
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών  

  Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με 

την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν.                          

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
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Ηλεκτροκαρδιογράφο 3-κάναλο 

 

Τεμάχια 

1 

    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. Να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας. 

2. Να λειτουργεί με απευθείας σύνδεση στο δίκτυο 220 V / 50 Hz καθώς και με χρήση αποκλειστικά των 

ενσωματωμένων μπαταριών (όχι μέσω φορτιστή). Να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας με τη μπαταρία 

τουλάχιστον για δύο (2) ώρες ή διακόσια (200) Ηλεκτροκαρδιογραφήματα. 

3. Να είναι τρικάναλης καταγραφής. Να πληρεί τα διεθνή standard IEC60601-2-51 για ψηφιακούς 

καρδιογράφους ( για αξιοπιστία των ψηφιακών φιλτρων 

4. Να διαθέτει στον standard εξοπλισμό πρόγραμμα διάγνωσης ενηλίκων και παίδων καθώς και 

πρόγραμμα μετρήσεων καρδιολογικών παραμέτρων. 

5. Να διαθέτει οθόνη LCD με υψηλή ανάλυση για την εμφάνιση τουλάχιστον έξι (6) απαγωγών 

ταυτόχρονα. 

6. Να είναι μικρού βάρους, με αδιάβροχο πληκτρολόγιο. 

7. Να κάνει καταγραφή αυτόματα (aυto) και χειροκίνητα (manual). 

8. Να έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον ταχύτητες εκτύπωσης από τις οποίες οι δύο θα είναι 25 και 50 mm/s. 

9. Να φέρει ενσωματωμένο εκτυπωτή θερμικού τύπου με δυνατότητα εκτύπωσης πλήρους 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών ανά 3 ή περισσότερες. Κατά την καταγραφή να εκτυπώνονται 

παράμετροι του ηλεκτροκαρδιογραφήματος όπως ευαισθησία, ταχύτητα, φίλτρα κ.λ.π . 

10. Να χρησιμοποιεί καταγραφικό χαρτί (ρολό ή αναδιπλούμενο Ζ-fold). Να δοθούν διαστάσεις χαρτιού. 

11. Να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον τιμές ευαισθησίας, η οποία να ρυθμίζεται είτε αυτόματα είτε 

χειροκίνητα. 
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12. Να διαθέτει φίλτρα αποκοπής παρασίτων τροφοδοσίας και φίλτρα προστασίας καταγραφής από 

μυϊκές συσπάσεις. 

13. Να έχει απόκριση συχνότητας από 0,05 – 150 Hz. 

14. Να έχει συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 1000samples/s/ch. 

15. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης σταθεροποίησης της ισοηλεκτρικής γραμμής. 

16. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης ηλεκτροκαρδιογραφημάτων. 

17. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσω κατάλληλης θύρας και μεταφοράς δεδομένων. 

18. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) 

έτη. 

19. Έγκυρη πιστοποίηση CE 

20. Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο κατασκευαστής πρέπει να έχουν διαπίστευσηISO 9001 και ISO 13485. 

 

  Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων 

και να φέρουν σήμανση CE. 

    Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) 

του Παρατηρητήριου Τιμών της ΕΠΥ. 

    Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές  του Παρατηρητηρίου Τιμών απορρίπτονται. 

     Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 25-09-2019 και ώρα 15:00 μέσω  

    e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ή  

    fax:22543-50126 

                                                                                                  

                                                                                                   O  Δ/ΚΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
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