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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 18/04/2018 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 10360 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Β ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. 4140/14-02-2018 πξόζθιεζεο Α΄ θάζεο  

Γεκόζηαο  δηαβνύιεπζεο πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ 

θαη επεηδή ην Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα: 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV 

33141620-2 

ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ (ΔΠΣΑ ΑΠΙΝΙΓΩΣΔ 

ΓΑΠΑΝΗ 28.200,00€ ΚΑΙ ΓΩΓΔΚΑ 

ΗΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΩΝ 15.000,00€) ΓΙΑ ΣΑ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

 

Πξνβαίλεη, ζήκεξα  κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Β Φάζη) ζε Γεκόζηα 
Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
εκεηώλεηαη όηη: 

1) Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( B ΦΑΗ), ην 
Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηις αναδιαμορθωμένες  Σετνικές 
Προδιαγραθές , όπσο ζπληάρζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ 
παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο 
δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ 
πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 

2) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 
ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(http://www.korgialenio-benakio.gr) , δειαδή μέτρι και ηις  22/04/2018. 

3) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα 
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δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  

4) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα 
ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα 
επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, εμαζθαιίδνληαο 
όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

5) Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο έηζη ζηελ 
δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. 

       6) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΟΤ ΣΡΙΚΑΝΑΛΟΤ 

 

1. Η ππό πξνκήζεηα ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, 

ακεηαρείξηζηε, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη όια ηα εμαξηήκαηα 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο αληίζηνηρεο εμέηαζεο. Να είλαη 

ζύκθσλε κε ηα δηεζλή θαη επξσπατθά πξόηππα. 

2. Να θέξεη ελζσκαησκέλεο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο θαη απηόκαην ζύζηεκα 

θόξηηζεο (auto charge). Να ιεηηνπξγεί είηε κε ζύλδεζε ζην δίθηπν 220V/50Hz 

είηε κε ρξήζε απνθιεηζηηθά ησλ ελζσκαησκέλσλ κπαηαξηώλ. Να δηαζέηεη 

απηνλνκία ιεηηνπξγίαο κε ηε κπαηαξία παξαπάλσ από δύν (2) ώξεο. 

3. Να δηαζέηεη νζόλε LCD γηα ηελ εκθάληζε θαη ησλ (12) απαγσγώλ ηαπηόρξνλα. 

ηελ νζόλε επίζεο λα απεηθνλίδνληαη κελύκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ: θαξδηαθόο ξπζκόο, εκεξνκελία θαη ώξα. 

4. Να δύλαηαη ν ρεηξηζηήο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηεζη ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη 

ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ κέζα από ην κελνύ. 

5. Να δηαζέηεη έλδεημε κε ζσζηήο επαθήο ή απνθόιιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ 

ειεθηξνδίνπ. 

6. Να έρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο απηόκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο θαηαγξαθήο. 

7. Να έρεη δύν (2) ηνπιάρηζηνλ ηαρύηεηεο εθηύπσζεο. 

8. Να δηαζέηεη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ηηκέο επαηζζεζίαο νη νπνίεο λα ξπζκίδνληαη 

είηε απηόκαηα είηε ρεηξνθίλεηα. 

9. Να δηαζέηεη θίιηξα απόξξηςεο παξαζίησλ πξνεξρόκελα από κπτθό ηξόκν 

(23/35Hz) θαη από ειεθηξηθό δίθηπν (50/60Hz) κε ρεηξνθίλεηε επηινγή. 

10. Να δηαζέηεη κλήκε απνζήθεπζεο. 

11. Να θέξεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή ζεξκηθνύ ηύπνπ κε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο 

πιήξνπο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. 

12. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Η/Τ (ππνρξεσηηθά). 

13. Να πιεξνί ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο θαη νδεγίεο αζθαιείαο θαη λα θέξεη 

ζήκαλζε CE. Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 
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13485 ή ISO 9001. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπλεκκέλα 

έγθπξα πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ ή αξκόδηαο αξρήο θαη 

πξσηόηππα prospectus, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη αλαιπηηθά θαη νλνκαζηηθά 

όηη ην πξνζθεξόκελν ζύζηεκα έρεη ηε ζήκαλζε CE. 

14. Σα αλαθεξόκελα ζην θύιιν ζπκκόξθσζεο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ λα απνδεηθλύνληαη κε παξαπνκπέο ζε επίζεκα 

prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, κε πνηλή απόξξηςεο. 

15. Ο πξνκεζεπηήο, εθόζνλ δελ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

είδνπο, νθείιεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 

Δ3/833/1999 (ΦΔΚ 1329/Β/1999). 

16. Να έρεη αλίρλεπζε εκθπηεπκέλνπ βεκαηνδόηε. 

17. Δγρεηξίδην ρξήζεο ζηα ειιεληθά. 

18. Δγγύεζε δύν (2) εηώλ 

 

Πξνο επηινγή 

 Καηάιιειν ηξνρήιαην ηξαπεδίδην 

 Βξαρίνλαο ζηήξημεο ηνπ θαισδίνπ αζζελνύο 

 

Προδιαγραθές για προμήθεια Γιθαζικού Φορηηού Απινιδωηή-βημαηοδόηη 

1. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε 220V/50Hz. 

2. Να δηαζέηεη κπαηαξία ε νπνία, πιήξσο θνξηηζκέλε, λα κπνξεί λα 

ππνζηεξίδεη ηε ρνξήγεζε πεξίπνπ 50 απηληδώζεσλ, ηελ παξαθνινύζεζε 

ησλ δσηηθώλ ζεκείσλ ( κόληηνξ ) γηα 10 ώξεο πεξίπνπ θαη ηελ παξνρή 

βεκαηνδόηεζεο γηα 2 ώξεο πεξίπνπ. 

3. Να θέξεη ελδείμεηο θόξηηζεο κπαηαξίαο θαη ζύλδεζεο κε ηελ ηάζε 

ηξνθνδνζίαο. 

4. Να είλαη ζπκπαγήο θαηαζθεπή, εύθνιε ζηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ κεηαθνξά. Να 

θαιύπηεη ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο γηα πηώζε, δνλήζεηο θαη λα δηαζέηεη 

πξνζηαζία από πγξά. 

5. Να δηαζέηεη νζόλε κεγάιε έγρξσκε, πνιπθάλαιε (>2 θαλάιηα), γηα ηελ 

παξνπζίαζε θπκάησλ θαη δεδνκέλσλ. Να πεξηιακβάλεη δπλαηόηεηα 

απνζήθεπζεο αζζελώλ θαη γεγνλόησλ γηα θάζε αζζελή. Να ππάξρεη 

δπλαηόηεηα εθηύπσζεο αξξπζκηώλ, απηληδώζεσλ θιπ. 
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6. Να εθαξκόδεη δηθαζηθή ηερλνινγία ζηελ ρνξήγεζε απηληδώζεσλ. Οη 

απηληδώζεηο λα κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ κε αζύγρξνλν ή ζπγρξνληζκέλν 

ηξόπν εληόο δεπηεξνιέπησλ. Να ππάξρνπλ επί ηεο πξόζνςεο ηεο 

ζπζθεπήο αξηζκεκέλα πιήθηξα πνπ λα βνεζνύλ ηνλ ρεηξηζηή ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο απηλίδσζεο. Η ζπζθεπή λα κελ  επεξεάδεηαη από ηα ξεύκαηα 

απηλίδσζεο. 

7. Να ζπλνδεύεηαη από Paddles ελειίθσλ θαη παίδσλ ηα νπνία λα θέξνπλ 

πιήθηξα γηα ξύζκηζε ελέξγεηαο, θόξηηζεο θαη απηλίδσζεο. 

8. Να δέρεηαη θαη κηαο ρξήζεο pads γηα εμσηεξηθή βεκαηνδόηεζε θαη 

απηλίδσζε. 

9. Να κπνξεί λα παξνπζηάδεη ΗΚΓ κέζσ 3/5πνιηθνύ θαισδίνπ θαη κέζσ ησλ 

paddles, pads. 

10.  Να δηαζέηεη ζπλαγεξκνύο αξξπζκηώλ θαη λα θέξεη πιήθηξν ζίγεζεο 

ζπλαγεξκώλ. 

11.  Να δηαζέηεη ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ησλ ζπζζσξεπηώλ θαζώο θαη 

ηνπ ππθλσηή. 

12.  Η νζόλε λα έρεη ξπζκίζεηο επαηζζεζίαο 0,5-1-2-4 θαη auto gain. 

13.  Να ζπλνδεύεηαη από ηξνρήιαην ηξαπεδάθη κε ζπξηάξη, ξάθηα θαη 

αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο κε ζύζηεκα πέδεζεο. 

14.  Να δνζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δύν (2) εηώλ ηνπιάρηζηνλ κε πιήξε 

θάιπςε αληαιιαθηηθώλ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε  γηα ην 

λνζνθνκείν. 

15. Να έρεη ISO 9001 θαη CE ζήκαλζε. 

16. Να έρεη εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα ειιεληθά. 

17. Να έρεη εγγύεζε δύν (2) εηώλ. 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΙΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ/ΝΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 


