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ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»

Έρνληαο ππόςε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α’/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη.
Σν ππ. αξ. 4661/14.09.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηόηεηά ηεο
λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Ν. 4412/2016.
Η ππ. αξ. 7936/18-05-2018 Απόθαζε ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο ύληαμεο
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο αλαπλεπζηήξα ηνπ Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»».
Σν ππ. αξ. 20317/13-12-2018 πξαθηηθό ππνβνιήο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από
ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ.
Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΝΑΙ.
Σν ππ. αξ. 486/8-5-2018 αίηεκα ηεο Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Σε δηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
πξνκήζεηα ελόο αλαπλεπζηήξα ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Ννζνθνκείνπ
www.hippocratio.gr
(ζέκαηα
ΠξνκεζεηώλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεύζεηο)
3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα από ηελ εκέξα
αλάξηεζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο
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απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο
(4) επηπιένλ εκέξεο.
4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηηο
23 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019,
Ημέρα ΣΕΣΑΡΣΗ και Ώρα 15:00 μμ ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: prom@hippocratio.gr.
5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ
θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα
επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα
ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο.
6. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα
ελόο αλαπλεπζηήξα ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

υνημμένα: Σξεηο (3) ζειίδεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ
Εζωηερική διανομή:

 Τπνδ/λζε Οηθνλνκηθνύ
 Σκήκα Πξνκεζεηώλ
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ

1. Αλαπλεπζηήξαο κε δπλαηόηεηα αεξηζκνύ ελειίθσλ.
Να ζπλνδεύεηαη από:
 Βαζηθή κνλάδα
 Σξνρήιαηε βάζε ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε ζύζηεκα
πέδεζεο
2. Να ιεηηνπξγεί ππό ηάζε δηθηύνπ (230V/50Hz) θαη λα είλαη
εθνδηαζκέλνο κε ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε πνπ λα παξέρεη
απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηώλ.
3. Να ιεηηνπξγεί ηξνθνδνηνύκελνο από θεληξηθή παξνρή νμπγόλνπ (κε
πίεζε από 3-6 bar πεξίπνπ). Να ηξνθνδνηείηαη θαη από θεληξηθή
παξνρή αέξα (κε πίεζε από 3-6 bar πεξίπνπ) ή ελαιιαθηηθά από
ελζσκαησκέλν ζύζηεκα ζπλερνύο παξνρήο αέξα (αεξνζπκπηεζηή ή
ηνπξκπίλα).
4. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζόλε αθήο, κεγέζνπο
ηνπιάρηζηνλ 12” κε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3)
θπκαηνκνξθώλ ηαπηόρξνλα (πίεζεο, ξνήο θαη όγθνπ σο πξνο ην
ρξόλν)
5. Να εθηειεί απαξαηηήησο ηνπο παξαθάησ ηύπνπο ππνρξεσηηθνύ θαη
απηόκαηνπ αεξηζκνύ:
α. Τπνρξεσηηθό αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ θαη πίεζεο (VCV, PCV)
β. πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό (SIMV)
γ. Αεξηζκό ζπλερνύο ζεηηθήο πίεζεο κε ππνζηήξημε πίεζεο CPAP/PS
6. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία νμπγνλνζεξαπείαο πςειήο ξνήο θαηά ηελ νπνία
ν ρεηξηζηήο ζα ξπζκίδεη ην πνζνζηό νμπγόλνπ θαη ηελ ζπλνιηθή ξνή
(ηνπιάρηζηνλ έσο 80 L/min).
7. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ζπκβαηόο πγξαληήξαο.
8. Να έρεη απαξαηηήησο δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο γηα εθηέιεζε
επηπξόζζεησλ ηξόπσλ αεξηζκνύ νη νπνίνη λα αλαθεξζνύλ θαη λα
πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα/software.
9. ε πεξίπησζε άπλνηαο λα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα αεξηζκόο άπλνηαο,
κε πξνθαζνξηζκέλεο από ηνλ ρξήζηε ξπζκίζεηο παξακέηξσλ
αεξηζκνύ.
10. Να έρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο άκεζα ή έκκεζα ησλ παξαθάησ
παξακέηξσλ:
α. Υνξεγνύκελνπ όγθνπ 50 - 2000 ml
β. Αλαπλνώλ έσο 80 ΒΡΜ
γ. Υξόλνπ εηζπλνήο από 0,2s έσο 10s
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δ. Ρνήο εηζπλνήο έσο 180 LPM ηνπιάρηζηνλ
ε. FiO2 από 21 έσο 100%
ζη.PEEP έσο 45 mbar ηνπιάρηζηνλ
δ. Πίεζεο εηζπλνήο έσο 95 mbar ηνπιάρηζηνλ
ε. Πίεζεο ππνζηήξημεο (Pressure Support) έσο 50 mbar πεξίπνπ
ζ. ζθαλδαιηζκό ξνήο (flow trigger)
11. Να έρεη δπλαηόηεηα κέηξεζεο θαη έλδεημεο ηνπιάρηζηνλ ησλ παξαθάησ
παξακέηξσλ:
α. Όγθνπ αλαπλνήο
β. πλνιηθνύ εθπλεόκελνπ όγθνπ αλά ιεπηό
γ. Όγθνπ δηαξξνώλ αλά ιεπηό
δ. Μέγηζηεο, κέζεο, ηεινεθπλεπζηηθήο θαη πίεζεο plateau
ε. πλνιηθή ζπρλόηεηα αλαπλνώλ
ζη.πρλόηεηα απηόκαηεο αλαπλνήο
δ. πγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ νμπγόλνπ (FiO2)
ε. Αληίζηαζεο (resistance) θαη ελδνηηθόηεηαο (compliance)
ζ. Γείθηεο αβαζνύο αλαπλνήο (RSB)
12. Να δηαζέηεη εηδηθή δηάηαμε γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ
αλαξξόθεζε
κε
απηόκαην
πξόγξακκα
πξν-νμπγόλσζεο,
αλαξξόθεζεο, κεηά-νμπγόλσζεο.
13. Να δηαζέηεη ζπλαγεξκνύο (Alarms) γηα ηηο παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ
πεξηπηώζεηο:
α. Πίεζε αεξαγσγώλ
β. πλαγεξκό άπλνηαο κε ξύζκηζε από 15 έσο θαη 60 sec
γ. Υακειό θαη πςειό όγθν αλά ιεπηό
δ. Υακειό θαη πςειό όγθν αλαπλνήο
ε. Υακειή θαη πςειή ζπγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ νμπγόλνπ
ζη.Τςειή αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα
δ. Υακειή θόξηηζε κπαηαξίαο
ε. Βιάβε ζπζθεπήο
14. Να δηαζέηεη πιήθηξν γηα παξάηαζε ηεο εηζπλνήο (inspiration hold).
15. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα παγώκαηνο θπκαηνκνξθώλ (freeze).
16. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο ηεο νζόλεο.
17. Να δηαζέηεη λεθεινπνηεηή θαξκάθσλ πνπ λα ζπγρξνλίδεηαη κε ηελ
θάζε εηζπλνήο. Η ιεηηνπξγία ηνπ λεθεινπνηεηή λα κελ επεξεάδεη ην
ρνξεγνύκελν θαηά ιεπηό όγθν.
18. Σα ηκήκαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα
εθπλεόκελα αέξηα λα είλαη απνζηεηξώζηκα.
19. Σν κελνύ ιεηηνπξγίαο θαη ηα κελύκαηα ζηελ νζόλε ηνπ λα είλαη
απαξαηηήησο ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
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20. Κάζε αλαπλεπζηήξαο λα παξαδνζεί κε:
 Γύν (2) ζεη ησλ ηκεκάησλ πνπ δηέξρνληαη εθπλεόκελα αέξηα (όπσο
βαιβίδεο εθπλνήο, αηζζεηήξεο ξνήο, ηπρόλ απαξαίηεηα θίιηξα θιπ)
ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα.
 Έλαλ (1) δνθηκαζηηθό αζθό.
Γενικά Υαρακηηριζηικά
1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο
πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. Να δηαηίζεηαη
από αληηπξόζσπν πνπ δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη ISO 13485
ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α ΓΤ8δ/1348/04 πνπ αθνξά ζηε δηαθίλεζε θαη ηελ
ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ.
2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό λα είλαη εληαγκέλνη ζε πξόγξακκα

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ 117/2004(ΦΔΚ 82Α)
θαη Π.Γ 15/2006(ΦΔΚ 12Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο 2003/108.
3. Να

δνζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηζζεηήξσλ νμπγόλνπ. ε πεξίπησζε πνπ
δηαζέηεη ηνπξκπίλα/αεξνζπκπηεζηή, να δοθεί εγγύηζη για ηο εν λόγω
μέρος ηοσ αναπνεσζηήρα ηοσλάτιζηον για 7 έηη.

4. Να αλαθεξζεί:

α) Η εηήζηα θνζηνιόγεζε ζπκβνιαίνπ πιήξνπο ζπληήξεζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, service kits θαη εξγαζίαο,
εθηόο αλαισζίκσλ.
β)
Η
εηήζηα
θνζηνιόγεζε
πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ service kits θαη εξγαζίαο εθηόο
αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ ηνπ αλαπλεπζηήξα, κεηά ην πέξαο ηεο
εγγύεζεο.
5. Να

βεβαηώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό
δηαζεζηκόηεηα αληαιιαθηηθώλ γηα κία δεθαεηία.

νίθν

ε

6. Οη ζπκκεηέρνληεο λα δηαζέηνπλ κόληκα νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο

ππνζηήξημεο θαη service, θαζώο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθό, κε πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό
νίθν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ.
7. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο θαη

αλαιπηηθή απάληεζε ησλ δεηνπκέλσλ πξνδηαγξαθώλ.

