
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Γπαθείο Ππομηθειών 
Πιεξ:  θα Αιεμάλδξα Τδώλνπ 
Τει.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969     Θεζζαλονίκη,03.02.2022 
Ηιεθηξ. Δ/λζε: pr@papageorgiou-hospital.gr     Απ. Ππυη.:  3632 

 

        ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΘΔΜΑ: Γημόζια Γιαβούλεςζη ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην «Ππομήθεια Αναλώζιμυν Τλικών για 

Δπεμβάζειρ Ηλεκηποθςζιολογίαρ, με δυπεάν παπασώπηζη ηος ζςνοδού εξοπλιζμού, με (CPV: : 

33182200-1), για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηος Δπγαζηηπίος Ηλεκηποθςζιολογίαρ ηηρ Β’ Καπδιολογικήρ 

Κλινικήρ ηος Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ», για ηπία (3) έηη,  εηήζιαρ πποϋπολογιζηικήρ δαπάνηρ 

421.000,00€ με Φ.Π.Α., ζςνολικού πποϋπολογιζμού για ηπία (3) έηη 1.263.000,00€. 

Σαο γλωξίδνπκε, όηη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίωλ Σπκβάζεωλ (ΕΣΗΔΗΣ) 

ζην ζύλδεζκν «Δηαβνπιεύζεηο» (http://www.eprocurement.gov.gr), ζα αλαξηεζνύλ ππορ δημόζια 

διαβούλεςζη, οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος διαγυνιζμού, για ηην «Ππομήθεια Αναλώζιμυν Τλικών για 

Δπεμβάζειρ Ηλεκηποθςζιολογίαρ, με δυπεάν παπασώπηζη ηος ζςνοδού εξοπλιζμού, με (CPV: : 

33182200-1), για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηος Δπγαζηηπίος Ηλεκηποθςζιολογίαρ ηηρ Β’ Καπδιολογικήρ 

Κλινικήρ ηος Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ», για ηπία (3) έηη,  εηήζιαρ πποϋπολογιζηικήρ δαπάνηρ 

421.000,00€ με Φ.Π.Α., ζςνολικού πποϋπολογιζμού για ηπία (3) έηη 1.263.000,00€. 

Οη ππό δηαβνύιεπζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΕΣΗΔΗΣγηα 

ρξνληθό δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλωζεο. 

Αθνύ ιάβεηε γλώζε, κπνξείηε λα απνζηείιεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε Σρνιίνπ».  

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 

        ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 

*Δπιζςνάπηονηαι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

 

mailto:pr@papageorgiou-hospital.gr
http://www.eprocurement.gov.gr/


 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΣΟΤ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

A/A Περιγραφή Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
ΕΣΗΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

1α 

ΚΑΘΕΣΗΡΕ 
ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ/ΚΑΣΑΛΤΗ 
ΨΤΧΟΜΕΝΟΤ ΑΚΡΟΤ 3.5 MM, 
ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΗΗ 
ΔΤΝΑΜΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟ 
ΜΤΟΚΑΡΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 
ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΜΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΕΛΑΜΑΣΟ 

Κακετιρεσ χαρτογράφθςθσ/κατάλυςθσ ψυχόμενου άκρου 3.5 mm, με πορϊδεσ 
τελικό άκρο και πολλαπλζσ οπζσ για ομοιόμορφθ ψφξθ ανεξαρτιτωσ από τθν 
κατεφκυνςθ του κακετιρα κατά τθ διάρκεια τθσ κατάλυςθσ. Να είναι διπλισ 
μεταβαλλόμενθσ καμπφλθσ (D-F) με ενςωματωμζνθ τεχνολογία αίςκθςθσ 
δφναμθσ επαφισ με το μυοκάρδιο και κατεφκυνςθσ του κακετιρα με 
τεχνολογία ελάςματοσ. Οι κακετιρεσ να ζχουν αιςκθτιρα θλεκτρομαγνθτικοφ 
πεδίου, για εντοπιςμό κζςθσ και ςτρζψθσ του κακετιρα, και αιςκθτιρα  
καταγραφισ τθσ κερμοκραςίασ ςτο άκρο του. Να διακζτει καταγραφι ςε 
πραγματικό χρόνο ςιματοσ τθσ κζςθσ αναφοράσ, ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ 
κίνθςθσ του κακετιρα ςε ςχζςθ με τθ φορά άςκθςθσ τθσ δφναμθσ το οποίο  
επιτρζπει τθ μζτρθςθ τθσ δφναμθσ επαφισ ςε γραμμάρια. Το υλικό να  
διατίκεται με ςυνοδό εξοπλιςμό,  ςφςτθμα τριςδιάςτατθσ θλεκτροανατομικισ 
χαρτογράφθςθσ και κατάλυςθσ εξ’ επαφισ με το μυοκάρδιο, γεννιτρια 
ραδιοςυχνοτιτων για κατάλυςθ αρρυκμιϊν και ειδικι αντλία ζγχυςθσ οροφ. Να 
υπάρχει κλινικι εμπειρία που να αποδεικνφεται από τθ διεκνι βιβλιογραφία. 

45       2.600,00 €  

1β 

υνδετικά καλϊδια για τον 
καθετήρα κατάλυςησ με ζλαςμα 
για ςφνδεςη με το ςφςτημα 
τριςδιάςτατησ 
ηλεκτροανατομικήσ 
χαρτογράφηςησ. 

Συνδετικά καλϊδια για τον κακετιρα κατάλυςθσ με ζλαςμα για ςφνδεςθ με το 
ςφςτθμα τριςδιάςτατθσ θλεκτροανατομικισ χαρτογράφθςθσ. 

45           325,00 €  

1γ 

υνδετικά καλϊδια για ςφνδεςη 
των καθετήρων ψυχόμενου 
άκρου με την αντλία οροφ με 
δυνατότητα ςφνδεςησ ςε 

Συνδετικά καλϊδια για ςφνδεςθ των κακετιρων ψυχόμενου άκρου με τθν 
αντλία οροφ με δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του αυλοφ και 
ειδικι ζνδειξθ κατεφκυνςθσ τθσ ροισ με πολλαπλά βζλθ. 

45             50,00 €  



οποιοδήποτε ςημείο του αυλοφ 
και ειδική ζνδειξη κατεφθυνςησ 
τησ ροήσ με πολλαπλά βζλη. 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΣΟΤ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

A/A Περιγραφή Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
ΕΣΗΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

2 

ΚΑΘΕΣΗΡΕ 
ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ/ΚΑΣΑΛΤΗ 
ΑΚΡΟΤ 4ΜΜ, ΚΑΣΑΛΛΗΛOI ΓΙΑ 
ΧΡΗΗ ΜΕ ΤΣΗΜΑ 
ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ 
ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ 

 Κακετιρεσ κατάλυςθσ και χαρτογράφθςθσ εξ’ επαφισ με το μυοκάρδιο. Οι 
κακετιρεσ κα πρζπει να ζχουν αιςκθτιρα θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου, για 
εντοπιςμό κζςθσ και ςτρζψθσ του κακετιρα, και αιςκθτιρα τφπου 
κερμοηεφγοσ για καταγραφι τθσ κερμοκραςίασ ςτο άκρο του. Να διατίκενται 
ςε 7 French, ςε μεγάλθ ποικιλία καμπυλϊν (Β,C,D,E,F,J), κατάλλθλεσ για όλεσ τισ 
ανατομίεσ 

20       2.300,00 €  

3 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ 
ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΑ/ΕΜΒΑΛΩΜΑΣΑ 

Αυτοκόλλθτα θλεκτρόδια/εμβαλϊματα θλεκτροανατομικισ Χαρτογράφθςθσ 
(Σετ των ζξι 6), τρία για τθν πλάτθ του αςκενοφσ και τρία για το ςτζρνο, για τθν 
ςφνδεςθ του αςκενοφσ με ςφςτθμα χαρτογράφθςθσ ςυμβατά με τουσ άνωκεν 
κακετιρεσ. 

63           400,00 €  

4α 

ΚΤΚΛΟΣΕΡΕΙ ΕΙΚΟΑΠΟΛΙΚΟΙ 
ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ 
ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝΣΤΠΟΤ 
LASSO 

Κυκλοτερισ εικοςαπολικόσ κακετιρασ κινθτοφ άκρου και εκτεινόμενθσ 
καμπφλθσ (deflectable/retractable) από 15-25mm, για χαρτογράφθςθ των 
πνευμονικϊν φλεβϊν ςε περιςτατικά κολπικισ μαρμαρυγισ. Οι κακετιρεσ να 
είναι διαμετριματοσ 7 French, με 4 Fr ατραυματικό τελικό άκρο και αιςκθτιρα 
μαγνθτικοφ πεδίου για αυτόματθ αναγνϊριςθ από ςφςτθμα τριςδιάςτατθσ 
θλεκτροανατομικισ χαρτογράφθςθσ. Να υπάρχει κλινικι εμπειρία που να 
αποδεικνφεται από τθ διεκνι βιβλιογραφία. 

25 1.575,00 € 

4β 

υνδετικά καλϊδια για ςφνδεςη 
με τον αντίςτοιχο ςυνοδό 
εξοπλιςμό ςυςτήματοσ  
χαρτογράφηςησ. 

Συνδετικά καλϊδια για ςφνδεςθ με τον αντίςτοιχο ςυνοδό εξοπλιςμό 
ςυςτιματοσ  χαρτογράφθςθσ. 

25 325,00 € 



ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΣΟΤ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

A/A Περιγραφή Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
ΕΣΗΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

5α 
ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ 
ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΟΙ ΣΤΠΟΤ DECANAV 

Ειδικόσ δεκαπολικόσ κακετιρασ χαρτογράφθςθσ Decanavμε αιςκθτιρα 
μαγνθτικοφ πεδίου, ο οποίοσ να είναι ςυμβατόσ με λογιςμικό ςφςτθμα Multi-
electrodemapping. 

2 1.575,00 € 

5β 

υνδετικά καλϊδια για ςφνδεςη 
με τον αντίςτοιχο ςυνοδό 
εξοπλιςμό ςυςτήματοσ  
χαρτογράφηςησ. 

Συνδετικά καλϊδια για ςφνδεςθ με τον αντίςτοιχο ςυνοδό εξοπλιςμό 
ςυςτιματοσ  χαρτογράφθςθσ. 

2           325,00 €  

6α 
ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ 
ΕΙΚΟΑΠΟΛΙΚΟΙ ΑΚΣΙΝΩΣΗ 
ΔΙΑΣΑΞΗ ΠΕΝΣΕ ΑΚΡΩΝ 

Κακετιρασ χαρτογράφθςθσ με αιςκθτιρα μαγνθτικοφ πεδίου για δυνατότθτα 
ταυτόχρονθσ τριςδιάςτατθσ θλεκτροανατομικισ χαρτογράφθςθσ αρρυκμιϊν 
και από τουσ είκοςι πόλουσ. Οι κακετιρεσ να διατίκενται ςτα 7 French, με 
ποικιλία μεςοδιαςτθμάτων και καμπυλϊν (D, F) κατάλλθλεσ για όλεσ τισ 
ανατομίεσ.Οι απολιξεισ ακτινωτισ διάταξθσ να είναι ατραυματικζσ. Να υπάρχει 
κλινικι εμπειρία που να αποδεικνφεται από τθ διεκνι βιβλιογραφία. 

1 1.575,00 € 

6β 

υνδετικά καλϊδια για τον 
καθετήρα ακτινωτήσ διάταξησ 
για ςφνδεςη με το ςφςτημα 
τριςδιάςτατησ 
ηλεκτροανατομικήσ 
χαρτογράφηςησ. 

Συνδετικά καλϊδια για τον κακετιρα ακτινωτισ διάταξθσ για ςφνδεςθ με το 
ςφςτθμα τριςδιάςτατθσ θλεκτροανατομικισ χαρτογράφθςθσ. 

1           325,00 €  

7α 
ΣΕΣΡΑΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ 
ΚΑΘΕΣΗΡΑ 

Προςχθματιςμζνοι τετραπολικοί διαγνωςτικοί κακετιρεσ θλεκτροφυςιολογίασ 
από υλικό τφπου πολυουρεκάνθσ με διάμετρο 5 & 6 Fr. Να προςφερκοφν ςτουσ 
κοινοφσ τφπουσ καμπυλότθτασ (JOSEPHSON, COURNAND, DAMATO). 

30           225,00 €  

7β 
υνδετικό καλϊδιο για 
τετραπολικό καθετήρα. 

Συνδετικό καλϊδιο για τετραπολικό κακετιρα. 
 
 
 
 

30           325,00 €  



ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΣΟΤ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

A/A Περιγραφή Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
ΕΣΗΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

8α 

ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ 
ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΣΟΤ 
ΣΕΦΑΝΙΑΙΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 
ΜΕΣΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ 
ΚΑΜΠΤΛΟΣΗΣΑ 

Κακετιρασ μεταβαλλόμενθσ καμπυλότθτασ για ανίχνευςθ ςθμάτων εντόσ του 
ςτεφανιαίου κόλπου.Να διακζτουν πόλουσ με κράμα υλικϊν, ϊςτε να ζχουν 
τθν καλφτερθ δυνατι ακτινοςκιερότθτα και αγωγιμότθτα για καλζσ καταγραφζσ 
και βθματοδότθςθ. Να διατίκενται ςτα 6 και 7 French, ςε μεγάλθ ποικιλία 
καμπυλϊν (D, F), κατάλλθλεσ για όλεσ τισ ανατομίεσ. Να υπάρχει επαρκισ 
διεκνισ βιβλιογραφία και κλινικι εμπειρία. Να προςκομιςτεί δείγμα. 

45 675,00 € 

8β 
υνδετικό καλϊδιο για 
δεκαπολικό καθετήρα. 

Συνδετικό καλϊδιο για δεκαπολικό κακετιρα. 45           325,00 €  

9α 
CRYO-ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΗ 
ΜΑΡΜΑΡΤΓΗ  

Ο κακετιρασ να είναι τφπου μπαλόνι, δίχωσ ενδοτικότθτα κατά τθν κατάλυςθ, 
κατάλλθλοσ για κατάλυςθ πνευμονικϊν φλεβϊν. • Να διακζτει tip 8mm για τθν 
καλφτερθ οδιγθςι του εντόσ των πνευμονικϊν φλεβϊν. • Να διατίκεται ςε δυο 
(2) διαμζτρουσ, 23mm και 28mm • Να διακζτει εςωτερικό αυλό για οδιγθςθ 
με ςφρμα-οδθγό αλλά και ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ όταν χρειάηεται • Να ζχει 
markers ςτο ςϊμα του κακετιρα για εφκολι αναγνϊριςθ εάν είναι εντόσ θ 
εκτόσ του κθκαριοφ. • Να είναι κατευκυνόμενοσ προσ 2 κατευκφνςεισ 
(Bidirectional) • Να διακζτει διπλό μπαλόνι για μεγαλφτερθ αςφάλεια • Να 
διακζτει αιςκθτιρα κερμοκραςίασ ςτο εγγφσ άκρο για λιγότερο κόρυβο. • Ο 
κακετιρασ να βαςίηεται ςε πλατφόρμα θ οποία να διακζτει τουλάχιςτον τρείσ 
πολυκεντρικζσ μελζτεσ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπείασ ςε αςκενείσ 
με κολπικι μαρμαρυγι. Να κατατεκοφν οι μελζτεσ. • Να διατίκεται και ςε 
μορφι ςθμειακοφ κακετιρα (focal) μονισ κατεφκυνςθσ με άκρο 4, 6 ι 8 mm.  
 
 
 
 
 
 

1 3.700,00 € 



ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΣΟΤ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

A/A Περιγραφή Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
ΕΣΗΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

9β 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΟΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ 
(STEERABLE SHEATH): ΤΜΒΑΣΟ 
ΜΕ CRYO BALLON CATHETER  

Να διακζτει εξωτερικι διάμετρο 15fr • Να διακζτει εςωτερικι διάμετρο 12fr • 
Να ζχει ακτινοςκιερό ςθμάδι ςτο άκρο του κθκαριοφ για εφκολθ αναγνϊριςθ 
τθσ κεςθσ του. • Να διακζτει ενςωματωμζνο διαςτολζα ςυμβατό με ςφρμα 
0.035’’. • Να είναι ςυμβατό με το μπαλόνι. • Να μπορεί να καμφκεί μζχρι τισ 
135ο • Να διακζτει πλάγιο ςωλινα για flushing  
• Μικοσ κθκαριοφ 81 εκ. (χωρίσ τον διαςτολζα)  

1       1.000,00 €  

9γ 
ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΑΘΕΣΗΡΑ 
ΚΤΚΛΟΣΕΡΗ ΜΟΡΦΗ.  

Να διακζτει 8 ι 10 θλεκτρόδια με απόςταςθ 4mm ι 6mm μεταξφ τουσ. • Να 
ζχει διάμετρο 3,3Fr για να είναι ςυμβατόσ με τον κακετιρα-μπαλόνι. • Να 
διατίκεται ςε τρείσ (3) διαςτάςεισ (15mm, 20mm, 25mm). • Να ζχει μικοσ 
165cm ϊςτε να παρζχει επαρκι μικοσ χειριςμοφ. • Να διακζτει ενςωματωμζνο 
ειςαγωγζα. • Να είναι ςυμβατό με το cryo μπαλόνι. 

1       1.000,00 €  

9δ ΤΝΔΕΣΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ CPV Συνδετικό καλϊδιο για τον cryo  κακετιρα κυκλοτερισ μορφισ  1 450,00 € 

9ε 
ΤΝΔΕΣΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ 
ΣΟΤ CRYO ΚΑΘΕΣΗΡΕ O 
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΤΝΔΕΗ 

Συνδετικά καλϊδια για όλουσ τουσ Cryo κακετιρεσ  1 320,00 € 

10 CRYO -ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΗΜΕΙΑΚΟ  

Cryo Κακετιρεσ κρυοκατάλυςθσ ςθμείου focal για επεμβάςεισ δεματίου 
πλθςίον του HIS, AVNRT, RVOT κλπ. • Να είναι μεγζκουσ 7 ι 9 Fr. • Να 
διατίκεται ςε μεγζκθ tip 4, 6 και 8 mm • Να διακζτει ενςωματωμζνα 
θλεκτρόδια ςε τοποκζτθςθ 2-5-2 • Να διατίκεται ςε πολλαπλζσ διαςτάςεισ 
καμπφλθσ για προςζγγιςθ ςε διαφορετικζσ καρδιακζσ κοιλότθτεσ • Για τα 
ηθτοφμενα είδθ να υπάρχει επαρκισ κλινικι και διεκνισ βιβλιογραφία.  
 
 
 
 
 

1       3.600,00 €  



ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΣΟΤ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

A/A Περιγραφή Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
ΕΣΗΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

11 

ΠΗΔΑΛΙΟΧΟΤΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ 
ΔΙΠΛΗ ΜΕΣΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ 
ΚΑΜΠΤΛΗ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ Ε ΤΣΗΜΑ 
ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ 
ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ 

Ειδικό πθδαλιοχοφμενο κθκάρι διπλισ μεταβαλλόμενθσ καμπφλθσ με 
δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςε ςφςτθμα τριςδιάςτατθσ θλεκτροανατομικισ 
χαρτογράφθςθσ. Κατάλλθλο για διατοιχωματκι διαφραγματοςτομία, 
προςζγγιςθ πνευμονικϊν φλεβϊν ςε περιςτατικά κολπικισ μαρμαρυγισ και 
ςτακεροποίθςθ κακετιρων κατάλυςθσ με εργονομικό πθδάλιο. Κωνικοφ άπω 
άκρου, με διαςτολζα και οδθγό ςφρμα, αιμοςτατικι βαλβίδα και πλαϊνό 
ςωλθνίςκο ζκπλυςθσ. Κατάλλθλο για χριςθ ςτο αριςτερό ςφςτθμα τθσ καρδιάσ 
ςε περιςτατικά κολπικισ μαρμαρυγισ και κοιλιακισ ταχυκαρδίασ. Να διατίκεται 
ςε 8.5F εςωτερικι διάμετρο και 11,5F εξωτερικι και ςε μεγζκθ (17mm, 22mm. 
50mm) για τθν κάλυψθ διάφορων ανατομικϊν κοιλοτιτων. 

3       1.300,00 €  

12 
ΘΗΚΑΡΙΑ 
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΣΟΣΟΜΙΑΣΤΠΟΤ 
CARDIAGUIDE 

Ειδικό κθκάρι διαφραγματοςτομίασ, προςχθματιςμζνθσ καμπφλθσMLO&ML1, 
για προςζγγιςθ πνευμονικϊν φλεβϊν, διαμζτρου 8,5 French, με καμπφλεσ 45 
και 50 μοιρϊν και μικθ 63 και 81cm. Με ακτινοςκιερό άκρο και πλζγμα από 
ανοξείδωτο χάλυβα για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα μετά από αρκετό χρόνο 
παραμονισ ςτο ςϊμα του αςκενοφσ. Με αιμοςτατικι βαλβίδα 3 way, 
ακτινοςκιερό διαςτολζα και οδθγό ςφρμα. 

90           250,00 €  

13 
ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΣΟΙΧΩΜΑΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΕΝΣΗΗ 

Βελόνα διατοιχωματικισ παρακζντθςθσ αποςτειρωμζνθ με διακεςιμότθτα 
διαμζτρων 18g, 19g, μικθ 56, 71, 89, 98 cm και μοίρεσ καμπφλθσ 50 και 86. Με 
ειδικό δείκτθ προςανατολιςμοφ του άκρου τθσ βελόνασ. 

46 120,00 € 

  
 
 
 
 
 

    



  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1 Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια των 
καταςκευαςτικϊν  οίκων (prospectus, product data, manual κλπ). 

2 Ο ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ να παραδοκεί ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνθ του οικονομικοφ φορζα. Ο χρόνοσ παράδοςθσ του ςυνοδοφ 
εξοπλιςμοφ να μθν υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ.  

3 Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει ςφςτθμα ποιότθτασ ΕΝ ΙSO 9001:15 ι EN ISO 13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθ διακίνθςθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και EN ISO 13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων ι να υπάρχει 
πιςτοποιθμζνθ ςυνεργαςία με τθν εταιρεία τεχνικισ υποςτιριξθσ θ οποία να διακζτει EN ISO 13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ  
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά). Εναλλακτικά και για όςεσ εταιρείεσ δεν κατακζτουν ςυνοδό εξοπλιςμό μπορεί 
να κατατεκεί θ υπουργικι απόφαςθ  δυ8δ/γ.π. οικ.1348/07-01-04.    

4 Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 9001:15 ι ISO 13485:16 και o ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ να φζρει πιςτοποιθτικό CE (Να κατατεκοφν τα 
απαραίτθτα πιςτοποιθτικά). 

5 Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ, νοςθλευτικό, τεχνικό  προςωπικό). 

6 Σε περίπτωςθ αφαίρεςθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ, προσ τον 
οικονομικό φορζα, για παροχι αναλωςίμων υλικϊν - ανταλλακτικϊν - ςυντθριςεων - τεχνικισ υποςτιριξθσ - εγγυιςεων κλπ., κα πρζπει να κατατεκεί 
βεβαίωςθ δζςμευςθσ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ, για τθν ςυνεχι και απρόςκοπτθ λειτουργία 
του εξοπλιςμοφ, με τουσ ίδιουσ ηθτοφμενουσ όρουσ. 

7 Σε περίπτωςθ βλάβθσ άμεςθ επιςκευι εντόσ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν ι αντικατάςταςθ με νζο μθχάνθμα. 

8 Κατά τθ διάρκεια του χρόνου Παραχϊρθςθσ κα γίνονται, με ευκφνθ και μζριμνα του οικονομικοφ φορζα, όλοι οι προλθπτικοί ζλεγχοι και οι ςυντθριςεισ του 
ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ, όταν και όπωσ προβλζπονται από τον καταςκευαςτι χωρίσ επιπλζον κόςτοσ. 

9 Να υπάρχει θ δυνατότθτα επίδειξθσ εφόςον ηθτθκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. 
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