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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
                                                                                                                                               Νάουσα,  05/05/2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ. 5014 
3Η 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       
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ  :  Προμήθεια ενός HOLTER πίεσης 24ωρης καταγραφής , για την Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. 

Ημαθίας  
 
ΣΧΕΤ    :  α)  Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και    

  Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ» 
                β) Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση  < 
                     ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων» 
                 

 
Η Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας προκειμένου να προβεί στην  Προμήθεια ενός HOLTER πίεσης 
24ωρης καταγραφής, συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ άνευ ΦΠΑ (και 496,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά. Κριτήριο 
κατακύρωσης  είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Εφόσον το είδος    παρακολουθείται   από το Παρατηρητήριο τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
της  Ε.Π.Υ. καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη δήλωση με την αναγραφόμενη τιμή.  Η υπηρεσία δεν 
θα δεχτεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν  
το είδος δεν παρακολουθείται   από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη 
Δήλωση. 

Η προσφορά να υποβληθεί με e-mail  έως και την Δευτέρα  09-05-2022  ώρα 11:00π.μ. 
 
 

 
                 Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                     Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ  
     

 
  

       Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  
 

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 Να είναι φορητή συσκευή και εύκολη στην χρήση για τον χρήστη  

 Να είναι για ασθενείς: ενήλικες-παιδιά –νεογνά 

 Να διαθέτει 24 ώρες περιπατητική λειτουργία παρακολούθησης NIBP ,μέχρι 350 ομάδες των 
περιπατητικών δεδομένων ΝΙΒΡ μπορούν να εγγραφούν για μια φορά 

 Να διαθέτει  αυτόματη και χειροκίνητη μέθοδο μέτρησης μέχρι 300 ομάδες των δεδομένων που 
μπορούν να εγγραφούν για μια φορά με χειροκίνητη μέτρο 

 Να διαθέτει Οθόνη υψηλής ευκρίνειας έγχρωμη TFT 

 Με την διασύνδεση επανεξέταση των δεδομένων ,όπως η λίστα δεδομένων ,γράφημα τάσης 
μεγάλη γραμματοσειρά ,τα δεδομένα ΝΙΒΡ να είναι εύκοη με μια ματιά  

 Να διαθέτει ένδειξη χαμηλής ισχύς ,συναγερμός μήνυμα σφάλματος και ώρα 

 Το μέγεθος του HOLTER να είναι πολύ μικρό. Να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες αλκαλικές . 

 Να λειτουργεί με πρόγραμμα Windows ,XP,VISTA ,WIN 7 και WIN10.Ο χρήστης να έχει τη 
δυνατότητα να προγραμματίσει την περιοδικότητα των μετρήσεων όπως επίσης και να ορίσει 
την συχνότητα τους 

 Το HOLTER να αποτελείται από recorder ,από την περιχειρίδα ,καλώδιο επικοινωνίας με 
υπολογιστή και το software σε cd για την εγκατάσταση στον υπολογιστή    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


