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3θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΤΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Οδόσ Βζροιασ-Αςωμάτων  

 
(περιοχι Παπάγου)  

Σ.Κ.  : 59100  

ΣΜΗΜΑ                          : Οικονομικό 

ΓΡΑΦΕΙΟ                        : Προμθκειϊν  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ             : Αικ. Μπορτζνα  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ  : 23313-51157 / 51314  

e-mail  : prom6@verhospi.gr  

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ - Τποβολισ Προςφοράσ προμικειασ Ιατρικοφ Εξοπλιςμοφ 

Πολλαπλϊν Χριςεων «Καταγραφικό Καρδιακοφ Ρυκμοφ», τθσ Τγ. Μον. Βζροιασ 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Ημακίασ» 
 

ΧΕΣΙΚΑ: 
 

1. ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ. Αϋ 147/8-8-2016) περί Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων, 

Προμθκειϊν  και Τπθρεςιϊν – Προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, 

2. το με αρ. πρωτ. 12484/7-9-2021 ζγγραφο τθσ Καρδιολογικισ Κλινικισ, τθσ Τγ. Μον. 

Βζροιασ του Γενικοφ Νοςοκομείου Θμακίασ, ςχετικά με τθν ανάγκθ προμικειασ Ιατρικοφ 

Εξοπλιςμοφ Πολλαπλϊν Χριςεων «Καταγραφικό 24ωρθσ υνεχοφσ Καταγραφισ 

Καρδιακοφ Ρυκμοφ (Holter) με το λογιςμικό (software)», 

3. το με αρ. πρωτ. 16196/11-11-2021 ζγγραφο του Οικονομικοφ Σμιματοσ τθσ Τγ. Μον. 

Βζροιασ για τθν ζγκριςθ προμικειασ του εξοπλιςμοφ, 

4. θ με αρ. 2113/16196/11-11-2021 απόφαςθ Διοικθτι του Γ.Ν. Θμακίασ περί ζγκριςθσ 

ςκοπιμότθτασ προμικειασ και διενζργειασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με απευκείασ 

ανάκεςθ κατόπιν Πρόςκλθςθσ προσ κάκε ενδιαφερόμενο, προμικειασ Ιατρικοφ 

Εξοπλιςμοφ Πολλαπλϊν Χριςεων «Καταγραφικό 24ωρθσ υνεχοφσ Καταγραφισ 

Καρδιακοφ Ρυκμοφ (Holter) με το λογιςμικό (software)» και 

5. θ με αρ. πρωτ. 16342/12-11-2021 (2123θ-464) Απόφαςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ (ΑΔΑ: 

Ψ6ΧΗ4690Β7-Ο3/12-11-2021), του Διοικθτι τθσ Τγ. Μον. Βζροιασ του Γ. Ν. Θμακίασ 
 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Θμακίασ – Τγειονομικι Μονάδα Βζροιασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

ανωτζρω ςχετικά, γνωςτοποιεί κάκε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει ςε  
 

Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προςφοράσ για τθν προμικεια Ιατρικοφ Εξοπλιςμοφ Πολλαπλϊν 

Χριςεων «Καταγραφικό 24ωρθσ υνεχοφσ Καταγραφισ Καρδιακοφ Ρυκμοφ (Holter) με το 

λογιςμικό (software)» (CPV 31644000-2) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Τγειονομικισ 

Βζροια, 15 Νοεμβρίου 2021  
αρ. πρόςκλθςθσ 26/2021 

αρ. πρ. 16453/15-11-2021 

              ΠΡΟ 
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Μονάδασ Βζροιασ, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και φςτερα από ζκδοςθ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 2.800,00 € χωρίσ Φ.Π.Α. και με  κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει 

τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 

Κατόπιν τοφτων, παρακαλείςκε όπωσ αποςτείλετε ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε ζντυπθ μορφι, 

τα ακόλουκα, ςε τρεισ (3) υποφακζλουσ: 

I. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ςε δφο αντίγραφα, 

II. τθν «ΣΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ςε δφο αντίγραφα και 

III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ» τθσ προμικειασ, τα οποία περιλαμβάνουν τα 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά του άρκ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωςθ.  
 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:  
 

Με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», κατατίκενται τα εξισ:        
 

Α. Τπεφκυνθ Διλωςθ του ςυμμετζχοντα με τθν οποία να δθλϊνεται :  

α) θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προϊόν που προςφζρεται 

κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ ανωτζρω 

διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. τθν περίπτωςθ που δεν είναι ο ίδιοσ ο 

ςυμμετζχων ο καταςκευαςτισ, υποχρεοφται επιπροςκζτωσ να δθλϊνει προσ τθν 

ανακζτουςα αρχι ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ που κα καταςκευάςει το 

τελικό προϊόν, ζχει αποδεχκεί ζναντί του, τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε 

περίπτωςθ κατακφρωςθσ,  

β) ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ,  

γ) ότι θ προςφορά του πλθροί πλιρωσ τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ,  

δ) ότι ο προςφζρων διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό 

και τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  

ε) ότι θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και  

ςτ) ο χρόνοσ παράδοςθσ του υπό προμικεια υλικοφ. 
 

Με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ », κατατίκενται τα εξισ:       
  

Α. Θ πλιρθσ τεχνικι περιγραφι για το υπό προμικεια είδοσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ 

αυτι περιγράφεται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και 

τα ςυνυποβαλλόμενα πιςτοποιθτικά, ϊςτε να επιτυγχάνεται αντικειμενικι αξιολόγθςθ. 
 

Οι Εταιρείεσ Εμπορίασ και Διακίνθςθσ Ιατροτεχνολογικϊν Προϊόντων οφείλουν να 

προςκομίςουν Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Ποιότθτοσ (ISO) ςφμφωνα με τθν Ε3/833/99 Κοινι 

Τπουργικι Απόφαςθ όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα με τθν με τθν Τπουργικι 

Απόφαςθ ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 - ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004 «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων»κακϊσ και Πιςτοποιθτικό ιμανςθσ 

CE Mark. Για τα προανεφερόμενα ιςχφει το άρκρο 82 του Ν. 4412/2016.  
 

Β. Θ οικονομικι προςφορά τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρείασ, ςτθν οποία κατατίκενται τα 

οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, διαμορφωμζνα ωσ εξισ:  
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 Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα δίνονται ςε ευρϊ (EURO) και κα αναγράφονται αρικμθτικϊσ 

και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ 

αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. 

 τθν προςφορά κα αναγράφεται το ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό ςτο οποίο υπάγεται θ 

ςυγκεκριμζνθ προμικεια και κα βαρφνει το Νοςοκομείο.  

 Ιςχφει ότι οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ 

προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του αναδόχου πζραν του προςφερόμενου 

αντίτιμου μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ και τθν αποπλθρωμι τθσ. 
 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ 

προςφορά (ςε χωριςτι ςτιλθ) να αναγράψουν τισ τιμζσ του ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ και τον 

Α/Α κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. ε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 

παρακολουκείται από το ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟ ΣΙΜΩΝ αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ. 

Προςφορζσ ανϊτερεσ του ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.   
 

Με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ», κατατίκενται όςα αφοροφν τα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά του άρκ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα: 
 

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

παρ. 1 του άρκ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ 

Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, ι για κάποιο 

από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  

Σο απόςπαςμα αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και των προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και  

ςτον πρόεδρο, τον διευκφνοντα ςφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα 

πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό1. 

2) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, και είναι ςε ιςχφ κατά 

το χρόνο υποβολισ του ι που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 

του, από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων και ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα 

δικαιολογθτικά τθσ περίπτωςθσ (2) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ 

χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από τθν οποία και εκδίδεται το 

ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

                                                           
1
   Να προςκομιςτεί παραςτατικό ιςχφουςασ κατά τθν υποβολι εκπροςϊπθςθσ. 
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Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων προςκομίηεται  

αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. 

Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ προςκομίηεται πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Παράλλθλα κατατίκεται υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ 

όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

3) Τπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 

πρόςωπό του οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016.  
 

χετικά με τα ζγγραφα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ζνορκεσ 

βεβαιϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι τουσ και οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ. 
 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να ζχουν αλθκζσ και ακριβζσ περιεχόμενο, άλλωσ επιφζρουν 

κυρϊςεισ και να φζρουν υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι θ 

θμερομθνία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ). 
 

Κάκε προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016 όπωσ αυτόσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και υποβάλλεται μζςα ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο, ςε δφο (2) αντίγραφα, ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, 

β. θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ (ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ που διενεργεί τθ 

διαδικαςία), 

γ. ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ (το αντικείμενο τθσ προμικειασ), 

δ. θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν), 

ε. τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα (αποςτολζασ). 
 

Σο είδοσ τθσ προμικειασ κα αφορά ςτθν κάλυψθ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ Βζροιασ του Γ. 

Νοςοκομείου Ημακίασ και θ παράδοςθ κα εκτελεςκεί μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ 

ςυμφωνθτικοφ. 
 

Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει από τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Τγ. Μον. Βζροιασ του Γ.Ν. 

Θμακίασ.  
 

Θ πλθρωμι του προμθκευτι-αναδόχου, κα γίνει από το Νοςοκομείο Θμακίασ μετά τθν 

εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου τθσ 

προμικειασ, με χρθματικό ζνταλμα και με βάςθ τα νόμιμα παραςτατικά (βάςει του Ν. 4152/13). 
 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ζντυπθσ προςφοράσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 

ορίηεται θ Παραςκευι 26-11-2021 και ϊρα 12:00θ μεςθμβρινι, κατά τθν οποία κα 

διενεργθκεί και θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν από τθν αρμόδια επιτροπι.  
 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του υπό προμικεια είδουσ, επιςυνάπτονται ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ. 

 

 

                                                                                                  
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑ 

 
 

ΗΛΙΑ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑ 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ  

ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟ 24ΩΡΗ ΤΝΕΧΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΤ ΡΤΘΜΟΤ (HOLTER) ΜΕ 

ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ (SOFTWARE)» 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑ - Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑ  

 

 

Για τθν προμικεια του αναφερόμενου Ιατρικοφ Εξοπλιςμοφ Πολλαπλϊν Χριςεων για 

τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Τγ. Μον. Βζροιασ του Γ. Ν. Ημακίασ , ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 2.800,00 € χωρίσ Φ.Π.Α., ιςχφουν τα εξισ: 
 

Για τθν προμικεια του ωσ άνω Ιατρικοφ Εξοπλιςμοφ «Καταγραφικό 24ωρθσ υνεχοφσ 

Καταγραφισ Καρδιακοφ Ρυκμοφ (Holter) με το λογιςμικό (software)» πρζπει να 

ικανοποιοφνται απαραίτθτα τουλάχιςτον οι παρακάτω προδιαγραφζσ: 
 

I. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, καινοφργιο, ςτιβαρισ καταςκευισ με εδικι κικθ 

τοποκζτθςθσ ςτον αςκενι. 

II. Σο ςφςτθμα να είναι ςυμβατό με λειτουργικό ςφςτθμα Windows με δυνατότθτα 

ανάλυςθσ καταγραφϊν από 1 ζωσ 3 θμερϊν ΘΚΓ-φιματοσ με 5-πολικό θ 7-πολικό 

καλϊδιο ι 48 ωρϊν με 10-πολικό καλϊδιο. 

III. Να διακζτει δφο τρόπουσ μεταφοράσ δεδομζνων USB cable και Flash Card Reader. 

IV. Να διακζτει ςυχνότθτα δειγματολθψίασ 128 Hz/s – 1024 Hz/s (optional), & 8-16 bit A/D 

Conversion. 

V. Να λειτουργεί με μία μόνο αλκαλικι μπαταρία τφπου ΑΑΑ. 

 

Να διακζτει:   

1. Καταγραφικό με βάροσ ζωσ 65 gr (με τθν μπαταρία) & διαςτάςεων ζωσ 72mm × 53mm × 

16mm.  

2. τθν οκόνθ ζνδειξθ χαμθλισ μπαταρίασ. 

3. Οκόνθ για απεικόνιςθ & ζλεγχο όλων των κυματομορφϊν και των θλεκτροδίων του ΘΚΓ-

φιματοσ πριν τθν ζναρξθ τθσ καταγραφισ, για καλφτερθ καταγραφι. 

4. ’’Κλείδωμα’’ του πλθκτρολογίου.  

5. Κομβίον event. 

6. Απόκριςθ ςυχνότθτασ από 0.05Hz to 60 Hz.  

7. CMMR 80dB. 

8. Αντίςταςθ ειςόδου >6MΩ. 

9. Ενίςχυςθ του ΘΚΓ-φιματοσ 1/2, 1, 2. 

10. Ανάλυςθ με ακρίβεια 99,9% ακρίβεια ανάλυςθσ QRS.  

11. Μζτρθςθ διαςτθμάτων PR (μV) υψθλισ ακρίβειασ. 

12. Ανάλυςθ T-Wave Aternans (μV). 

13. Οκόνθ πολλαπλϊν παρακφρων, ευζλικτθ και εφκολθ ςτθ χριςθ.  

14. Λειτουργία Demix. 
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15. Πλιρθ Full templates με πολυκαναλικι ανάλυςθ.  

16. Πλιρθ Trend and tabular όλων των παραμζτρων. 

17. Πάνω από 30 τφπουσ ιςτογράμματα για ζλεγχο 46 τφπων αρρυκμίασ. 

18. φςτθμα διαχείριςθσ δεδομζνων για εφκολθ εξαγωγι, ειςαγωγι, αρχειοκζτθςθ και 

αναηιτθςθ αςκενϊν. 

19. Ανίχνευςθ παλμϊν βθματοδότθ και υποςτιριξθ όλων των βθματοδοτϊν, όπωσ VVI, AAI, 

DDD κ.λπ.  

20. Ανάλυςθ ST και αξιολόγθςθ ιςχαιμίασ του μυοκαρδίου. 

21. Ανάλυςθ κολπικισ μαρμαρυγισ. 

22. R-R ιςτόγραμμα και διάγνωςθ R-R . 

23. Ανάλυςθ OSAS (ςφνδρομο αποφρακτικισ άπνοιασ φπνου).  

24. Ανάλυςθ MTWA (Micro-volt T-Wave Alternans). 

25. Ανάλυςθ Waterfall.  

26. Ανάλυςθ QT. 

27. Λειτουργία προγνωςτικοφ παράγοντασ αιφνίδιου καρδιακοφ κανάτου: HRT, εναλλακτικά 

κφματοσ Σ & HRV. 

28. Ανάλυςθ DC/AC . 

29. Δυνατότθτα εκτφπωςθσ των strips & των reports. 

30. Εξαγωγι δεδομζνων ASCII και να υποςτθρίηει επικοινωνία GDT . 

 

Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (2) ετϊν και δυνατότθτα service και ανταλλακτικϊν 

για δζκα (10) χρόνια. 

 

Να διακζτει πλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι 

αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. (οδθγία 93/42/ΕΟΚ, όπωσ ιςχφει ςιμερα) 

για τον υπό προμικεια ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό. 

 

Να διακζτει πιςτοποιθτικό EN ISO 13485:2016 του καταςκευαςτικοφ οίκου, ISO 9001:2015 & 

ΔΤ8δ/1348 του προμθκευτι με πεδίο πιςτοποίθςθσ ςτθ διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν 

προϊόντων. 
 

Α/Α ΕΙΔΟ - ΤΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ/Μ 
ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ (€) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΘΕΝΟΤ  ΣΕΜ 2 1.000,00 

2 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΤΘ (ΛΟΓΙΜΙΚΟ - 
SOFTWARE) 

ΣΕΜ 1 800,00 € 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΤΝΟΔΕΤΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΦΤΛΛΑΔΙΑ (PROSPECTUS) ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ.  
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