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ΘΕΜΑ: 1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΤΩΝ  ΕΙΔΩΝ 
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ,  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ  ΚΛΙΒΑΝΟ 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  2) ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΒΑΣΕΙ  ΤΟΥ  ΠΔ  118  (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ)  ΑΡΘΡΟ  10 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1Α,  ΤΩΝ  ΤΡΙΑΝΤΑ  (30)  ΗΜΕΡΩΝ   ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,  ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡ.  ΔΙΑΚ.  11/2013,  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ, Π. Π. ΙΑΤΡΕΙΩΝ, Π. ΙΑΤΡΕΙΩΝ 
ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2007-2013)
  
   Σας  γνωρίζουμε  ότι  με  την  υπ’ αριθμ.  9η/29-5-2013  θέμα 36ο ,   απόφασή του  ΔΣ των 
Διασυνδεόμενων  Νοσοκομείων:  Γενικό  Νοσοκομείο  Μυτιλήνης  «Βοστάνειο»  και  Γενικό 
Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου και έλαβε ΑΔΑ:  ΒΕΖΦ46907Ο-ΔΓΓ         
1) Τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των παρακάτω ειδών,   του  Διαγωνισμού της με αρ. 
διακ. 11/2013, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ, 
Π. Π. ΙΑΤΡΕΙΩΝ, Π. ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2007-2013) ως εξής:

A/A   ΕΙΔΟΥΣ 1)   ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

Το  αναισθησιολογικό  μηχάνημα  θα  πρέπει  να  είναι  πλήρης  τροχήλατη  μονάδα  αναισθησίας 
τελευταίας τεχνολογίας, εργονομική, ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστές, κατάλληλη για ασφαλή 
χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες και παιδιά χωρίς καμία αλλαγή των συστημάτων της. Η μονάδα 
αναισθησίας  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  είναι  επεκτάσιμη  (να  μην  αποτελεί  κλειστό-compact 
μηχάνημα), ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική του αναβάθμιση.
Η μονάδα αναισθησίας θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Α. Μηχάνημα αναισθησίας.
Β. Αναπνευστήρα
Γ. Ενσωματωμένο μόνιτορ αναπνευστικών παραμέτρων
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι του ιδίου κατασκευαστή, ώστε να διασφαλίζεται 
η απόλυτη συμβατότητα μεταξύ τους.
Απαιτούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά
Α. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
1.  Να  διαθέτει  συναγερμό  για  ανεπαρκή  παροχή  οξυγόνου  (Ο2)-Ο2  failure alarm,  καθώς  και 
συναγερμό για ανεπαρκή πίεση τροφοδοσίας και των τριών αερίων – Ο2, air,  N2O.Σε περίπτωση 
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πτώσης της πίεσης του Ο2θα πρέπει να διακόπτει αυτόματα την παροχή Ν2Ο και να αλλάζει σε 
λειτουργία  με  πεπιεσμένο  αέρα.  Η  διακοπή  αυτή,  καθώς  και  η  επαναφορά  στην  κανονική 
λειτουργία να είναι πλήρως αυτοματοποιημένες, χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως παρέμβαση 
του χειριστή.
2. Να διαθέτει, απαραιτήτως, ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης της ελάχιστης συγκέντρωσης Ο2 
στα φρέσκα αέρια όχι μικρότερης του 25% σε περίπτωση που επιλέγεται το Ν2Ο σαν οδηγό αέριο, 
καθώς και σύστημα συνεχούς μέτρησης της εισπνεόμενης συγκέντρωσης Ο2.
3. Να διαθέτει σύστημα τροφοδοσίας από την κεντρική παροχή αερίων  - Ο2, Ν2Ο και πεπιεσμένου 
αέρα, συμβατό με τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.
4.  Να  ανιχνεύει,  να  αναγνωρίζει  και  να  μετρά  αυτόματα  τη  συγκέντρωση  του  χορηγούμενου 
πτητικού αναισθητικού και να προειδοποιεί άμεσα σε περίπτωση που διαπιστώνει μίξη αυτού.
5. Να διαθέτει θέσεις για εφεδρικές φιάλες Ο2 και Ν2Ο, οι οποίες να ενεργοποιούνται αυτόματα σε 
περίπτωση πτώσης της πίεσης των αερίων της κεντρικής παροχής του Νοσοκομείου.
6. Να διαθέτει έγχρωμη, ευδιάκριτη οθόνη TFT τουλάχιστον 12΄΄, στην οποία να παρουσιάζονται 
συγκεντρωτικά και με σαφήνεια οι πληροφορίες  από όλα τα επιμέρους συστήματά του, για τη 
συνεχή παρακολούθηση της πορείας της αναισθησίας.
7. να διαθέτει απαραίτητα αυτόματη ανάλυση όλων των περιπτώσεων συναγερμών, αποκλίσεων ή 
δυσλειτουργιών  και  αυτόματη  κατάταξη  και  απεικόνισή  τους  σύμφωνα  με  το  βαθμό 
προτεραιότητάς τους.
8. Να διαθέτει κατά προτίμηση, ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησης φρέσκων αερίων και ρύθμισης 
της ροής με ακρίβεια από τα 200  ml έως και 16  L/min τουλάχιστον,  ώστε να καλύπτονται με 
ασφάλεια οι απαιτήσεις της LOW καθώς και της MINIMAL FLOW αναισθησίας.
9. Να διαθέτει αυτόματη παρακολούθηση και ένδειξη της ροής του συνολικού μίγματος φρέσκων 
αερίων και αντίστοιχες σημάνσεις σε περίπτωση ανεπάρκειάς του. Επιθυμητό είναι να υπάρχουν 
απεικονίσεις  καθοδήγησης  στην  οθόνη  του  μηχανήματος  για  επιπρόσθετη  ενημέρωση  και 
υποβοήθηση του χειριστή.
10. Να διαθέτει αυτόματα προσαρμοσμένο σύστημα εξασφάλισης της ελάχιστης πυκνότητας Ο2 
που  απαιτείται  στην  περίπτωση  χορήγησης  αναισθησίας  χαμηλών  ροών  (LOW και  MINIMAL 
FLOW αναισθησίας).
11. Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήρες θερμαινόμενο κύκλωμα για την αποφυγή συμπύκνωσης των 
υδρατμών  και  να  επιτρέπεται  η  εφαρμογή  τόσο  της  κλασικής  όσο  και  της  LOW FLOW 
αναισθησίας.
12. Το αναπνευστικό κύκλωμα να διαθέτει κάνιστρο νατρασβέστου κατάλληλου όγκου.
13.  Να  δέχεται  την  ταυτόχρονη  στήριξη  δύο  εξαερωτήρων  για  χορήγηση  ισοφλουρανίου  και 
δεσφλουρανίου έτοιμων προς άμεση χρήση με την ύπαρξη απαραίτητης διάταξης ασφάλειας για τη 
μη ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο εξαερωτήρων.
14.  Να  διαθέτει  σύστημα  απαγωγής  αερίων,  μη  ανταλλάξιμες  συνδέσεις  και  χρωματική 
ταυτοποίηση των κεντρικών παροχών.
15. Να διαθέτει συναγερμό πτώσης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε περίπτωση εξάντλησης 
της μπαταρίας να έχει τη δυνατότητα χορήγησης 100% Ο2 με χειροκίνητο αερισμό.
Να  περιέχει  δυνατότητα  για  αερισμό  εκτάκτου  ανάγκης  με  αέρα  σε  περίπτωση  διακοπής  της 
κεντρικής τροφοδοσίας αερίων.
16.  Να  υπάρχει  εργονομικός  βραχίονας  για  τη  στήριξη  των  διαφόρων  σωλήνων,  καθώς  και 
αποθηκευτικός χώρος, και να διαθέτει ρευματολήπτες για τη σύνδεση επιπλέον συσκευών καθώς 
και συρόμενη επιφάνεια γραφής.
17.  Να  πραγματοποιεί  ενδελεχή  αυτόματο  αυτοέλεγχο  όλων  των  ηλεκτρονικών  και  μηχανικών 
συστημάτων  και  έλεγχο  διαρροών  πριν  τεθεί  σε  κανονική  λειτουργία,  χωρίς  καμία  απολύτως 
παρέμβαση του χειριστή.
Β. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
1. α) Να είναι ενσωματωμένος στο αναισθησιολογικό μηχάνημα
    β) Να είναι αυτόματος, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος αναπνευστήρας όγκου και  πίεσης.
    Γ) Ο αναπνευστήρας να λειτουργεί ηλεκτρικά και να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία για 
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λειτουργία τουλάχιστον 60 λεπτών. 
Το πλήρες  αναισθησιολογικό  μηχάνημα θα  πρέπει  να διαθέτει  ενσωματωμένο και  ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενο αυτόματο αναπνευστήρα όγκου και πίεσης, οικονομικό στην κατανάλωση αερίου (να 
αναφερθεί η κατανάλωση για να αξιολογηθεί),  κατάλληλο για χρήση σε όλες τις ηλικίες  χωρίς 
αλλαγή των εξαρτημάτων του.
Είναι επιθυμητή η ηλεκτρική λειτουργία του αναπνευστήρα δίχως να απαιτείται οδηγό αέριο.
2. Να εκτελεί τους παρακάτω τύπους μηχανικού αερισμού:

• Ελεγχόμενου όγκου (volume control)
• Ελεγχόμενης πίεσης (pressure control)
• Συγχρονισμένου διαλείποντος υποχρεωτικού αερισμού (SIMV)
• Αυτόματου (spontaneous)
• Χειροκίνητου (manual) και υποστήριξης πίεσης (pressure support)

3.  Να  είναι  κατάλληλος  για  την  εφαρμογή  της  LOW FLOW και  της  MINIMAL FLOW 
αναισθησίας,  συμβάλλοντας  στη  μείωση  της  κατανάλωσης  ιατρικών  αερίων  και  αναισθητικών 
παραγόντων.
4. Να ρυθμίζει τις παρακάτω παραμέτρους:

• Συχνότητα αναπνοής έως 80ΒΡΜ  
• Όγκο   TIDAL   από 20   ml   -1  3  00   ml  
• Χρόνο εισπνοής περίπου 0,2 – 7   sec.  
• Επίτευξη σχέσεων Ι:Ε μέγιστη   2  :1 έως 1:4 τουλάχιστον  
• Χρόνο   plateau   από 0 έως 50%  
• Πίεση ΡΕΕΡ από 0 έως 20   mbar  
• Περιορισμός πίεσης (Ρ  max) έως περίπου 70   mbar  
• Trigger   Ροής, περίπου από 0,3   L  /  min  .  

Nα παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης νέων, σύγχρονων τύπων αερισμού όπως αερισμός όγκου με 
αυτόματη  επαναρύθμιση/  προσαρμογή  και  αερισμό  υποβοήθησης  πίεσης  για  την  ενίσχυση  της 
αυθόρμητης αναπνοής των ασθενών.
Γ. ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
1.   Οι παρακάτω αναπνευστικοί παράμετροι και δεδομένα να απεικονίζονται σε ψηφιακές ενδείξεις 
ή με κυματομορφές σε έγχρωμη ευδιάκριτη οθόνη ΤFT μεγέθους τουλάχιστον 12΄΄.

• Εισπνεόμενο εκπνεόμενο Ο2, CO2 και όλα τα πτητικά αναισθητικά + Ν2Ο.
• Απορρόφηση αναισθητικών αερίων (MAC).
• Οι όγκοι (MV και TV) και η συχνότητα αναπνοής.
• Ενδοτικότητα (compliance) στατική και δυναμική.
• Πίεση αεραγωγών (ΜΑΧ, ΡΕΕΡ, ΜΕΑΝ)
• Ροή και όγκος σε πραγματικό χρόνο
• Trends
• Ημερολόγιο συμβάντων (Logbook)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.  Η  μονάδα  αναισθησίας  να  είναι  κατασκευασμένη  σύμφωνα  με  τις  διεθνείς  ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφάλειας και να διαθέτει απαραιτήτως το σήμα CE. Να διατίθεται από εταιρία που 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000,  ISO13485:2003 της Υπουργικής Απόφασης Ε3/033/99 που 
αφορά τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
2. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών τουλάχιστον 
για μια δεκαετία.
3.  Να  δοθεί  εγγύηση  λειτουργίας  για  δύο  (2)  έτη  και  να  αναφερθεί  η  ετήσια  κοστολόγηση 
συμβολαίου  πλήρους  συντήρησης  συμπεριλαμβανομένων  των  ανταλλακτικών,  service kits και 
εργασίας  εκτός  αναλωσίμων  καθώς  και  προληπτικής  συντήρησης  συμπεριλαμβανομένων  των 
service kits και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και αναλωσίμων της μονάδος μετά το πέρας της 
εγγύησης.
4. Να κατατεθεί λίστα των κυριότερων αναλωσίμων υλικών με τις τιμές τους.
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5.  Να  συνταχθεί  πλήρες  αναλυτικό  φύλλο  συμμόρφωσης  για  όλα  τα  ανωτέρω  με  ευδιάκριτες 
παραπομπές σε πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

A/A   ΕΙΔΟΥΣ 2) ΕΥΚΑΜΠΤΟ   VIDEO-  ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ  

1. Να έχει πρόσθια όραση. 
2. Να διαθέτει  εξωτερική διάμετρο  εύκαμπτού τμήματος  και  κάτω άκρου στα 13mm 

περίπου.  (Παραμένει  ως  έχει.  Σημειώνεται  πως  η  προϋπόθεση  διάμετρος     13  mm   
περίπου  ΄΄ αποδέχεται το είδος με διάμετρο 13,55   mm.  

3. Να διαθέτει κανάλι βιοψίας.
4. Να εκτελεί γωνιώσεις προς τα άνω, προς τα κάτω , δεξιά και αριστερά.
5. Να διαθέτει συνολικό μήκος περίπου στα 2000mm.
6. Να δίνει εικόνα υψηλής πιστότητας χωρίς αλλοίωση χρωμάτων.
7. Η λαβή να έχει την δυνατότητα μέσω κομβίων να ‘παγώνει’ και να αποθηκεύει την 

εικόνα.
8. Να διαθέτει μεταβαλλόμενο συντελεστή ευκαμψίας.
9. Να διαθέτει σύστημα πέδησης των γωνιώσεων.
10.  Να πληρεί τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό.
11. Να φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO

Εύκαμπτο Video-γαστροσκόπιο
1. Να έχει πρόσθια όραση.
2. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο  εύκαμπτου τμήματος και κάτω άκρου που να μην 

ξεπερνά τα  10mm.
3. Να διαθέτει κανάλι βιοψίας 2.8mm 
4. Να εκτελεί γωνιώσεις προς τα άνω, προς τα κάτω , δεξιά και αριστερά.
5. Nα διαθέτει συνολικό μήκος στα 1350mm περίπου.
6. Να δίνει εικόνα υψηλής πιστότητας χωρίς αλλοίωση χρωμάτων.
7. Η λαβή να έχει την δυνατότητα μέσω κομβίων να ‘παγώνει’ και να αποθηκεύει την 

εικόνα.
8. Να διαθέτει σύστημα πέδησης των γωνιώσεων
9. Να πληρεί τους κανόνες ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό.
10. Να φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO

Επίπεδη οθόνη απεικόνισης με   LCD     
1. Να διαθέτει επίπεδη οθόνη   LCD     τουλάχιστον 19΄΄   ιντσών.  
2. Να είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση και ειδικά σχεδιασμένο για βιντεοενδοσκοπικές 

εφαρμογές  και εξετάσεις.
3. Να πληρεί όλα τα standards για ιατρική χρήση και ασφάλεια
4. Να διαθέτει εικόνα υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας    τουλάχιστον    1024   x   768   dots   με   

πραγματική αναπαραγωγή χρωμάτων.
5. Να διαθέτει στο πρόσθιο τμήμα κομβία ρυθμίσεων των παραμέτρων
6. Να διαθέτει  στρώμα επικάλυψης της  οθόνης για προστασία και για να μειώνει  τις 

ανακλάσεις φωτός από τον εξωτερικό χώρο.
7. Να έχει υψηλή αντίθεση
8. Να μπορεί να δεχθεί σήματα με ποικιλία εύρους.
9. Να διαθέτει εισόδους σήματος  BNC,  RGB,  Y/C  καθώς και παράλληλη και σειριακή 

θύρα RS-232.
10. Nα δύναται η άμεση επανάκληση των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
11. Να δύναται η επιτοίχια  στήριξή του καθώς επίσης και η τοποθέτησή του σε τροχήλατο 

ή σε αναρτώμενο βραχίονα.
12. Να μπορεί να λειτουργεί σε τάσεις 100-240V , 50/60Hz.
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13. Να φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO
               Βίντεο-Επεξεργαστής-Φωτισμός

1. Να είναι ψηφιακός και να συνεργάζεται  με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο ανάγνωσης 
εικόνας και να παρέχει μεγάλο μέγεθος εικόνας.

2. Να διαθέτει σύστημα βελτιώσεις της εικόνας.
3. Να  διαθέτει    θύρα  διασύνδεσης  με  εξωτερικό  σύστημα  αποθήκευσης  ώστε  να   

αποθηκεύονται οι εικόνες της εξέτασης. 
Η λειτουργία αυτή να παρέχεται απαραίτητα από τον video-επεξεργαστή

4. Να συνδέεται με πληκτρολόγιο για καταχώρηση στοιχείων.
5. Να διαθέτει εξόδους σύνδεσης για περιφερειακά(RGB,Y/C,BNC) και ψηφιακή έξοδο.
6. Να διαθέτει σύστημα για την αυτόματη προσαρμογή  της φωτεινότητας ανάλογα με τις 

ανάγκες της υπό εξέτασης περιοχής. 
7. Να  διαθέτει  κύρια  λυχνία  ,  φωτιστικής  ικανότητας  αντίστοιχης  με  αυτή  λυχνίας   

αλογόνου   ισχύ  ο  ς  150   Watt  , καθώς   και εναλλακτική λυχνία η οποία να ενεργοποιείται   
σε περίπτωση βλάβης της κύριας λυχνίας, ώστε να μην διακόπτεται η επέμβαση. 

8. Να διαθέτει σύστημα παροχής νερού.
9. Να διαθέτει σύστημα παροχής αέρα σε διαφορετικά επίπεδα.
10. Να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας.

                   11. Να φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά 
ISO
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.  Να  βεβαιώνεται  εγγράφως  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο  η  διάθεση  ανταλλακτικών 
τουλάχιστον για μια δεκαετία.
2. Να δοθεί εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) έτη και να αναφερθεί η ετήσια κοστολόγηση 
συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, service kits και 
εργασίας εκτός αναλωσίμων καθώς και προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των 
service kits και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και αναλωσίμων της μονάδος μετά το πέρας 
της εγγύησης.
3. Να κατατεθεί λίστα των κυριότερων αναλωσίμων υλικών με τις τιμές τους.
4. Να συνταχθεί πλήρες αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα ανωτέρω με ευδιάκριτες 
παραπομπές σε πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

A/A   ΕΙΔΟΥΣ 3)   ΚΛΙΒΑΝΟΣ Η2Ο2  

Κλίβανος Πλάσματος 100   lt  

1. Ο  κλίβανος  να  είναι  πλάσματος  υπεροξειδίου  του  υδρογόνου  (Η2Ο2)  και  χαμηλής 
θερμοκρασίας.

2. Να διαθέτει ωφέλιμο όγκο αποστείρωσης 90 λίτρων τουλάχιστον.
3. Να αναφερθεί αναλυτικά η ακριβής μέθοδος που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία της 

αποστείρωσης,  όπου  θα  αποδεικνύεται  ο  τρόπος  δημιουργίας  και  ο  ρόλος  του 
πλάσματος στην τελική αποστείρωση.

4. Να πιστοποιείται το αποτέλεσμα της αποστείρωσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
κατά ISO 14397, να περιγραφεί η διαδικασία πιστοποίησης.

5. Να  μη  χρειάζεται  ειδικό  χώρο  ή  σωληνώσεις  για  εγκατάσταση  ή  εξαέρωση  και 
σύστημα ελέγχου.

6. Ο κλίβανος να φέρει αυτόματη πόρτα, η κίνηση της οποίας να είναι κατά προτίμηση 
κάθετη για εξοικονόμηση χώρου.

7. Να είναι εύκολο στη χρήση του. Η εισαγωγή της συσκευασίας του αποστειρωτικού 
μέσου, να περιγραφεί η διαδικασία φόρτωσης του αποστειρωτικού μέσου και η έναρξη 
του κύκλου αποστείρωσης.

8. Ο χρόνος αποστείρωσης να είναι μικρότερος της μίας ώρας.
9. Να  αποστειρώνει  μεταλλικά-μη  μεταλλικά  εργαλεία,  ενδοσκόπια  με  διαστάσεις 

διαμέτρου 1 mm και μήκος 2 mm τουλάχιστον και το σύνολο των εργαλείων που έχουν 
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ευαισθησία στη θερμοκρασία και στην υγρασία.
10. Να κατατεθούν επιστημονικές μελέτες και δημοσιεύσεις για την καταστροφή γνωστών 

ιών και λοιμώξεων.
11. Να κατατεθούν  έγγραφα που  να  αποδεικνύουν  την  συμβατότητα  μηχανημάτων  και 

εργαλείων  γνωστών  κατασκευαστικών  οίκων  με  το  προσφερόμενο  σύστημα.  Να 
κατατεθούν βεβαιώσεις από κατασκευαστικούς οίκους εργαλείων.

12. Να  διασφαλίζει  την  ελάχιστη  απαραίτητη  ισόποση  κατανάλωση  Η2Ο2  ανά  κύκλο 
αποστείρωσης.

13. Η συσκευασία Η2Ο2 να περιέχει τη μέγιστη ασφάλεια στο χρήστη και να αναφερθούν 
οι συνθήκες αποθήκευσης της συσκευασίας. Η συσκευασία να διαθέτει χημικό δείκτη 
χρωματικής αλλαγής που να προειδοποιεί το χρήστη για ενδεχόμενη διαρροή Η2Ο2.

14. Η  απόρριψη  της  χρησιμοποιημένης  συσκευασίας  να  γίνεται  αυτόματα  και  να  μην 
απαιτούνται  πρόσθετες  ενέργειες  για  την  απόρριψή  της,  προσφέροντας  μέγιστη 
ασφάλεια στους χειριστές.

15. Ο χρόνος αναμονής κατά την ακύρωση να είναι μικρότερος των 10 min. Το σύστημα να 
επανέρχεται αυτόματα σε κατάσταση λειτουργίας.

16. Να  διαθέτει  καταγραφικό  ώστε  να  καταγράφονται  όλες  οι  μετρήσεις,  ο  κύκλος 
αποστείρωσης, οι τυχόν συναγερμοί και διάφορες άλλες πληροφορίες.

17. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και να μην εκπέμπει βλαβερά αέρια όπως  CFC 
18. Το σύστημα να ελέγχεται και να πιστοποιείται για την καλή λειτουργία του κάθε χρόνο. 

Η προμηθεύτρια εταιρία πρέπει να διαθέτει διαδικασία για την ετήσια πιστοποίηση 
κατά ISO  14937.

19. Να  είναι  δυνατή  η  αποθήκευση  των  αποστειρωμένων  εργαλείων  για  διάστημα 
τουλάχιστον 10 μηνών.

20. Να διαθέτει οθόνη όπου μπορούμε ανά πάσα στιγμή να διαβάσουμε σε ποια στάδια 
αποστείρωσης βρίσκεται

21. Να διαθέτει χ  ώρο αποστείρωσης τουλάχιστον 90 λίτρων  .     
22. Να διαθέτει συναγερμούς για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος.
23. Να εμφανίζει μήνυμα ολοκλήρωσης του κύκλου στην οθόνη και ηχητική ειδοποίηση.
24. Να  διαθέτει  τροχούς  για  την  εύκολη  μετακίνησή  του  και  το  βάρος  του  να  είναι 

μικρότερο από 400 κιλά.
25. Τα αναλώσιμα να προσφερθούν ξεχωριστά με τη δέσμευση της εταιρίας να διατηρήσει 

τιμές σταθερές για τουλάχιστον 3 έτη από την κατάθεση.
26. Να διαθέτει CE mark και FDA, πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την οδηγία 93/42 της 

Ε.Ε. περί Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και να πληροί τα διεθνή στάνταρ.
27. Να  επισυναφθεί  κατάλογος  ήδη  εγκατεστημένων  σε  λειτουργία  κλιβάνων  με  τα 

αντίστοιχα Νοσοκομεία στην Ελλάδα.
28. Η προσφορά να συνοδεύεται και από τις επίσημες από τον Οίκο Οδηγίες Χρήσης στα 

ελληνικά.
29. Να  συνοδεύεται  τουλάχιστον  από  δύο  (2)  χρόνια  εγγύησης  και  δέκα  (10)  χρόνια 

διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
30. Να προσφερθεί σύμβαση πλήρους συντήρησης, συμπληρώνοντας τα κενά στο σχετικό 

«Σχέδιο  Σύμβασης  Πλήρους  Συντήρησης  –  Επισκευής»  του  Παραρτήματος  Θ  της 
παρούσας διακήρυξης.  Το συμπληρωμένο σχέδιο  σύμβασης θα φέρει  υπογραφή και 
σφραγίδα του προσφέροντος και θα μονογράφεται σε κάθε σελίδα.

31. Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης όπου θα αναφέρεται ρητά η 
συμμόρφωση ή η όποια απόκλιση από τις ανωτέρω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές 
σε  όλα  τα  σημεία  ένα  προς  ένα.  Η  συμμόρφωση  να  αποδεικνύεται  με  σχετικές 
παραπομπές σε επίσημα συνοδευτικά φυλλάδια ή/και οδηγίες, μελέτες, πιστοποιητικά 
του Οίκου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.  Να  βεβαιώνεται  εγγράφως  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο  η  διάθεση  ανταλλακτικών 
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τουλάχιστον για μια δεκαετία.
2. Να δοθεί εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) έτη και να αναφερθεί η ετήσια κοστολόγηση 
συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, service kits και 
εργασίας εκτός αναλωσίμων καθώς και προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των 
service kits και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και αναλωσίμων της μονάδος μετά το πέρας 
της εγγύησης.
3. Να κατατεθεί λίστα των κυριότερων αναλωσίμων υλικών με τις τιμές τους.
4. Να συνταχθεί πλήρες αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα ανωτέρω με ευδιάκριτες 
παραπομπές σε πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

2) Ως προς την  μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, λόγω του επείγοντος, 
βάσει του ΠΔ 118 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) άρθρο 10 παράγραφος 1α, των τριάντα (30) 
ημερών  από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης.

                                                                    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ.                                  

                                                                  ΤΣΟΥΝΗ-ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ                
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