό βζα ιόκζημν MARQUETTE EAGLE 4000 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 
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ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

52.  

Καθώδζμ ζύκδεζδξ αζζεδηήνα μλοιέηνμο BCI 3180 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

53.  

Καθώδζμ ζύκδεζδξ αζζεδηήνα μλοιέηνμο ιε ημ  πζεζόιεηνμ βζα  δθεηηνμκζηό 

πζεζόιεηνμ  VS 800 MASIMO 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

54.  

Καθώδζμ ζύκδεζδξ αζζεδηήνα μλοιέηνμο ιε ημ  πζεζόιεηνμ βζα  δθεηηνμκζηό 

πζεζόιεηνμ  CRITICON 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

55.  

Καθώδζμ ζύκδεζδξ πενζπεζνίδμξ ζημ ιόκζημν ιήημοξ 1,5m βζα μλύιεηνμ  NPB-3930 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

56.  

Καθώδζμ ζύκδεζδξ πενζπεζνίδμξ ζημ ιόκζημν ιήημοξ 3,5m βζα μλύιεηνμ  NPB-3930 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

57.  

Καζέηα απμζηείνςζδξ , βζα ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. Οζ ηαζέηεξ κα είκαζ ζοιααηέξ ιε ημκ ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad 
2. Να πενζέπμοκ Ζ2Ο2 ζε ποηκόηδηα πενίπμο 58% 
3. Κάεε ηαζέηα κα πενζέπεζ 10 θζαθίδζα ηςκ 1,8ml Ζ2Ο2 ήημζ βζα 5 ηύηθμοξ 

απμζηείνςζδξ έηαζηδ 
4. Κάεε παηέημ ηαζεηώκ κα ζοκμδεύεηαζ από ηεπκζηέξ μδδβίεξ – πθδνμθμνίεξ όπςξ: 

διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ θήλεςξ, ηςδζηόξ παναβςβήξ, ζοκεήηεξ 
απμεδηεύζεςξ, μδδβίεξ πνήζεςξ ζηδκ εθθδκζηή βθώζζα, ηαηαζηεοαζηζηόξ μίημξ 

5. Να είκαζ ζύιθςκεξ ιε ηζξ δζεεκείξ πνμδζαβναθέξ ηαζ κα έπμοκ πζζημπμζδηζηό CE 
6. Οζ ηαζέηεξ κα είκαζ ζε ζοζηεοαζία ηαζ ιέζα ζε πανημηζαώηζα βζα αζθαθέζηενδ 

θύθαλδ ηαζ απμεήηεοζδ. Σόζμ ζηδκ αημιζηή ζοζηεοαζία όζμ ηαζ ελςηενζηά κα 
ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία θήλεςξ, μ ηςδζηόξ παναβςβήξ ηαζ δ ζήιακζδ CE 

7. Να θοθάζζεηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο  
8. Να ζοκμδεύεηαζ από MSDS, DOC  
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9. Να είκαζ ζοιααηέξ ιε ημ ζύζηδια STERRAD ηαζ κα πνμζημιζζηεί επίζδιδ 
επζζημθή ζοιααηόηδηαξ από ημκ ηαηαζηεοαζηζηό μίημ ημο ιδπακήιαημξ 

10. Να ηαηαηεεμύκ δείβιαηα πνμξ αλζμθόβδζδ 
 

58.  

Καζέηεξ βζα ακηθία έβποζδξ οβνώκ LIFE CARE PUMP MODEL 3 

 ΚΑΔΣΔ ΓΗΑ ΑΝΣΛΗΔ ΔΓΥΤΖ ΤΓΡΩΝ SH100 

59.  

Καζέηεξ βζα ακηθία έβποζδξ οβνώκ LIFE CARE PUMP MODEL 4 

ΚΑΔΣΔ ΓΗΑ ΑΝΣΛΗΔ ΔΓΥΤΖ ΤΓΡΩΝ PUMP MODEL PLUMA 

60.  

Αζζεδηήναξ O2 βζα ημκ ακαπκεοζηήνα evita/draeger. κα είκαζ πζζημπμζδιέκα ζοιααηόξ ιε 

ημοξ ακαπκεοζηήνεξ από ημκ ηαηαζηεοαζηή ηςκ ιδπακδιάηςκ είηε κα οπμαθδεεί 

πζζημπμζδηζηό ζοιααηόηδηαξ αάζεζ ηδξ ημζκμηζηήξ μδδβίαξ 93/42/εεη πανάνηδια ζ, 9.1. κα 

δζαεέηεζ εββύδζδ 12 ιδκώκ ημοθάπζζημκ από ημ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ. 

61.  

Κύηηανμ μλοβόκμο (ακζπκεοηήξ 02) βζα  ακαπκεοζηήνα ERICA. Να οπμαθδεεί 

πζζημπμζδηζηό ζοιααηόηδηαξ αάζεζ ηδξ ημζκμηζηήξ μδδβίαξ 93/42/εεη πανάνηδια ζ, 9.1. 

ηαζ κα δζαεέηεζ εββύδζδ 12 ιδκώκ ημοθάπζζημκ 

62.  
Λάδζ ζζθζηόκδξ, βζα όθμοξ ημοξ ηύπμοξ εκδμζημπίςκ 

63.  

Μακηαθάηζα βζα ηανδζμβνάθμ  FUKUDA 501 B – ΗΗΗ  ηανδζμβνάθμο FUCUDA ME 

CARDISUNNY C 120 πμθθαπθώκ πνήζεςκ 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

64.  

Μακηαθάηζα βζα ηανδζμβνάθμ CARDISUNY FUKUDA C 300 BX 
Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ 
ζοιιόνθςζδξ, ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο 
πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή 
πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ 
ΓΤ8/1348/04. 

65.  

Μακηαθάηζα βζα ηανδζμβνάθμ  FUCUDA DENSHI CARDIMAX FX 2111 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

66.  
Μάζηεξ πνμζώπμο βζα ιδπάκδια C–PAP 

67.  
Ονεμζηόπζα ι. πν. Γζα πδβή WELCH ALLYN 

68.  

Πενζπεζνίδεξ βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ  VS 800, ιέβεεμξ EXTRA LARGE (45-

60CM+) ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΥΡΖΖ 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 
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ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

69.  

Πενζπεζνίδεξ ιζαξ πνήζεςξ εκδθίηςκ βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ  CRITICON  

medium 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

70.  

Πενζπεζνίδεξ ιζαξ πνήζεςξ εκδθίηςκ βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ  CRITICON Large 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

71.  

Πενζπεζνίδεξ ιζαξ πνήζεςξ εκδθίηςκ βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ  DINAMAP PRO 

400 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

72.  

Πενζπεζνίδεξ ιζαξ πνήζεςξ εκδθίηςκ βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ  DATA SCOPE 

Large 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

73.  

Πενζπεζνίδεξ ιζαξ πνήζεςξ εκδθίηςκ βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ  DATA SCOPE 

medium 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

74.  

Πενζπεζνίδεξ ιζαξ πνήζεςξ εκδθίηςκ βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ VS 800  MEDIUM 

(25-35CM) ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΥΡΖΖ 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

75.  

Πενζπεζνίδεξ ιζαξ πνήζεςξ εκδθίηςκ βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ VS 800  LARGE(33-

47CM) ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΥΡΖΖ 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 
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ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

76.  

Πενζπεζνίδεξ πζεζμιέηνμο βζα monitor beneView T8 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

77.  

Πενζπεζνίδεξ πζεζμιέηνμο βζα monitor mec 1000 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

78.  

Πενζπεζνίδεξ πζεζμιέηνμο βζα monitor pma 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

79.  

Πενζπεζνίδεξ πζεζόιεηνςκ βζα ιόκζημν MARQUETTE eagle4000 (Large) 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

80.  

Πενζπεζνίδεξ πζεζόιεηνςκ βζα ιόκζημν MARQUETTE eagle4000 (Medium) 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

81.  

Πθήνεξ ζεη αζιμδοκαιζημύ εθέβπμο ιε ΣRANS DUCER ιζαξ πνήζεςξ, ιμκμύ ηαζ 

δζπθμύ αοθμύ 

82.  

Πνμεηηάζεζξ ηαθςδίμο βζα αζζεδηήνα μλοιεηνίαξ BCI 3180 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

83.  

Πνμέηηαζδ  ηαθςδίμο αζζεδηήνα  βζα  δθεηηνμκζηό πζεζόιεηνμ  VS 800 MASIMO 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 
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84.  

Πνμέηηαζδ ηαθςδίμο αζζεδηήνα ιήημοξ 1,2 m βζα μλύιεηνμ  NPB-3930 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

85.  

Πώια ακηαθθαηηζηό πώια βζα ημ άηνμ, βζα αίκηεμ βαζηνμζηόπζμ ηύπμο PENTAX EG 

2940  ΓΑΣΡ 

86.  
Πώιαηα εθαζηζηά βζα ημ ηακάθζ ενβαζίαξ video εκδμζημπίςκ OLYMPUS 

87.  
Πώιαηα εθαζηζηά πώιαηα βζα ημ ηακάθζ ενβαζίαξ video εκδμζημπίςκ PENTAX 

88.  

Πώιαηα ηακαθζμύ αζμρίαξ, βζα αίκηεμ δςδεηαδαηηοθμζηόπζμ ηύπμο PENTAX ED 3440 

TK  ΓΑΣΡ 

89.  

εη ηνζημεζδώκ ζςθήκςκ ιίαξ πνήζεςξ βζα ακαπκεοζηήνεξ – ακαζζεδζζμθμβζηά 

ιδπακήιαηα ιε θεία εζςηενζηή επζθάκεζα από PVC ηαζ ηνζημεζδή ελςηενζηή. Σμ ηύηθςια 

κα απμηεθείηαζ από δύμ ζςθήκεξ ιήημοξ 170 εςξ 190 cm ιε οδαημπαβίδα μζ μπμίμζ κα 

είκαζ ζοκδεδειέκμζ ιε ζοκδεηζηό ηύπμο «Τ» απμζπώιεκμο ή ιδ απμζπώιεκμο, βςκζώδεξ 

ζοκδεηζηό ηαζ πνμέηηαζδ 70 εςξ 90 cm δ μπμία κα είκαζ πνμζοκδεδειέκδ ιε αζηό 2lt. Σα 

άηνα ηςκ ζςθήκςκ κα είκαζ από ιαθαηό οθζηό ιε δζάιεηνμ 22mm βζα κα εθανιόγμοκ 

εοημθόηενα ηαζ ηαθύηενα ζημκ ακαπκεοζηήνα – ακαζζεδζζμθμβζηό ιδπάκδια, 

απμηνέπμκηαξ ηδ δζαννμή αενίςκ. Όθα ηα παναπάκς κα είκαζ ζε ιία εκκζαία ζοζηεοαζία. 

Οζ δζαζηάζεζξ ημο ηοηθώιαημξ κα πζζημπμζμύκηαζ από πνμζπέηημοξ ή ηεπκζηό θοθθάδζμ 

ημο ηαηαζηεοαζηή. Να είκαζ ιίαξ πνήζδξ ηαζ εθεύεενμ από Latex. Να οπάνπμοκ μζ 

ακηίζημζπεξ εκδείλεζξ απμζηείνςζδξ ηαζ απμοζίαξ latex επί ηδξ ζοζηεοαζίαξ. 

90.  
εη ηνζημεζδώκ ζςθήκςκ πμθθαπθώκ πνήζεςκ βζα ημκ   ακαπκεοζηήνα BENNETT 

91.  
εη ηνζημεζδώκ ζςθήκςκ πμθθαπθώκ πνήζεςκ βζα ημκ   ακαπκεοζηήνα BIRD 

92.  
εη ηνζημεζδώκ ζςθήκςκ πμθθαπθώκ πνήζεςκ βζα ημκ   ακαπκεοζηήνα LIFE CARE 

93.  

εη θαζηζπάηζα βζα ηδ ααθαίδα ακαννόθδζδξ, βζα αίκηεμ δςδεηαδαηηοθμζηόπζμ ηύπμο 

PENTAX ED 3440 TK  ΓΑΣΡ 

94.  

εη θαζηζπάηζα βζα ηζξ  ααθαίδεξ, βζα αίκηεμ δςδεηαδαηηοθμζηόπζμ ηύπμο PENTAX ED 

3440 TK  ΓΑΣΡ 

95.  
πζνάθ οδνανβονζημύ ιακμιέηνμο Liester 

96.  
οκδεηζηά θμνδηήξ ακηθίαξ ηύπμο MADELA 

97.  

οκδεηζηό ηαεανζζιμύ βζα ημ ηακάθζ αένα κενμύ ακαννόθδζδξ, βζα αίκηεμ 

δςδεηαδαηηοθμζηόπζμ ηύπμο PENTAX ED 3440 TK  ΓΑΣΡ. 

98.  

οκδεηζηό ηαεανζζιμύ βζα ημ ηακάθζ αένα κενμύ, βζα αίκηεμ δςδεηαδαηηοθμζηόπζμ 

ηύπμο PENTAX ED 3440 TK  ΓΑΣΡ 
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99.  
οκδεηζηό ηακαθζμύ αένα –κενμύ βζα πθοκηήνζμ PAULDRACH 

100.  
οκδεηζηό ηακαθζμύ ακαννόθδζδξ βζα πθοκηήνζμ εκδμζημπίςκ PAULDRACH 

101.  
οκδεηζηό ηακαθζμύ αζμρίαξ βζα πθοκηήνζμ εκδμζημπίςκ PAULDRACH 

102.  
οκδεηζηό ηακαθζμύ βζα ηεζη ζηεβακόηδηαξ πθοκηδνίμο PAULDRACH 

103.  
ΤΚΔΤΔ ΥΟΡΖΓΖΖ ΜΔΩ ΣΑΓΟΝΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ HOSPIRA ΓΗΑ ΛΗΠΟ  

104.  

ΤΚΔΤΔ ΥΟΡΖΓΖΖ ΜΔΩ ΣΑΓΟΝΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ HOSPIRA ΓΗΑ 

ΝΗΣΡΟΓΛΤΚΔΡΗΝΖ  

105.  
ΤΚΔΤΔ ΥΟΡΖΓΖΖ ΜΔΩ ΣΑΓΟΝΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ HOSPIRA ΓΗΑ ΤΓΡΟ 

106.  

οζηεοή πμνήβδζδξ θανιάημο ζε οβνή ιμνθή ή ζε spray δζα ιέζμο ημο ηοηθώιαημξ 

ημο ακαπκεοζηήνα 

107.  
ύζηδια πθύζδξ video εκδμζημπίςκ OLYMPUS 

108.  

ςθήκαξ δζπθόξ πενζπεζνίδςκ βζα ιόκζημν MARQUETTE 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

109.  
ςθήκεξ δεζβιαημθδρίαξ βζα cardiocap 

110.  

ςθήκεξ ζπεζνμιεηνίαξ βζα ηα ακαζζεδζζμθμβζηά ιδπακήιαηα aestiva-ohmeda 

disposable spirometry 

111.  
ςθήκεξ ζπζνάθ δζαθακείξ ημο 1,80 ιέηνμο βζα οβνακηήνα 

112.  
Σάπα πθύζδξ video εκδμζημπίςκ Pentax 

113.  
Σεζη ζηεβακόηδηαξ video εκδμζημπίςκ Olympus 

114.  
Σεζη ζηεβακόηδηαξ video εκδμζημπίςκ Pentax 

115.  
Φζάθδ κενμύ (Mag 901) βζα πδβή εκδμζημπίςκ OLYMPUS 

116.  
Φμύζηεξ ηανδζμβνάθμο    ιζηνέξ 

117.  
Φμύζηεξ ηανδζμβνάθμο   ιεβάθεξ 
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118.  
Υανηί (νμθά) printer ηαζ ηζαώηζα απόννζρδξ ηαζεηώκ, βζα ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad 

119.  

Υανηί απμζηείνςζδξ , βζα ηθίαακμ πθάζιαημξ Sterrad δζαζηάζεςκ:  

 

Α)  60cm X 60cmTEM. 

Β) 76cm X 76cm, TEM. 

Γ) 101cm X 101cm, TEM. 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. Να είκαζ από ιδ οθαζιέκμ οθζηό (non woven) πμο δεκ έπεζ ικήιδ. Έηζζ απθώκεηαζ 

εύημθα, πςνίξ κα επακένπεηαζ ιέζα ζημ απμζηεζνςιέκμ πενζεπόιεκμ ημο παηέημο 

2. Να έπεζ πμθύ ιεβάθδ απςεδηζηόηδηα ζημ κενό, ζημ αίια η.θ.π. 

3. Να είκαζ πμθύ ιαθαηό βζα κα πενζηοθίβεηαζ εύημθα πςνίξ κα αθήκεζ ηεκά ιέζς ηςκ 

μπμίςκ ιπμνεί κα εζζπςνήζεζ αηόιδ 

4. Να είκαζ πάνα πμθύ ακεεηηζηό βζα ηδκ αζθαθή ιεηαθμνά ηςκ παηέηςκ από ηδκ 

ηεκηνζηή απμζηείνςζδ ζημ πεζνμονβείμ 

5. Να ιδ ζηίγεηαζ εύημθα 

6. Να έπεζ ηαηάθθδθμοξ πόνμοξ βζα ηδκ ηαπεία δζείζδοζδ ημο οπενμλεζδίμο ημο 

οδνμβόκμο Ζ2Ο2 ζημ παηέημ ηαζ ηδκ ηαπεία ελαβςβή ημο αένα από ημ παηέημ 

7. Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηδ ζοζηεοαζία αανέςκ ημοηζώκ 

8. Να ηαηαηεεμύκ δείβιαηα πνμιδεεοηώκ 

9. Να πνμζημιζζηεί πζζημπμζδηζηό CE ηαεώξ ηαζ DOC 

10. Σμ ηάεε ιέβεεμξ πανηζμύ κα είκαζ ιέζα ζε ζηθδνά πανημηζαώηζα βζα αζθαθέζηενδ 

θύθαλδ ηαζ απμεήηεοζδ. Δλςηενζηά ζημ πανημηζαώηζμ κα ακαβνάθεηαζ μ ηςδζηόξ 

παναβςβήξ ηαζ δ ζήιακζδ CE 

11. Να ηαηαηεεεί δ πζζημπμίδζδ ηδξ ηαηαθθδθόηδηαξ ημο πνμζθενόιεκμο οθζημύ από 

ημκ ηαηάθθδθμ μνβακζζιό, όηζ πθδνμί ηζξ ζοκεήηεξ απμζηείνςζδξ (ιείςζδ ζηεθεπώκ 

ηαηά 6 log) 

120.  
ηέθεπμξ πεκηαπμθζημύ ηαθςδίμο βζα MONITOR  MENNEN  ENVOY 

121.  
οκδεηζηό ηαθώδζμ ιέηνδζδξ αζιαηδνήξ πίεζδξ βζα MONITOR  MENNEN  ENVOY 

122.  

Πεκηαπμθζηέξ απμθήλεζξ ηανδζμβναθήιαημξ βζα MONITOR  MENNEN  ENVOY 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 
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123.  

Καθώδζμ ΖΚΓ βζα ηανδζμβνάθμ GE MAC600 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

124.  

Καθώδζμ ΖΚΓ βζα απζκζδςηή SCHILLER DEFIGARD 500 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

125.  

Καθώδζμ ΖΚΓ βζα monitor HEAL FORCE classic-90 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

126.  

Πενζπεζνίδεξ εκδθίηςκ πζεζόιεηνμο βζα monitor HEAL FORCE classic-90 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

127.  

ςθήκαξ πζεζμιέηνμο βζα monitor HEAL FORCE classic-90 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

128.  

Αζζεδηήναξ μλοιεηνίαξ ιε εκζςιαηςιέκμ ηαθώδζμ μλοιεηνίαξ βζα monitor HEAL 

FORCE classic-90 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

129.  

Καθώδζμ ΖΚΓ βζα ηανδζμβνάθμ GE MAC800 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

130.  

Καθώδζμ ΖΚΓ βζα monitor Comen Star 8000 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 



19 

 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

131.  

Πενζπεζνίδεξ εκδθίηςκ βζα monitor Comen Star 8000 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

132.  

Αζζεδηήναξ μλοιεηνίαξ ιε εκζςιαηςιέκμ ηαθώδζμ μλοιεηνίαξ βζα monitor Comen 

Star 8000 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

133.  

ΚΑΛΩΓΗΟ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ βζα monitor Comen Star 8000 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

134.  

Καθώδζμ ΖΓΚ βζα ημκ απζκζδςηή Cardio life Nihon Khoden 5621Κ 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

135.  

Καθώδζμ ΖΓΚ βζα ημκ απζκζδςηή Cardio life Nihon Khoden 5531Κ 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

136.  

Καθώδζμ ΖΓΚ βζα ημκ απζκζδςηή Cardio life Nihon Khoden 7631Κ 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

137.  

Καθώδζμ ΖΚΓ βζα ηανδζμβνάθμ COMEN CΜ 600 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

138.  

Καθώδζμ ΖΚΓ βζα ηανδζμβνάθμ SINOHERO mod:se508 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 
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ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

139.  

Καθώδζμ ECG βζα απζκζδςηέξ ZOLL M SERIES 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

140.  
Καθώδζμ απζκίδςζδξ βζα απζκζδςηέξ ZOLL M SERIES 

141.  

Καθώδζμ ECG βζα απζκζδςηέξ ZOLL R SERIES 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

142.  
Καθώδζμ απζκίδςζδξ βζα απζκζδςηέξ ZOLL R SERIES 

143.  

Καθώδζμ ECG βζα απζκζδςηή INNOMED cardio aid 360-B 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

144.  
Καθώδζμ απζκίδςζδξ βζα απζκζδςηή INNOMED cardio aid 360-B 

145.  

Καθώδζμ ECG βζα monitor beneView T8 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

146.  

Καθώδζμ μλοιεηνίαξ βζα monitor beneView T8 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

147.  

Αζζεδηήναξ μλοιεηνίαξ βζα monitor beneView T8 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 
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148.  

Καθώδζμ ΖΚΓ βζα ηανδζμβνάθμ CARDIMAX FUCUDA DENSHI FX7102 

Να πνμζημιίγεηαζ  πζζημπμζδηζηό CE ζοκμδεοόιεκμ από ημ έββναθμ ζοιιόνθςζδξ, 

ISO 9001 ή 13485 ημο ηαηαζηεοαζηή, ηαζ ακηζζημίπζζδ ημο πνμζθενόιεκμο είδμοξ ιε 

ημκ ηαηάθμβμ ημο πνμιδεεοηή. Δπζπθέμκ ή πνμιδεεύηνζα εηαζνεία πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 ηαζ ΓΤ8/1348/04. 

149.  
Καζέηεξ βζα ακηθία έβποζδξ HOSPIRA 360 Plum A+ 

150.  
Καθώδζμ απζκίδςζδξ βζα ημκ απζκζδςηή Cardio life Nihon Khoden 5621Κ 

151.  
Καθώδζμ απζκίδςζδξ βζα ημκ απζκζδςηή Cardio life Nihon Khoden 5531Κ 

152.  
Καθώδζμ απζκίδςζδξ βζα ημκ απζκζδςηή Cardio life Nihon Khoden 7631Κ 

153.  

Σαζκία έκδεζλδξ απμζηείνςζδξ- πδιζηόξ δείηηδξ ζε αοημηόθθδηδ ηαζκία ζοιααηόξ ιε ημκ 

ηθίαακμ πθάζιαημξ STERRAD 100 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. Ζ  αθθαβή ημο πνςιαηζζιμύ κα είκαζ ειθακήξ από ηόηηζκμ ζε ηίηνζκμ , εοδζάηνζηδ ηαζ κα 

είκαζ εύπνδζημ ζηδ πνήζδ. 

2.  Δπίζδξ δ ηαζκία έκδεζλδξ απμζηείνςζδξ βζα ηθίαακμ πθάζιαημξ STERRAD 100 κα 

ζοιθςκεί ιε ηζξ δζεεκείξ πνμδζαβναθέξ ηαζ κα έπεζ πζζημπμζδηζηό CE 

 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ. 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΝ. ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
Γ/ΝΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 


