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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ “ALPHA BANK”

Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Αθηνών  «Λαϊκό»  έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές  διατάξεις  περί  προμηθειών  και
δημοσίων  συμβάσεων,  όπως  αυτές  ισχύουν  σήμερα,  τις  διατάξεις  του  Νόμου  3329/05  (Φ.Ε.Κ.   Α΄
81/4.4.2005)  παράγραφος  6.15  του  άρθρου  7  καθώς  και  την  υπ’  αριθ.  11/22.3.2017  (θέμα:  3ο)  (ΑΔΑ:
7ΦΣΟ4690Ω8-ΦΧΚ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί αποδοχής δωρεάς της
προμήθειας «ενός (1) μηχανήματος ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου καρδιάς (διεγέρτης και καταγραφικό)»
από την “ALPHA BANK”, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα αναγράφει  όλα τα στοιχεία του
συμμετέχοντα καθώς και τα πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης προμήθειας στην οποία συμμετέχει. 

Εντός του ενιαίου φακέλου θα υπάρχει :
1) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία θα περιλαμβάνει  επί ποινή αποκλεισμού όλα τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD).
2)  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  η  οποία θα  περιλαμβάνει  όλα τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς
(πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD).

Προϋπολογισμός  δαπάνης:  75.000,00  €  περίπου  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  και  κριτήριο
κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Η κάλυψη της προαναφερθείσας δαπάνης των 75.000,00 €  περίπου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα
γίνει μέσω δωρεάς από την συνεργαζόμενη τράπεζα “ALPHA BANK”.
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Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ
δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από ειδική τριμελή επιτροπή (Επιτροπή Διενέργειας
και Αξιολόγησης) η οποία συγκροτήθηκε από το Δ.Σ. του νοσοκομείου για το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα
τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και  των
οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
  
Οι προσφορές των συμμετεχόντων πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές με τους ειδικούς όρους,
όπως συνέταξε η τριμελής επιτροπή για την δωρεά του εν λόγω μηχανήματος και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ.
του νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ω4ΗΣ4690Ω8-339), ως ακολούθως:
 

 «Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την δωρεά μηχανήματος Ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου»

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Ο Υ  Δ Ι Ε Γ Ε Ρ Τ Η  (      S T I M U L A T O R      )

Να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να αποτελείται από μονάδα διεγέρτη, μονάδα Η/Υ, οθόνη και πληκτρολόγιο.

2. Ο χειρισμός να γίνεται από το πληκτρολόγιο, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθεί οθόνη
αφής (touch screen) και ο χειρισμός του να γίνεται από αυτήν.

3. Να έχει πλάτος παλμού από 0,1 έως 25 mA. 

4. Να έχει διάρκεια παλμού από 0,5msec έως 10msec, με βήματα του 1msec. 

5. Να υπάρχουν επιλογές διαστημάτων βηματοδότησης (ms) τόσο για την απλή βηματοδότηση όσο
και για τα έκτακτα ερεθίσματα.

6. Να υπάρχει διαδοχική AV επιβράδυνση. 

7. Να υπάρχουν προγραμματισμένα πρωτόκολλα βηματοδότησης, με δυνατότητα άμεσης διακοπής
του πρωτοκόλλου όταν παραστεί ανάγκη.

8. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης για όσα επιπλέον έκτακτα ερεθίσματα επιλέξει ο χρήστης, πάνω από
τέσσερα, με δυνατότητα βηματοδότησης σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα.

9. Να μπορούν να αποθηκευτούν πάνω από 6 πρωτόκολλα για διαφορετικούς χρήστες.

10. Να συγχρονίζεται με ΗΚΓ που μπορεί να πάρει ταυτόχρονα είτε με δικό του καλώδιο είτε μέσω του 
καταγραφικού συστήματος.

11. Ο διεγέρτης να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια για την πλήρη λειτουργία του. 

12. Ο διεγέρτης να συνδέεται άμεσα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και με τον ενισχυτή του ηλεκτρο-
φυσιολογικού συστήματος, για την αυτόματη καταγραφή και χαρακτηρισμό των βηματοδοτήσεων
και ενσωμάτωση αυτών στη τελική αναφορά.

13. Να λειτουργεί τόσο με παροχή ρεύματος, όσο και με μπαταρία επαναφορτιζόμενη και να υπάρχει
δυνατότητα σταθερής βηματοδότησης (λειτουργία Emergency) σε περίπτωση που το υπόλοιπο σύ-
στημα, καταγραφικό και εξωτερικός διεγέρτης, τεθούν για οποιοδήποτε λόγο εκτός λειτουργίας.  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ

 Το καταγραφικό σύστημα να διαθέτει ενισχυτή με:
1. A/D μετατροπέα τουλάχιστον στα 12-bit (επιθυμητό να είναι και μεγαλύτερο)
2. Ρυθμό δειγματοληψίας 1, 2 και 4 Khz
3. Δώδεκα (12) επιφανειακά κανάλια ΗΚΓ
4. Τουλάχιστον εβδομήντα έξι (76) ενδοκαρδιακά διπολικά κανάλια και να υπάρχει δυνατότητα επέκτα-

σης . Η ύπαρξη περισσοτέρων καναλιών και η δυνατότητα συγκριτικά μεγαλύτερης επέκτασης θα αξιο-
λογηθούν θετικά.

5. Τέσσερα (4) κανάλια αιματηρών πιέσεων.
6. Τέσσερα (4) βηματοδοτικά κανάλια
7. Τέσσερα (4) κανάλια ανίχνευσης-αίσθησης
8. Φίλτρα Notch στα 50 και 60 Hz
9. Προσαρμοζόμενα φίλτρα θορύβου σήματος
10. Αναλογικές εισόδους/εξόδους (4/16)
11. Να υποστηρίζει πλήρως ΗΦΕ μελέτες με σύγχρονα συστήματα ηλεκτροανατομικής απεικόνισης 

(contact ή non contact)

 Επιπλέον το καταγραφικό σύστημα να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Ο Η/Υ να είναι σύγχρονης τεχνολογίας υψηλού επιπέδου με επεξεργαστή τελευταίας γενιάς (να ανα-
φερθούν τα χαρακτηριστικά του προς αξιολόγηση) και να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα σε παραθυρικό
περιβάλλον για την καταγραφή και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των καρδιολογικών παραμέτρων,
την αποθήκευση της εξέτασης, την επεξεργασία των παραμέτρων, την αναπαραγωγή και παρουσίαση
με την μορφή που θέλει ο χειριστής.

2. Να διαθέτει δύο έγχρωμα TFT monitors τουλάχιστον 20΄΄ υψηλής ανάλυσης, ένα για real time απει-
κόνιση και ένα για επεξεργασία και ανάλυση.

3. Να αποθηκεύει τις ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες σε ειδικό προσπελάσιμο χώρο στον σκληρό δίσκο
από όπου μπορούν να εξαχθούν οι μελέτες για περαιτέρω μελέτη.

4. Να  διαθέτει   DVD  Drive:   CD/  DVD±R  ±RW  (±R  DL)  /  DVD-RAM,  με  χωρητικότητα  αποθήκευσης
τουλάχιστον 4.7GB,  δύο σκληρούς δίσκους τουλάχιστον 250GB, μνήμη τουλάχιστον RAM 4GB.

5. Ο χειριστής να μπορεί να καθορίζει το χρώμα της κάθε κυματομορφής καθώς και ποιές κυματομορφές
θα αποθηκεύονται και ποιές θα παρουσιάζονται στην οθόνη σε Real time. Επίσης, να μπορεί να ανακα-
λεί από την μνήμη για μελέτη τις κυματομορφές καθώς και τις παραμέτρους που προέρχονται από τη
επεξεργασία της εξέτασης.

6. Να έχει την δυνατότητα να μετράει επί της οθόνης σε ακίνητες ή κινούμενες κυματομορφές, το πλάτος
και τον χρόνο αυτόματα αλλά και με τη χρήση calipers. Επίσης να κάνει όλες τις δυνατές μετρήσεις και
παρουσιάσεις των κυματομορφών με grids, scales, labels κ.τ.λ.

7. Να διαθέτει πρωτόκολλα SI, SNRT, SACT, IAP, IVP, ARP, RRP, VT, SVT και τα αποτελέσματα να φαίνονται
σε ανάλογους πίνακες και να μπορούν να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο για περαιτέρω ανάλυση
και εκτύπωση.

8. Οι κυματομορφές, το ΗΚΓ και οι ενδοκαρδιακές καταγραφές να είναι υψηλής ακρίβειας και καθαρότη-
τας. Να μην επηρεάζονται από την εφαρμογή υψίσυχνου ρεύματος κατά την κατάλυση ή κατά τις ανα-
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πνευστικές κινήσεις. Κατά τη διάρκεια της κατάλυσης το σήμα του καθετήρα ablation να παραμένει
ορατό και καθαρό από παράσιτα. 

9. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών φίλτρων σε κάθε κυματομορφή, με την δυνατότη-
τα αλλαγής των παραμέτρων των κυματομορφών χωρίς να επηρεάζεται η καταγραφή. Ο ενισχυτής ECG
και ο ενδοκαρδιακός να διαθέτουν High cutoff filters & Low cutoff filters. Να αναφερθούν οι τιμές των
φίλτρων προς αξιολόγηση.

10. Θα προσμετρηθούν θετικά εάν το σύστημα διαθέτει κάποια από τα εξής χαρακτηριστικά:  Eξελιγμένο
αλγόριθμο με δυνατότητα χάρτη  Local Activation Time,  Voltage Thresholds και Βασικής συχνότητας,
καθώς επίσης και ανάλυση Fast Fournier Transformation και μήκος κύκλου κολπικής μαρμαρυγής (AF),
με σκοπό την ταχύτερη διάγνωση πολύπλοκων υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών συμπεριλαμβανομένης
και της κολπικής μαρμαρυγής.

11. Να διαθέτει συνοπτικό πίνακα καταγραφών (event log).
12. Ο χειριστής να έχει την ευχέρεια να ακινητοποιεί συγκεκριμένες οθόνες και να τοποθετεί βέλη και κεί -

μενα μέσα στις κυματομορφές για μελλοντική ανάλυση και παρουσίαση. Επίσης κατά τη διάρκεια της
καταγραφής της εξέτασης να διαθέτει πλήκτρο συμβάντος για να μπορεί να ανατρέξει στο σημείο που
τον ενδιαφέρει.

13. Επιθυμητό να διαθέτει εξελιγμένες δυνατότητες triggered mode όπως η εμφάνιση ανανεούμενης ενδο-
καρδιακής καταγραφής σε μεγάλη ταχύτητα (beat to beattriggered mode) και απεικόνισης της τελευ-
ταίας (ή περισσοτέρων αναλόγως της ταχύτητας καταγραφής) βηματοδοτικής συστολής του πρωτοκόλ-
λου βηματοδότησης.

14. Επιθυμητό να διαθέτει εξελιγμένο αλγόριθμο για ταυτοποίηση κοιλιακών ταχυκαρδιών με δυνατότητα
αποθήκευσης templates καταγραφών για τη δυνατότητα σύγκρισης κυματομορφών σε pace mapping
με σκοπό την ταχύτερη διάγνωση και εντοπισμό του μηχανισμού των κοιλιακών ταχυκαρδιών.

15. Να συνεργάζεται με όλες τις γεννήτριες κατάλυσης,  RF ablation, (για καθετήρες Thermo couple και
thermistor) και να εμφανίζει επί της οθόνης τις παραμέτρους της γεννήτριας κατά τη διάρκεια της κα-
τάλυσης (κατόπιν ειδικής συνδεσμολογίας που παρέχει η γεννήτρια).

16. Να διαθέτει εξόδους RGB για τη σύνδεση όσων άλλων Monitors χρειάζονται και υπάρχει η δυνατότητα
σύνδεσης επιπλέον set οθονών και keyboard βηματοδότησης στο control room.

17. Να μπορεί να καταγράψει εικόνες από πήγες VGA, όπως υπέρηχοι.
18. Να μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν στο Stimulator με καθορισμό των καναλιών εξόδου μέσω του προ-

γράμματος. 
  19. Να κατατεθεί όσο το δυνατόν πληρέστερος τιμοκατάλογος ανταλλακτικών. Επίσης να κατατεθεί 
         κατάλογος παρελκόμενων που μπορούν να συνδεθούν στην συσκευή πέραν αυτών που την 
         συνοδεύουν για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της.
  20. Να πληροί τα πιο σύγχρονα και σχετικά πρότυπα κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας.   
         Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να είναι σύμφωνοι με την τρέχουσα σχετική Ευρωπαϊκή 
         και Ελληνική Νομοθεσία και να διαθέτουν τις πιο σύγχρονες σχετικές πιστοποιήσεις. Να κατατεθούν 
         όλα τα ανωτέρω έγγραφα.
  21. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως και με δική του ευθύνη και έξοδα και με δικό  
         του ειδικευμένο και ασφαλισμένο τεχνικό προσωπικό την εγκατάσταση του εξοπλισμού, την 
         πραγματοποίηση όλων των ελέγχων καλής λειτουργίας και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη 
         λειτουργία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού κράτους και τις οδηγίες και τα 
         σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 
          Όλες οι εργασίες του προμηθευτή θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του Τμήματος           
          Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και των συναρμόδιων υπευθύνων. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται, αμέσως 
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          μετά την ολοκλήρωση της εγκαταστάσεως και με εξ ολοκλήρου δική του ευθύνη και έξοδα, να 
          πραγματοποιήσει και να τεκμηριώσει όλους τους τεχνικούς και ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι 
          προβλέπονται, για τον συγκεκριμένο τύπο του εξοπλισμού, από τους Νόμους και κανονισμούς του 
          Ελληνικού κράτους και από τα διεθνή και Ελληνικά πρότυπα. Τα πρωτόκολλα διεξαγωγής καθώς και 
          τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων, θα τεκμηριωθούν, από τον προμηθευτή, σε ενιαία τεχνική 
          έκθεση η οποία θα υποβληθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως μετά
          την ολοκλήρωση τους. Όλες οι εργασίες ελέγχων του εξοπλισμού, από τον προμηθευτή, θα 
          πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.
 22.  Ο προμηθευτής θα υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών και ποιοτικών 
         ελέγχων, να παραδώσει τον εξοπλισμό στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου.  Η έννοια της  
         παράδοσης εμπεριέχει τις εξής, εκ μέρους του προμηθευτή ενέργειες: την παράδοση του εξοπλισμού, 
         σε πλήρη σύνθεση και λειτουργία, την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ποιοτικών ελέγχων και 
         ελέγχων καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, την υποβολή των τεχνικών εκθέσεων, οι οποίες          
         τεκμηριώνουν την διενέργεια στον εξοπλισμό των ως άνω ελέγχων, (συμπεριλαμβανομένων και των 
         σχετικών αναλυτικών αποτελεσμάτων) και την υποβολή του συνόλου των εγχειριδίων, και των λοιπών 
         βοηθημάτων.
 23. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Αθήνα, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό     
        με πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο για 
        την συντήρηση του εξοπλισμού.
 24. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του υπό 
        προμήθεια εξοπλισμού, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, αρχής γενομένης την πρώτη εργάσιμη 
        ημέρα μετά την ημέρα παραλαβής του.  Διευκρινίζεται ρητά ότι, κατά την διάρκεια της εγγυήσεως ο 
        προμηθευτής θα αναλάβει, χωρίς ουδεμία πρόσθετη αμοιβή:

    -   την διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επισκευής 
                  βλαβών και δυσλειτουργιών, για απεριόριστο αριθμό κλήσεων και της προμήθειας και 
                  αντικατάστασης όλων ανεξαρτήτως, των ανταλλακτικών και των υλικών συντήρησης (service kit, 
                  κλπ).   Αυτά θα είναι πρωτότυπα και αμεταχείριστα του κατασκευαστικού οίκου.                               
                  Η αποκατάσταση της σωστής και προβλεπόμενης λειτουργίας σε περίπτωση βλαβών θα 
                  πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και κατά τις εργάσιμες ημέρες  
                  και ώρες.  
             -    την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα, με τις 
                  οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
              -   την ενσωμάτωση μετατροπών, αναβαθμίσεων και βελτιώσεων (software & hardware),  οι οποίες 
                  προσφέρονται δωρεάν στον χρόνο εγγυήσεως.              
 26.  Δυσμενή περιστατικά - Ανακλήσεις.  Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το 
         Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, για την ανακοίνωση οποιουδήποτε δυσμενούς  
         περιστατικού (hazard/safety alert) ή/και ανάκλησης (recall) που σχετίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με 
         τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός πέντε (5) 
         εργάσιμων ημερών από τη  πρώτη ανακοίνωση του δυσμενούς περιστατικού ή/και της ανάκλησης, σε 
         οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, από εκπρόσωπο του κατασκευαστή, ή αρμόδια αρχή (Competent 
         Authority).
 27. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε 
        λειτουργία, να διαθέσει έμπειρο τεχνικό προσωπικό για την επιτόπια εκπαίδευση ομάδας ιατρών και 
        χρηστών σε θέματα χειρισμού.
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Οι προσφορές αποστέλλονται στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου
και γίνονται δεκτές εντός δώδεκα (12) ημερών  από την ημέρα ανάρτησης της παρούσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στον διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου στην διεύθυνση www.laiko.gr

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                           ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ
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