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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ          

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

Πληρ: Κυριακού Χρ.                                                                        ΠΡΟΣ: ΕΣΗ∆ΗΣ (∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ)  
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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια  Σταθµού Μ.Ε.Θ και Έξι (6) Μόνιτορ 

 (CPV: 33195200-5)»  

ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 16490/13-8/19 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια 

Μ.Ε.Θ και Έξι (6) Μόνιτορ (Α∆Α: Ω2ΧΥ4690ΩΖ-76Φ). 

Β. Το υπ.αρ.πρωτ.22093-31/10/2019 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής  

 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειµένου να 

διενεργήσει διαγωνισµό για την προµήθεια Σταθµού Μ.Ε.Θ και Έξι (6) Μόνιτορ  (CPV: 33195200-5) συνολικού εγκεκριµένου 

προϋπολογισµού 90.000€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να 
υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση.  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας 

ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Μετά το πέρας της 

ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα γίνει η 

τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει 

αναρτηµένη: 

- στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: www.metaxa-hospital .gr  
- στο ΕΣΗ∆ΗΣ και 

- στη ∆ιαύγεια 

 

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά µε 

την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις 

προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η 

µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προµήθεια ειδών.  

Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου µας και 

συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική 

ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. 

Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού 

Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδροµή: Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-

Προσκλήσεις. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                                                                                                                  ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
-Το β σχετ. 
 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ   ΖΩΤΙΚΩΝ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΜΕ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   90.000   ΕΥΡΩ 

 

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 6) 

1. Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραµέτρων, µε έγχρωµη οθόνη αφής, µεγέθους τουλάχιστον 17”, υψηλής 
ευκρίνειας ( να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της οθόνης) , µε δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον δέκα (10) 

µεµονωµένων κυµατοµορφών ταυτόχρονα.  

2. Να λειτουργεί µε τάση 220 V / 50 Hz και να διαθέτει µπαταρία/ες για αυτονοµία  µιας (1)  ώρας τουλάχιστον  σε 

περίπτωση πτώσης της τάσης του ρεύµατος. 

3. Το µενού (λογισµικό) να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Να διαθέτει βυσµατούµενο µόνιτορ µεταφοράς µικρού βάρους, µικρότερου των 2 kg, µε οθόνη αφής τουλάχιστον 6 
ιντσών (µε δυνατότητα περιστροφής της απεικόνισης κατά 180 µοίρες),  τουλάχιστον 3 κυµατοµορφών, και µπαταρία 

τουλάχιστον 3 ωρών για τη λήψη και παρακολούθηση των φαινοµένων (παρακλινίως και κατά την µεταφορά):  

• ΗΚΓφήµατος/ Καρδιακού ρυθµού/ Αναπνοής (ECG/RESP)  

• Κορεσµού Οξυγόνου (SpO2)  

• Αναίµακτης Πίεσης (NIBP)  

• ∆ύο (2) αιµατηρών πιέσεων (IBP)  

• ∆ύο (2) θερµοκρασίες (TEMP) 

• Καπνογραφίας & Καπνοµετρίας (EtCO2)  

 

5. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ) 
5.1 Να δέχεται 3-πολικό, 5-πολικό και 6-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. 

5.2 Να απεικονίζει  την καρδιακή συχνότητα, ακόµη και στις περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή διακοπής ηλεκτροδίου 
ΗΚΓ. 

5.3 Να δίνει δυνατότητα επιλογής για συνεχή απεικόνιση οποιασδήποτε από τις απαγωγές, καθώς και να 
απεικονίζει ταυτόχρονα, έως τρεις απαγωγές που επιλέγονται από το χειριστή.  

5.4 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βηµατοδότη. 

5.5 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθµιών και ανάλυσης του ST διαστήµατος σε τρεις απαγωγές 
τουλάχιστον.  

5.6 Το καλώδιο ΗΚΓ να δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης της κυµατοµορφής της αναπνοής και να υπάρχει 
ψηφιακή ένδειξη της συχνότητας των αναπνοών.  

5.7 Να απεικονίζει και τις 12 απαγωγές του ΗΚΓ µε τη χρήση 6-πολικού καλωδίου ΗΚΓφήµατος. 

5.8 Να δέχεται και 10-πολικό καλώδιο/α ΗΚΓφήµατος (ECG) διαγνωστικού τύπου.  
 

6. Αιµατηρές πιέσεις (ΙΒΡ) 
6.1 Να µετράει ταυτόχρονα δύο (2) αιµατηρές πιέσεις. Να απεικονίζονται οι τιµές της συστολικής, διαστολικής και 

µέσης πίεσης, καθώς και οι κυµατοµορφές των πιέσεων. 

6.2 Να διαθέτει την λειτουργία υπέρθεσης των κυµατοµορφών (overlap).  

6.3 Να διαθέτει δυνατότητα µέτρησης της Pulse Pressure Variation (PPV) καθώς και της systolic pressure variation 
(SPV). 

6.4 Να αναβαθµίζεται µε επιπλέον ενισχυτικές βαθµίδες για απεικόνιση έως και οχτώ (8) αιµατηρών πιέσεων στο 
σύνολο. 

6.5 Να επιτρέπει στο χειριστή να δηλώνει ετικέτες ανάλογα µε το σηµείο εφαρµογής του καθετήρα. 

 

7. Αναίµακτη πίεση (ΝΙΒΡ) 
7.1  Να διαθέτει λειτουργία χειροκίνητης και αυτόµατης εκκίνησης της µέτρησης σε προκαθορισµένα χρονικά 

διαστήµατα. 

7.2  Να απεικονίζονται οι τιµές συστολικής, διαστολικής και µέσης αρτηριακής πίεσης, µε ξεχωριστά όρια 
συναγερµού για κάθε µία από αυτές. 

 

8. Θερµοκρασία (Τ) 
8.1 Να επιτρέπει στο χειριστή να δηλώνει ετικέτες ανάλογα µε το σηµείο εφαρµογής του αισθητήρα. 

8.2 Να έχει την δυνατότητα µέτρησης της θερµοκρασίας σε δύο διαφορετικά σηµεία του σώµατος  (Τ1,Τ2), 
ταυτόχρονα, σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν δύο αισθητήρες. 

8.3 Στην παραπάνω περίπτωση να υπολογίζει και να αναδεικνύει τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των δύο 
σηµείων (∆Τ). 

 



9. Παλµική οξυµετρία (SpO2) και λοιπές παράµετροι  
9.1 Να µετρά µε αναίµακτη µέθοδο τον κορεσµό της αιµοσφαιρίνης σε οξυγόνο µέσω αισθητήρα δακτύλου (probe) 

πολλαπλών χρήσεων, τεχνολογίας Masimo Rainbow. 

9.2 Να απεικονίζει ψηφιακά τον κορεσµό % οξυγόνου και να απεικονίζει την πληθυσµογραφική καµπύλη SpO2. 

9.3 Να µετρά, µε αναίµακτη µέθοδο, τον δείκτη Pleth Variability Index (PVI) για τον υπολογισµό της αναµενόµενης 
ανταπόκρισης του ασθενή στα παρεχόµενα υγρά. 

  

10. Καπνογραφία & Καπνοµετρία (EtCO2)  
Να µετρά και να απεικονίζει τη καπνογραφία και καπνοµετρία µέσω αισθητήρα κύριας ροής (mainstream) 

χρησιµοποιώντας κυβέτα πολλαπλών χρήσεων, αποστειρώσιµη.  

 

11. Οπτικοακουστική διάταξη συναγερµού (Alarms) µε  τουλάχιστον τρία επίπεδα προτεραιότητας και ρυθµιζόµενα όρια για 
όλες τις παραµέτρους. 

 

12. Να διαθέτει µνήµη όλων των παραµέτρων (trends) χρονικής διάρκειας 96 ωρών τουλάχιστον, σε µορφή γραφηµάτων και 
πινάκων.  

 

13. Να διαθέτει πρόγραµµα ανάλυσης µε χρήση κέρσορα (cursor). 

 

14. Να έχει ταχύτητες σάρωσης κυµατοµορφών 6,25 , 12,5 , 25 και 50mm/sec ανάλογα µε την παράµετρο και δυνατότητα 
παγώµατος των κυµατορφών.  

15. Να συνδέεται µε κεντρικό σταθµό παρακολούθησης. 
 

16. Το κάθε µόνιτορ να συνοδεύεται από:  

• 3-πολικό καλώδιο ΗΚΓφήµατος (ECG), πολλαπλών χρήσεων. 

• ∆ύο 6-πολικά καλώδια ΗΚΓφήµατος (ECG), πολλαπλών χρήσεων. 

• ∆ύο αισθητήρες δακτύλου παλµικής οξυµετρίας πολλαπλών χρήσεων τεχνολογίας Masimo (SpO2). 

• Πέντε περιχειρίδες ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων  και διαφορετικών µεγεθών  αναλόγως των αναγκών 

της ΜΕΘ (NΙBP),  

• Τέσσερεις  (4)  αισθητήρες θερµοκρασίας (δύο οισοφάγου και δύο δέρµατος), (T), πολλαπλών 

χρήσεων. 

• ∆ιπλό περιστρεφόµενο βραχίονα (swivel double arm) στήριξης για επιτοίχια ράγα. 

• Αισθητήρα καπνογραφίας (CO2) κύριας ροής (mainstream) και δύο  (2) κυβέττες πολλαπλών χρήσεων 

 και εν γένει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος πλην λοιπών      

αναλωσίµων.  

 

17. Για το σύνολο των µόνιτορ να παραδωθούν: 

• Μία (1) Βαθµίδα µέτρησης µε αναίµακτη µέθοδο (µέσω αισθητήρα οξυµετρίας), της αιµοσφαιρίνης 

(SpHb), µε γράφηµα της τάσης της. Να περιλαµβάνονται οι απαραίτητοι αισθητήρες. 

• Μία (1) Bαθµίδα/ες µέτρησης τεσσάρων (4) αιµατηρών πιέσεων και καρδιακής παροχής.  

• ∆ύο (2) 4-πολικά καλώδια και δύο (2) πλήρη 10-πολικά για τη παρακολούθηση διαγνωστικού ΗΚΓ, 12 

απαγωγών. 

• ∆ύο βαθµίδες καπνογραφίας τύπου microstream µε το απαραίτητο συνοδό αναλώσιµο η κάθε µία. 

 

 
 

B. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ    (ΤΕΜΑΧΙO 1) 

1. Κεντρικός σταθµός µε δύο έγχρωµες οθόνες TFT, τουλάχιστον 21” η κάθε µία, που να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο 
και ποντίκι. 

2. Να περιλαµβάνει λογισµικό για παρακολούθηση τουλάχιστον 16 ασθενών (µε δυνατότητα επέκτασης). 

3. Να περιλαµβάνει ειδικό λογισµικό για την ανάλυση του ηλεκτροκαρδιογραφήµατος δώδεκα (12) απαγωγών και την 

άµεση ανάλυση όλων των αλλαγών του επάρµατος ST µε σκοπό την πρόληψη των ισχαιµικών επεισοδίων.  

4. Το σύστηµα να διαθέτει λειτουργία για µέτρηση και απεικόνιση του διαστήµατος QT καθώς και την τιµή QTc του 
επιλεγµένου επάρµατος. 

5. Να περιλαµβάνει λογισµικό για πλήρη καταγραφή (Full Disclosure) και trends ενενήντα έξι (96) ωρών. 

6. Να έχει δυνατότητα διατήρησης της πλήρους καταγραφής  τουλάχιστον των τελευταίων 96 ωρών στη µνήµη του 
κεντρικού ακόµη και µετά το εξιτήριο του ασθενή και για όσο διάστηµα επιθυµεί ο χειριστής. 



7. Να διαθέτει δικτυακό εκτυπωτή Laser, για εκτύπωση ιστορικού, συµβάντων, trends, αναφορές ΗΚΓ.  

8. Να διαθέτει UPS που να παρέχει αυτονοµία για τουλάχιστον 5 λεπτά. 

9. Να περιλαµβάνει τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισµό που προτείνεται από τον κατασκευαστικό οίκο (switch, κτλ). 

10. Το µενού (λογισµικό) να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Όλος ο προσφερόµενος εξοπλισµός να είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας και να διαθέτει σήµανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000 και 

ISO 13485:2003 ή ισοδύναµά τους σύµφωνα µε την Υ.Α ∆Υ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική 

υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

 

2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να είναι ενταγµένοι σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆ 
117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.∆ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 

 

3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας  τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 
 

4. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών  τουλάχιστον για µία δεκαετία. 
 

5. Με τις προσφορές να κατατεθούν τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης των µόνιτορ και του κεντρικού σταθµού στην ελληνική 
γλώσσα.   

 

6. Οι συµµετέχοντες να διαθέτουν µόνιµα οργανωµένο τµήµα τεχνικής υποστήριξης (να αναφερθεί η πόλη όπου εδρεύει), 
καθώς και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µε πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη 

συντήρηση των προσφεροµένων ειδών.   

 

7. Μετά την  οριστική εγκατάσταση και την πλήρη λειτουργία  των έξι (6) monitors και του κεντρικού σταθµού η  εταιρία  
θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού της ΜΕΘ (ιατρών και νοσηλευτών)  στην  χρήση τους για  χρονικό 

διάστηµα δύο (2) µηνών. Στο διάστηµα της εγγυηµένης λειτουργίας των monitors  και του κεντρικού σταθµού  το 

Νοσοκοµείο δύναται να ζητήσει από την εταιρία την επανάληψη αυτής της εκπαίδευσης. 

 


