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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη 

αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια εμφυτεύσιμων συσκευών καρδιακού ρυθμού – 

βηματοδοτών,  για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Καρδιολογικού Τμήματος του 

νοσοκομείου (CPV 33182210-4), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 172.664,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).»  

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές 

προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 35/09-08-2021 (Θ. 6ο – ΑΔΑ: ΨΒΠΜ4690Ω8-ΨΕ1) Απόφαση Δ.Σ. με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και η συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια εμφυτεύσιμων συσκευών 

καρδιακού ρυθμού – βηματοδοτών,  για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του 

Καρδιολογικού Τμήματος του νοσοκομείου (CPV 33182210-4), συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 172.664,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).»  
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7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12462/22-09-2021 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή 

Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Τη Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη 

αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια εμφυτεύσιμων συσκευών καρδιακού ρυθμού – 

βηματοδοτών,  για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Καρδιολογικού Τμήματος του 

νοσοκομείου (CPV 33182210-4), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 172.664,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 12462/22-09-2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα 

του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε 

περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα 

αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 11/10/2021 Ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή να τις αποστείλουν με έγγραφο 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: prot@laiko. gr και με κοινοποίηση στο 
k.zadeli@laiko.gr. 

5. Το Νοσοκομείο δεν 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 των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός Δημόσιος 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την 

προμήθεια εμφυτεύσιμων συσκευών καρδιακού ρυθμού – βηματοδοτών,  για ένα (1) έτος, για την 

κάλυψη των αναγκών του Καρδιολογικού Τμήματος του νοσοκομείου (CPV 33182210-4), συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 172.664,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή).  

 

                                                             

                                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                    α.α.                

Τρεις (3) σελίδες                                                               ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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«ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ - 
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ  

    

ΕΙΔΟΣ 1. Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) με ειδικές 
θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε ολόσωμη 
μαγνητική τομογραφία 3 Τesla και διάρκεια μπαταρίας> 10 έτη. 

Συμβατότητα με μαγνητικούς τομογράφους 3 Tesla χωρίς περιορισμούς στη ζώνη σάρωσης, 
διάρκεια εξέτασης, τη στάση του ασθενούς εντός του τομογράφου και τη θερμοκρασία σώματος 
(πυρετός) 
 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

1. Συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης (MRI safe). 
2. Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - βηματοδότησης στον κόλπο και την 

κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1. 
3. Δυνατότητα  αυτόματης  μετατροπής  από  διπολικό  σε  μονοπολικό  τρόπο 

βηματοδότησης και αίσθησης. 
4. Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη. 
5. Ανώτερη  οδηγούμενη  συχνότητα  (upper  tacking  and  driven  rate): 

Προγραμματιζόμενη. 
6. Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία. 
7. Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. 
8. Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. 
9. Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία 

και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος. 
10. Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα. 
11. Αλγόριθμος αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής. 
12. Ανερέθιστη  περίοδος  κολπική  και  κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες 
13. Nα δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 7 έτη. 

 
Ειδικές θεραπευτικές Δυνατότητες 

1. Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode 
switch). 

2. Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας. 
3. Διακοπή  ταχυκαρδίας  σχετιζόμενης  με  το  βηματοδότη. 
4. Προσαρμογή  σε πρώιμη κοιλιακή συστολή. 
5. Αλγόριθμοι  ανταπόκρισης  σε  απότομη  μείωση  της  καρδιακής  συχνότητας. 

 
Διαγνωστικές ικανότητες: 

1. Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ μέσω του βηματοδότου 

2. Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε 
πραγματικό χρόνο. 

3. Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και  κοιλιακών ταχυκαρδιών. 
4. Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά. 
5. Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης σε κόλπο και κοιλία. 
6. Αλγόριθμοι πρόληψης κολπικών ταχυαρρυθμιών. 

 
Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας: 
Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων:  

a) Mετρητής επιτάχυνσης 
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b) Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό 
c) Mετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας. 

 
Όλοι οι βηματοδότες θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρόδια παθητικής ή/και ενεργητικής 
πρόσφυσης (MRI safe) καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς διαφόρων μεγεθών κατά την επιλογή του 
ιατρού. 
 
Ποσότητα 85 σετ (αποτελούμενο από 1 βηματοδότη , 2 ηλεκτρόδια MRI safe, 2 διαφλέβιους εισαγωγείς)  
 

ΕΙΔΟΣ 2. Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συχνότητα (SSIR), με ειδικές 
διαγνωστικές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε μαγνητική τομογραφία (MRI 
safe, Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities)  και διάρκεια 
μπαταρίας >10 έτη. 

Συμβατότητα με μαγνητικούς τομογράφους 3 Tesla χωρίς περιορισμούς στη ζώνη σάρωσης, διάρκεια 
εξέτασης, τη στάση του ασθενούς εντός του τομογράφου και τη θερμοκρασία σώματος (πυρετός) 
 
Βασικά χαρακτηριστικά: 

1. Συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης (MRI safe) 

2. Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης: Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής 
αίσθησης - βηματοδότησης με θύρα σύνδεσης IS-1. 

3. Δυνατότητα  αυτόματης  μετατροπής  από  διπολικό  σε  μονοπολικό  τρόπο 
βηματοδότησης και αίσθησης. 

4. Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη 
5. Ανώτερη  οδηγούμενη  συχνότητα: Προγραμματιζόμενη. 
6. Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη 
7. Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη 
8. Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη 
9. Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης και αυτορρύθμιση της 

έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος. 
10. Ανερέθιστη  περίοδος: Προγραμματιζόμενη 
11. Nα δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 7 έτη. 

 
Διαγνωστικές ικανότητες: 

1. Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ μέσω του βηματοδότου 

2. Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε 
πραγματικό χρόνο. 

3. Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης. 
 
Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας: 
Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων:  

a) Mετρητής επιτάχυνσης 

b) Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό 
c) Mετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.  

 
Όλοι οι βηματοδότες θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρόδια παθητικής ή/και ενεργητικής 
πρόσφυσης (MRI safe) καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς διαφόρων μεγεθών κατά την επιλογή του 
ιατρού. 
 
Ποσότητα 40 σετ (αποτελούμενο από 1 βηματοδότη, 1 ηλεκτρόδιο MRI safe, 1 διαφλέβιο εισαγωγέα)  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Να δηλώνεται υποχρεωτικά το εργοστάσιο κατασκευής όπου κατασκευάζονται τα προσφερόμενα 

συστήματα (σετ). Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO-

9001:2015 ή ISO 13485:2003, το οποίο και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.  

Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που 

βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία 

αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - 

Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ «ενεργά εμφυτεύσιμα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).  

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) 

Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/14-

6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά 

Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης 

σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι 

τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το 
χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών, είτε για 

εκπρόθεσμη, ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική (β) ΚΥΑ 

σήμανση CE.  

Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με 

την ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι διαθέτουν ανά πάσα 

στιγμή του 24ώρου (συμπεριλαμβανομένων των αργιών και εορτών) καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 

λειτουργίας κάθε εμφυτευθείσας συσκευής σε ασθενή, το εξειδικευμένο προσωπικό και τα απαραίτητα 

μηχανήματα για τον έλεγχο και ρύθμιση των συσκευών, όποτε τους ζητηθεί από τα καρδιολογικά κέντρα.  
Στην ανωτέρω υποχρέωση περιλαμβάνεται και η παρουσία τεχνικού προσωπικού κατά τους 

προγραμματισμένους ελέγχους στο εξωτερικό βηματοδοτικό ιατρείο. Οι τεχνικοί που αναλαμβάνουν τους 

ελέγχους και τις ρυθμίσεις πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από την 

κατασκευάστρια εταιρία.  

Ο κατασκευαστικός οίκος μέσω των προσφερόντων να διαβεβαιώσει ότι το εξειδικευμένο 

προσωπικό και  η υλικοτεχνική υποδομή για τον έλεγχο των συσκευών θα είναι διαθέσιμα για την 

προβλεπομένη διάρκεια ζωής τους. Τα ηλεκτρόδια (διαφλέβια και επικαρδιακά) πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να είναι πλήρως συμβατά με τους προσφερόμενους βηματοδότες . Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα 

πρέπει, υποχρεωτικά, να περιλαμβάνει τους κατάλληλους ηλεκτροκαθετήρες κοιλιακής, κολπικής 
βηματοδότησης  παθητικής ή ενεργητικής καθήλωσης, ώστε να γίνεται πλήρης αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων των συσκευών, τους απαραίτητους υποκλείδιους εισαγωγείς, καθώς και όλα τα απαραίτητα 

συνοδά υλικά για την εμφύτευση κάθε συσκευής. Τα ηλεκτρόδια πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι 

πλήρως συμβατά με τις προσφερόμενες συσκευές, και οι προσφερόμενες συσκευές να μπορούν να 

μπορούν να συνδεθούν με απαγωγές-ηλεκτρόδια βηματοδοτικά. 

Οι προσφερθείσες τιμές υποχρεωτικά θα αφορούν στην τιμή ανά σύστημα (σετ), και υποχρεωτικά, 

οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν στην προσφορά τους και ανάλυση της τιμής του κάθε είδους 

που θα περιλαμβάνει το σετ (δηλ. της συσκευής, των ηλεκτροδίων και των συνοδών αναλωσίμων υλικών), 

με και χωρίς το ΦΠΑ.» 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΘΞ4690Ω8-Ρ5Δ
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