
1 

 

 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
                                                                                                                                  Νάουσα,  08/03/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ       Αρίθ. Πρωτ.: 2346 
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 ενός αναισθησιολογικού μηχανήματος 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 4/21-02-2018 (θέμα 29

ο
)πράξη του Δ.Σ 

    
      Η παρούσα διαδικασία διενεργείται με  την συλλογή προσφορών ,για την Απευθείας Ανάθεση κατόπιν 

δημόσιας πρόσκλησης ,για την προμήθεια Αναισθησιολογικού μηχανήματος για τις  ανάγκες της μονάδας Νάουσας 

προϋπολογισμού 20.000,00 χωρίς  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 . 

Θα κατατεθεί  προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο) σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

             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 Τρίτη  13.03.2018 και ώρα 11:00π.μ  και η αποσφράγιση θα γίνει την ίδια  μέρα και 

ώρα. 
 

 
       Η Αναπλ.Διοικήτρια  
 
 
 
                               ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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                                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 

1. Είναι νέας τεχνολογίας και σύγχρονης σχεδίασης. 

2. Λειτουργεί με τάση 220V / 50Hz και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία 

τουλάχιστον 1,5 ωρών. 

3. Να διαθέτει παροχές για Ο2 ( O2 ), Αέρα ( AIR )  , Πρωτοξειδίου του Αζώτου ( N2O) με 

δυνατότητα (option ) σύνδεσης φιαλών O2 & N2O. 

4. Να διαθέτει κύκλωμα αναπνοής με δυνατότητα  αποστείρωσης.  

5. Να διαθέτει ροόμετρα Ο2 ( O2 ), Αέρα ( AIR )  , Πρωτοξειδίου του Αζώτου ( N2O) με 

αναλογία μείγματος ασφαλείας ( υποξεικού μείγματος   min 25% Vol . O2). 

6. Να διαθέτει μεθόδους αερισμού IPPV , PCV , PS , SIMV , Manual. 

7. Nα διαθέτει   tidal volume από 20 – 1500 ml 

8. Nα διαθέτει συχνότητα αναπνοών από 2 -100 bpm 

9. Nα διαθέτει αναλογία εισπνοής/εκπνοής ( ι:e ratio) 1:1 , 1:1.5 , 1:2 , 1:2.5 , 1:3 , 1:3.5 , 1:4 , 

1:4.5 , 1:5 , 1:5.5 , 1:6 , 1:6.5 , 1:7 , 1:7.5 , 1:8 & 4:1 , 3.5:1 , 3:1 , 2.5:1 , 2:1 , 1.5:1. 

10. Nα διαθέτει ρυθμιζόμενους παραμέτρους αερισμού : 

     IPPV :Vt , Freq , I:E , Tp , PEEP 

      PCV : Ptarget , Freq, I:E , PEEP Tslope 

      PS: Freq min , PEEP , ΔP , Trigger , Tslope 

      SIMV: Vt , Freq , Tinsp , Tp , PEEP Tslope 

11. Να διαθέτει PCV (High pressure ) από 5 – 70 cm H2O 

12. Να διαθέτει PEEP από 3 – 30 cm H2O 

13. Να διαθέτει έλεγχο υψηλής πίεσης 85 cmH2O 

14. Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο compliance. 

15. Να διαθέτει έλεγχο διαρροής (leak test ) αυτόματο  & χειροκίνητο. 

16. Να διαθέτει έλεγχο εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO2) 

17. Nα διαθέτει οθόνη ελέγχου πίεσης : Ppeak , Pmean , Plateau , PEEP 

18. Nα διαθέτει οθόνη ελέγχου ροής : Vt , MV , Freq. 

19. Nα διαθέτει οθόνη ελέγχου κυματομορφών  : Paw – t , Flow – t , CO2 -t 

20. Nα διαθέτει οθόνη ελέγχου βρόχων (Loops) : Πίεσης–Όγκου (Pressure-Volume) & Ροής–

Όγκου (Flow-Volume ) 

21. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT τουλάχιστον 10’’ ιντσών. 
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22. Nα διαθέτει δύο vaporizer πτητικών αερίων για λειτουργία με Isoflurane , Sevoflurane , 

Enflurane, Halothane, Desflurane. 

23. Nα διαθέτει ενσωματωμένο καπνογράφο Εt CO2 , Ins CO2 από 0-10 % με αυτόματη 

ανίχνευση και παρακολούθηση των παρακάτω αερίων:   CO2 , N2O , Iso , Sev , Enf , Hal , 

Des. 

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

φέρει σήμανση CE. 

25. Ο κατασκευαστικός οίκος  είναι πιστοποιημένος κατά ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


