
 

  

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 
Πιεξ:   θα Αιεμάλδξα Σδώλνπ                                                                                   Θεζ/λίθε            27.07.2020                                                   
Tει:      2313 32 3115 , fax: 2313 32 3969  
 Ζιεθηξ. Γ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com                                                        Αξ. Πξση.:          28887/28.07.2020     
        

 
              ΠΡΟ: 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

                                                                         

ΘΔΜΑ: πιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ Βεκαηνδνηώλ - Απηληδσηώλ πνπ δελ θαηαθπξώζεθαλ 

ζηνλ  δηαγσληζκό κε ππ’ αξηζκ. 020/2018 δηαθήξπμε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο  

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Έρνληαο ππόςε: 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 

 

 Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηεί ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ 

Βεκαηνδνηώλ – Απηληδσηώλ πνπ δελ θαηαθπξώζεθαλ ζηνλ  δηαγσληζκό κε ππ’ αξηζκ. 020/2018 δηαθήξπμε,  γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα θαηαζέζνπλ 

ηελ ηερληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο CompareONE ηεο εηαηξίαο «CosmoONE 

Hellas MarketSite S.A.» 

 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνθύςεη σο o κεηνδόηεο γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο ή νκάδαο εηδώλ όπνπ απηό 

δεηείηαη, ζύκθσλα κε ηνλ επηζπλαπηόκελν Πίλαθα Εεηνύκελσλ Δηδώλ θαη Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (Παράρτημα Α’), 

ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

Δηδηθνί όξνη:  

1. Ζ έξεπλα αγνξάο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην, δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ζα απνζθξαγηζηνύλ θαη νη 

ηερληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

2. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί σο επηζπλαπηόκελν αξρείν κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

Compare One. ην θάθειν ηεο Σερληθήο & Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζπλεκκέλα 

θαη ηα έληππα ηερληθήο ηεθκεξίσζεο (ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά από ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, 

πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, βεβαίσζε ζπκκόξθσζεο, πηζηνπνηεηηθό ΔΟΦ, εάλ 

απαηηείηαη,  prospectus, ηερληθνί θαηάινγνη θ.ι.π. ).  

ΠΡΟΟΧΖ : Όια ηα ζπλεκκέλα αξρεία πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζηελ αλσηέξσ έξεπλα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθόξκαο Compare One ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ κε ηελ κνξθή ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ (zip). 

3. Σν Ννζνθνκείν ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε. ε πεξίπησζε απόξξηςεο 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πξνρσξήζεη ζε ηερληθή αμηνιόγεζε ηνπ 2νπ κεηνδόηε θ.ν.θ. 

4. Σν Ννζνθνκείν κπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξνζθόκηζε δείγκαηνο πξνο επίδεημε, εάλ απηό θξηζεί αλαγθαίν. 

5. ην επηζπλαπηόκελν αξρείν excel ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε 

ηηκέο αλά κνλάδα ζε θάζε είδνο  θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί σο εμήο:  
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 ηε ζηήιε Σερληθή Πεξηγξαθή Πξνζθεξόκελσλ Δηδώλ: Σερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 

 ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαθέξεηαη ν θσδηθόο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή ηνπ 

παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ηεο Δ.Π.Τ. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά 

ρακειόηεξεο ή ίζεο ησλ ηηκώλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ.  

 ηε ζηήιε Πξνζθεξόκελε Σηκή: ε ηηκή αλά κνλάδα γηα θάζε είδνο, ζε επξώ. Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα 

πεξηιακβάλεη ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθόξησζεο ζην ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ 

πξνκεζεπηή από ηελ Τπεξεζία θαη όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο, όπσο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (εθηόο ηνπ 

ΦΠΑ) . ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ηνπ ΦΠΑ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππό 

πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξύλεη ην Ννζνθνκείν).   

6. Οη ηηκέο πξνζθνξάο δεζκεύνπλ ηνλ πξνκεζεπηή γηα έλα έηνο από ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο θαη  ηπρόλ 

παξάηαζεο απηήο. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο αλαδεηρζεί σο απνηέιεζκα 

δηαγσληζκνύ γηα ην αληηθείκελν απηήο λένο πξνκεζεπηήο, ε ηζρύο ηεο παύεη από ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 

ζύκβαζεο. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, 

εθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

7. Χξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε, απνξξίπηεηαη 

ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία, πξηλ από ηε 

ιήμε ηεο, θαηά αλώηαην όξην θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016. 

8. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν θάζε ελδηαθεξόκελνο δύλαηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά είηε γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα 

εηδώλ είηε γηα κέξνο απηώλ, γηα ηε ζπλνιηθή όκσο πνζόηεηα ηνπ θάζε είδνπο ή ηεο νκάδαο εηδώλ. 

9. Σα είδε κε θσδηθό πιηθνύ : 33182210-4-2-08-Α, Β, Γ, Γ θαη 33182210-42-09-Α, Β, Γ, Γ απνηεινύλ νκάδεο εηδώλ 

ελώ ηα είδε κε θσδηθό πιηθνύ 33182210-4-1-01 θαη 33182210-4-3-02 απνηεινύλ μερσξηζηά πιηθά. 

10. Ζ αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή αλά νκάδα δεηνύκελσλ εηδώλ. 

11. Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ  ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είηε κε ηε κνξθή παξαθαηαζήθεο 

γηα νξηζκέλα είδε – νκάδεο, είηε  τμηματικά, θαηόπηλ παξαγγειηώλ πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ 

ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο, ζε ρξνληθό δηάζηεκα ην πνιύ τριών (3) ημερών από ηελ δηαβίβαζε ηεο θάζε 

παξαγγειίαο, ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζην Σκήκα θαη ζην ρώξν πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ην 

Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ Πξνκεζεπηή. Σα είδε πνπ ζα παξαδίδνληαη ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο 

θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε ηελ νπνία πξννξίδνληαη.  

Ζ παξαιαβή ηνπ πιηθνύ ζα δηελεξγείηαη από Δπηηξνπή νξηδόκελε από ηελ Τπεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνύην 

ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ.  

ε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο παξάδνζεο, ηζρύνπλ ηα πξόζηηκα θαη νη θπξώζεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 207 ηνπ 

Ν.4412/2016, αληίζηνηρα. 

12. ε πεξίπησζε ππνγξαθήο ζύκβαζεο άλσ ησλ 2.500,0 €, ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη ζην 

Ννζνθνκείν ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 θαζώο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, ε νπνία ζα θαιύπηεη πνζό ίζν κε πνζνζηό 5% επί ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ρξόλν ηεο ζύκβαζεο. ε 

πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο παξαηείλεηαη αληίζηνηρα θαη ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο. 

13. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε βάζε λόκηκα παξαζηαηηθά (ηηκνιόγηα ή/θαη ΣΠΤ), πνπ ζα 

εθδίδνληαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ παξαιαβή ησλ εηδώλ από επηηξνπή ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, εληόο 

ην πνιύ εμακήλνπ από ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνύ, ζύκθσλα κε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα 

ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016. ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο 

εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. Δπηπιένλ επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο 

επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 2,00% ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - πεξ. εε΄). 

 0,07% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011 & 4605/2019). ην πνζό ηεο 
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θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο 

ραξηνζήκνπ. 

 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.). ην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο 

επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

Ο ΦΠΑ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

14. Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

15. Ο πξνζθέξσλ, κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο 

όινπο ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο θαη δελ δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο.   

 

 

Παξαθαινύκε όπσο θαηαζέζαηε ηελ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

CompareONE ηεο εηαηξίαο «CosmoONE Hellas MarketSite S.A.»,  έσο ηηο 26/08/2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00. 

 

 

      Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

Μηραήι Καξαβηώηεο 
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Παξάξηεκα Α’ 

Πίλαθαο Εεηνύκελσλ Δηδώλ 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΚΩΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟΤ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ - ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΣΔΥΝΗΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΔΣΖΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣ

Α 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

1 33182210-4-1-01 
ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖ ΜΗΑ ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ ΜΔ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ (VVIR) κόλν ζπζθεπε 
8 ΣΔΜ 

2.α 33182210-4-2-08-Α 
ΔΜΦΤΣΔΤΟΜΔΝΟ ΑΠΗΝΗΓΩΣΖ ΓΤΟ ΚΟΗΛΟΣΖΣΩΝ ΣΤΠΟΤ 

DDDR  MRI 3T 
1 

ΣΔΜ 

2.β 33182210-4-2-08-Β ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ MRI ΑΠΗΝΗΓΩΣΗΚΟ  ΠΑΘΖΣΗΚΟ Ζ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 1 
ΣΔΜ 

2.γ 33182210-4-2-08-Γ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗO MRI ΚΟΛΠΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ Ζ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 1 
ΣΔΜ 

2.δ 33182210-4-2-08-Γ ΤΠΟΚΛΔΗΓΗΟ  ΔΗΑΓΩΓΔΑ 2 
ΣΔΜ 

3.α 33182210-4-2-09-Α 

ΔΜΦΤΣΔΤΟΜΔΝΟ ΑΠΗΝΗΓΩΣΖ ΓΤΟ ΚΟΗΛΟΣΖΣΩΝ ΣΤΠΟΤ 
DDDR  MRI  ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ 

ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΆ ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ ΔΞΟΓΟ ΑΠΌ 
ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 

1 
ΣΔΜ 

3.β 33182210-4-2-09-Β ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ MRI ΑΠΗΝΗΓΩΣΗΚΟ  ΠΑΘΖΣΗΚΟ Ζ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 1 
ΣΔΜ 

3.γ 33182210-4-2-09-Γ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗO MRI ΚΟΛΠΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ Ζ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 1 
ΣΔΜ 

3.δ 33182210-4-2-09-Γ ΤΠΟΚΛΔΗΓΗΟ  ΔΗΑΓΩΓΔΑ 2 
ΣΔΜ 

4 33182210-4-3-02 LOOP RECORDER ΔΜΦΤΣΔΤΖΜΑ INSERTABLE 1 
ΣΔΜ 
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Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο βεκαηνδνηώλ θαη απαληδσηώλ 

Ζ πξνκήζεηα ησλ βεκαηνδνηηθώλ θαη απηληδσηηθώλ ζπζηεκάησλ  ζα γίλεη κε ηα αληίζηνηρα πξνζθεξόκελα από ηηο 

εηαηξείεο ειεθηξόδηα ηνπο θαη ηνπο ππνθιείδηνπο εηζαγσγείο θαη ηνπο νδεγνύο θαζεηήξεο γηα ηηο ακθηθνηιηαθά ζπζηήκαηα. 

Ζ επηινγή ζα γίλεη κε βάζε ηελ ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο (κπαηαξία, ειεθηξόδηα, ππνθιείδηνπο 

εηζαγσγείο, νδεγνύο θαζεηήξεο)  

ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΔ 

(Κσδηθόο είδνπο: 33182210-4-1-01) Βεκαηνδόηεο κηαο θνηιόηεηαο κε πξνζαξκνδόκελε ζπρλόηεηα (VVIR) θαη κε εηδηθέο 

δηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο (Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities). πζθεπέο:8 

 

ΑΠΗΝΗΓΩΣΔ 

(Κσδηθνί εηδώλ: από 33182210-4-2-08-Α έσο 33182210-4-2-08-Γ) Δκθπηεπόκελνο απηληδσηήο δύν θνηινηήησλ ηύπνπ 

DDDR κε πςειή απηληδσηηθή έμνδν θαη αιγόξηζκν γηα απνθπγή κε αλαγθαίαο θνηιηαθήο βεκαηνδόηεζεο εηδηθήο 

θαηαζθεπήο γηα λα είλαη αζθαιήο ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζε 3 TESLA (MRI safe defibrillator), κε ηα αληίζηνηρα 

ειεθηξόδηα θαη ππνθιείδηνπο εηζαγσγείο. πζθεπέο:1 

(Κσδηθνί εηδώλ: από 33182210-4-2-09-Α έσο 33182210-4-2-09-Γ) Δκθπηεπόκελνο απηληδσηήο δύν θνηινηήησλ ηύπνπ 

DDDR κε πςειή απηληδσηηθή έμνδν θαη αιγόξηζκν γηα απνθπγή κε αλαγθαίαο θνηιηαθήο βεκαηνδόηεζεο εηδηθήο 

θαηαζθεπήο γηα λα είλαη αζθαιήο ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη δπλαηόηεηα απηόκαηεο κεηαηξνπήο ηνπ ηξόπνπ 

ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν από ηνλ καγλεηηθό ηνκνγξάθν (MRI safe defibrillator), κε ηα αληίζηνηρα 

ειεθηξόδηα θαη ππνθιείδηνπο εηζαγσγείο. πζθεπέο:1 

 

ΑΛΛΑ ΤΛΗΚΑ 

 (Κσδηθόο είδνπο: 33182210-4-3-02) Δκθπηεπόκελεο ζπζθεπέο ζπλερνύο ΖΚΓθηθήο θαηαγξαθήο ηύπνπ θιεηζηήο αγθύιεο 

(Insertable loop recorders). Να είλαη αζθαιείο θαηά ηελ δηελέξγεηα νιόζσκεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ζηα 3 Σ. 

πζθεπέο:1 

 

 

ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΔ 

1. (Κσδηθόο είδνπο: 33182210-4-1-01) Βεκαηνδόηεο κηαο θνηιόηεηαο κε πξνζαξκνδόκελε ζπρλόηεηα (VVIR) θαη κε εηδηθέο 

δηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο (Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities). πζθεπέο:8 

Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά:  

Πνιηθόηεηα αίζζεζεο θαη βεκαηνδόηεζεο: Γπλαηόηεηα δηπνιηθήο θαη κνλνπνιηθήο αίζζεζεο - βεκαηνδόηεζεο κε ζύξεο 

ζύλδεζεο IS-1.  

Βαζηθή ζπρλόηεηα: Πξνγξακκαηηδόκελε.  
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Αλώηεξε νδεγνύκελε ζπρλόηεηα: Πξνγξακκαηηδόκελε.  

Σάζε παικνύ: Πξνγξακκαηηδόκελε 

Γπλαηόηεηα απηόκαηεο αλίρλεπζεο νπδνύ βεκαηνδόηεζεο θαη απηνξξύζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ ρνξεγνύκελνπ 

εξεζίζκαηνο.  

Γηάξθεηα παικνύ: Πξνγξακκαηηδόκελε  

Δπαηζζεζία: Πξνγξακκαηηδόκελε  

Αλεξέζηζηε πεξίνδνο: Πξνγξακκαηηδόκελε 

Nα δίλεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 5 έηε 

Γηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο:  

Πξνβνιή ζηελ νζόλε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη θαηαγξαθή ειεθηξνγξάκκαηνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Καηαγξαθή 

πνζνζηώλ βεκαηνδόηεζεο.  

Αηζζεηήξαο κεηαβνιήο ηεο ζπρλόηεηαο: Να ππάξρεη έλαο, ή ζπλδπαζκόο ησλ αθνινύζσλ: Μεηξεηήο επηηάρπλζεο 

Τπνινγηζκόο αεξηζκνύ αλά ιεπηό. Mεηξεηήο επηηάρπλζεο θαη «θπζηνινγηθόο» αηζζεηήξαο 

 

ΑΠΗΝΗΓΩΣΔ 

 

1.(Κσδηθνί εηδώλ: από 33182210-4-2-08-Α έσο 33182210-4-2-08-Γ) Δκθπηεπόκελνο απηληδσηήο δύν θνηινηήησλ ηύπνπ 

DDDR κε πςειή απηληδσηηθή έμνδν θαη αιγόξηζκν γηα απνθπγή κε αλαγθαίαο θνηιηαθήο βεκαηνδόηεζεο εηδηθήο 

θαηαζθεπήο γηα λα είλαη αζθαιήο ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζε 3 TESLA (MRI safe defibrillator), κε ηα αληίζηνηρα 

ειεθηξόδηα θαη ππνθιείδηνπο εηζαγσγείο. πζθεπέο:1 

Νέα ηερλνινγία θαηαζθεπήο πνπ ηνπο θαζηζηά αζθαιείο θαηά ηελ δηελέξγεηα νιόζσκεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ζε 3 

TESLA κε ζπλνδεία εηδηθώλ ειεθηξνδίσλ θαζώο θαη ππνθιείδηνπο εηζαγσγείο 

Να δηαζέηεη Αιγόξηζκν Διαρηζηνπνίεζεο ηεο Κνηιηαθήο βεκαηνδόηεζεο.  

Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηεο κέηξεζεο θαη ξύζκηζεο ηνπ δπλακηθνύ εμόδνπ ηόζν ζηνλ θόιπν όζν θαη ζηελ θνηιία.  

Να δηαζέηεη αιγόξηζκν ν νπνίνο λα έρεη άξηζηε επαηζζεζία αλίρλεπζεο θνηιηαθώλ ηαρπθαξδηώλ (Sensitivity), θαη άξηζηε 

εηδηθόηεηα ζηε δηάθξηζε θνηιηαθώλ από ππεξθνηιηαθέο ηαρπθαξδίεο (Specificity 

Ζ ζπζθεπή λα είλαη κηθξνύ όγθνπ <=40cc θαη λα δίλεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 5 έηε 

Ζ νλνκαζηηθή έμνδνο ηνπ κέγηζηνπ shock λα είλαη >=35 J, δηαζέζηκε από ην 1ν shock.  

Να δηαζέηεη αζύξκαηε ηειεκεηξία. 

Να έρεη πξνγξακκαηηδόκελε πνιηθόηεηα απηλίδσζεο.  

Ζ ζπζθεπή λα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δώλεο ζεξαπείαο 

Ο ρξόλνο θόξηηζεο λα είλαη <=10 sec ζηε κέγηζηε ελέξγεηα.  

Να δηαζέηεη θαηαγξαθή δηαγλσζηηθώλ - ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ.  
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Πξνγξάκκαηα ATP ζεξαπεηώλ ζε θάζε δώλε 

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ MODE βεκαηνδόηεζεο: DDD, DDDR, VVI, VVIR.  

Να δηαζέηεη αηζζεηήξα πξνζαξκνδόκελεο ζπρλόηεηαο 

Να ππάξρεη έλαο ή ζπλδπαζκόο ησλ αθνινύζσλ: Μεηξεηήο επηηάρπλζεο. Τπνινγηζκόο αεξηζκνύ αλά ιεπηό . Mεηξεηήο 

επηηάρπλζεο θαη «θπζηνινγηθόο» αηζζεηήξαο 

Απηόκαηε αιιαγή ηξόπνπ βεκαηνδόηεζεο επί αλαγλσξίζεσο θνιπηθώλ ηαρπαξξπζκηώλ (mode switch).  

Να έρεη πξνγξακαηηδόκελν AV Delay 

ηε κλήκε λα απνζεθεύνληαη επεηζόδηα ηαρπθαξδίαο θαη ελδνθνηινηηθό θαξδηνγξάθεκα ηνπιάρηζηνλ 10min 

Ζ ζπζθεπή λα έρεη ηξόπν βεκαηνδόηεζεο post-shock  

Να κπνξεί λα εθηειέζεη νπδό βεκαηνδόηεζεο.  

Να κπνξεί λα γίλεη πιήξεο ειεθηξνθπζηνινγηθόο έιεγρνο γηα πξόθιεζε VT ή VF  

 

2.(Κσδηθνί εηδώλ: από 33182210-4-2-09-Α έσο 33182210-4-2-09-Γ) Δκθπηεπόκελνο απηληδσηήο δύν θνηινηήησλ ηύπνπ 

DDDR κε πςειή απηληδσηηθή έμνδν θαη αιγόξηζκν γηα απνθπγή κε αλαγθαίαο θνηιηαθήο βεκαηνδόηεζεο εηδηθήο 

θαηαζθεπήο γηα λα είλαη αζθαιήο ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη δπλαηόηεηα απηόκαηεο κεηαηξνπήο ηνπ ηξόπνπ 

ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν από ηνλ καγλεηηθό ηνκνγξάθν (MRI safe defibrillator), κε ηα αληίζηνηρα 

ειεθηξόδηα θαη ππνθιείδηνπο εηζαγσγείο. πζθεπέο:1 

Νέα ηερλνινγία θαηαζθεπήο πνπ ηνπο θαζηζηά αζθαιείο θαηά ηελ δηελέξγεηα νιόζσκεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο 

ηνκνγξαθία θαη δπλαηόηεηα απηόκαηεο κεηαηξνπήο ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν από ηνλ 

καγλεηηθό ηνκνγξάθν κε ζπλνδεία εηδηθώλ ειεθηξνδίσλ θαζώο θαη ππνθιείδηνπο εηζαγσγείο 

Να δηαζέηεη Αιγόξηζκν Διαρηζηνπνίεζεο ηεο Κνηιηαθήο βεκαηνδόηεζεο.  

Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηεο κέηξεζεο θαη ξύζκηζεο ηνπ δπλακηθνύ εμόδνπ ηόζν ζηνλ θόιπν όζν θαη ζηελ θνηιία.  

Να δηαζέηεη αιγόξηζκν ν νπνίνο λα έρεη άξηζηε επαηζζεζία αλίρλεπζεο θνηιηαθώλ ηαρπθαξδηώλ (Sensitivity), θαη άξηζηε 

εηδηθόηεηα ζηε δηάθξηζε θνηιηαθώλ από ππεξθνηιηαθέο ηαρπθαξδίεο (Specificity 

Ζ ζπζθεπή λα είλαη κηθξνύ όγθνπ <=40cc θαη λα δίλεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 5 έηε 

Ζ νλνκαζηηθή έμνδνο ηνπ κέγηζηνπ shock λα είλαη >=35 J, δηαζέζηκε από ην 1ν shock.  

Να δηαζέηεη αζύξκαηε ηειεκεηξία. 

Να έρεη πξνγξακκαηηδόκελε πνιηθόηεηα απηλίδσζεο.  

Ζ ζπζθεπή λα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δώλεο ζεξαπείαο 

Ο ρξόλνο θόξηηζεο λα είλαη <=10 sec ζηε κέγηζηε ελέξγεηα.  

Να δηαζέηεη θαηαγξαθή δηαγλσζηηθώλ - ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ.  

Πξνγξάκκαηα ATP ζεξαπεηώλ ζε θάζε δώλε 

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ MODE βεκαηνδόηεζεο: DDD, DDDR, VVI, VVIR.  
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Να δηαζέηεη αηζζεηήξα πξνζαξκνδόκελεο ζπρλόηεηαο 

Να ππάξρεη έλαο ή ζπλδπαζκόο ησλ αθνινύζσλ: Μεηξεηήο επηηάρπλζεο. Τπνινγηζκόο αεξηζκνύ αλά ιεπηό . Mεηξεηήο 

επηηάρπλζεο θαη «θπζηνινγηθόο» αηζζεηήξαο 

Απηόκαηε αιιαγή ηξόπνπ βεκαηνδόηεζεο επί αλαγλσξίζεσο θνιπηθώλ ηαρπαξξπζκηώλ (mode switch).  

Να έρεη πξνγξακαηηδόκελν AV Delay 

ηε κλήκε λα απνζεθεύνληαη επεηζόδηα ηαρπθαξδίαο θαη ελδνθνηινηηθό θαξδηνγξάθεκα ηνπιάρηζηνλ 10min 

Ζ ζπζθεπή λα έρεη ηξόπν βεκαηνδόηεζεο post-shock  

Να κπνξεί λα εθηειέζεη νπδό βεκαηνδόηεζεο.  

Να κπνξεί λα γίλεη πιήξεο ειεθηξνθπζηνινγηθόο έιεγρνο γηα πξόθιεζε VT ή VF 

 

 

ΑΛΛΑ ΤΛΗΚΑ 

 (Κσδηθόο είδνπο: 33182210-4-3-02) Δκθπηεπόκελεο ζπζθεπέο ζπλερνύο ΖΚΓθηθήο θαηαγξαθήο ηύπνπ θιεηζηήο αγθύιεο 

(Insertable loop recorders). Να είλαη αζθαιείο θαηά ηελ δηελέξγεηα νιόζσκεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ζηα 3 Σ. 

πζθεπέο:1 

 

 

 

 


