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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΛΙΧΝ 

ΔΓΥΤΗ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΜΔΧ ΤΡΙΓΓΑ ΜΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ TCI ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΧΝ 

ΔΓΥΤΗ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΜΔΧ ΤΡΙΓΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν 

από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική 

διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 
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1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν 

και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο 

Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – 

Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

 

2. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 9536-09/05/2022 Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 

ε  ζθνπηκόηεηα θαη ε αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα αληιηώλ έγρπζεο θαξκάθσλ κέζσ 

ζύξηγγαο κε ιεηηνπξγία TCI θαη αληιηώλ έγρπζεο θαξκάθσλ κέζσ ζύξηγγαο, κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΙ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ) ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο € 7.600,00 πιένλ ΦΠΑ ή € 

9.424,00 ζπκπ. ΦΠΑ 24%. 

 

 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά για ηην ππομήθεια ανηλιών έγσςζηρ θαπμάκυν μέζυ 

ζύπιγγαρ με λειηοςπγία TCI και ανηλιών έγσςζηρ θαπμάκυν μέζυ ζύπιγγαρ. 

 

 
ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ  

(Δ ΣΔΜΑΥΙΑ) 

ΠΙΘΑΝΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΠΙΘΑΝΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 

ΠΙΘΑΝΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΤΜΠ. ΦΠΑ 

(24%) 

ΑΝΣΛΙΑ 

ΔΓΥΤΗ 

ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

ΜΔΧ ΤΡΙΓΓΑ 

ΜΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

TCI 

2 € 1.400,00 € 2.800,00 € 3.472,00 

ΑΝΣΛΙΑ 

ΔΓΥΤΗ 

ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

ΜΔΧ ΤΡΙΓΓΑ 

4 € 1.200,00 € 4.800,00 € 5.952,00  

 

ςνολική Πιθανή δαπάνη € 7.600,00 πλέον ΦΠΑ ή € 9.424,00 ζςμπ. ΦΠΑ 24% 

 

 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνύζεο.  
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Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Οι πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ ζε ηλεκηπονική μοπθή μέζυ ηηρ πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έυρ ηην Γεςηέπα 23/05/2022 και ώπα 14:00, ενώ θα καηαηεθούν και ζε 

ένηςπη μοπθή μεηά ηην ηλεκηπονική ςποβολή ηοςρ ζηο iSupplies, έυρ ηιρ 10:00 π.μ. ηηρ επομένηρ 

επγάζιμηρ ημέπαρ, ήηοι ηην Σπίηη 23/05/2022, ζηο Ππυηόκολλο ζηη Γπαμμαηεία ηος 

Νοζοκομείος ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηον οποίο ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ ηα ζηοισεία 

ηηρ ππόζκληζηρ.   

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει 

ηιμήρ.  

Η πξνζθνξά ζα γίλεη δεθηή, εθόζνλ πιεξνί ην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ πηζαλή 

δαπάλε. 

ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην ςποβολή 

ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 Σηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 ε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.   
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Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη ηα κέιε 

Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην 

λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην 

θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Σα 

θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζύκθσλα κε όζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

 

                 

 
               

    Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                           ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΝΣΛΙΑ ΕΓΥΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΜΕΩ ΤΡΙΓΓΑ 

 
 

1. Να είναι μικρζσ, εφχρθςτεσ και ανεξάρτητες αντλίεσ όγκου και ςφριγγασ, οι οποίεσ μποροφν είτε 
να λειτουργιςουν αυτόνομα, είτε να ενςωματωκοφν ςε κεντρικό ςτακμό. Κάκε μια να διακζτει 
ςφςτθμα εφκολθσ ανάρτθςθσ ςε ςτατϊ οροφ ι/και οριηόντια ράγα μθχανθμάτων. 

2. Λειτουργία με ρεφμα πόλθσ 220 -240 V / 50-60 Hz, χωρίσ τθ χριςθ εξωτερικοφ μεταςχθματιςτι. 

3. Η αντλία  να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ χοριγθςθ φαρμάκων αναιςκθςίασ αλλά και άλλων 
ενδοφλζβιων φαρμάκων τθρϊντασ τυπικά προφίλ ζγχυςθσ, όπωσ ςυνεχι ρυκμό ζγχυςθσ, bolus 
και δόςθ ειςαγωγισ. 

4. Ο ρυκμόσ ζγχυςθσ να ρυκμίηεται ςε κλίμακα  από 0,1 – 9999 ml/hr.  

5. Η αντλία να ζχει ακρίβεια χοριγθςθσ <2% 

6. Να παρζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ του ορίου πίεςθσ ςυναγερμοφ φραγισ κατά τθ διάρκεια τθσ 
χοριγθςθσ χωρίσ τθ διακοπι τθσ, με ψθφιακι ζνδειξθ του ορίου πίεςθσ.  

7. Να διακζτει ευκρινζσ πλθκτρολόγιο και φωτιηόμενθ οκόνθ ενδείξεων ςτεγανά ςε διαβροχι. 
8. Να υποςτθρίηει πλαςτικζσ ςφριγγεσ των 10,20, 50/60 ml χωρίσ να απαιτείται ειδικό εξάρτθμα 

προςαρμογισ. 
9. Να διακζτει αυτόματθ αναγνϊριςθ του μεγζκουσ τθσ ςφριγγασ.  
10. ΝΑ διακζτει δυνατότθτα αποκικευςθσ των χορθγιςεων και λειτουργία “ιςτορικοφ χριςθσ” 
11. Να διακζτει λειτουργία “Standby mode” (κατάςταςθ αναμονισ)  

12. Να διακζτει Ελλθνικό μενοφ και εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά 

13. Η τοποκζτθςθ τθσ ςφριγγασ να γίνεται εφκολα. 

14. Να ζχει δυνατότθτα TCI  
15. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ/ειδοποιιςεισ  για τισ εξισ τουλάχιςτον 

περιπτϊςεισ:  

i. Εςφαλμζνθσ τοποκζτθςθσ τθσ ςφριγγασ, ι αλλαγισ τθσ, ενϊ γίνεται χοριγθςθ. 

ii. Υψθλισ πίεςθσ ζγχυςθσ 

iii. Απόφραξθσ τθσ γραμμισ 

iv. Πλθςίον τζλουσ ζγχυςθσ – Τζλοσ ζγχυςθσ 

v. Πλθςίον ςυμπλιρωςθσ όγκου ζγχυςθσ – Συμπλιρωςθ όγκου 

vi. Χαμθλι μπαταρία και άδεια μπαταρία 

vii. Τεχνικό πρόβλθμα 

16. Η αντλία να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ κακϊσ και λειτουργίασ ςε ςυςτοιχία με 
άλλεσ αντλίεσ ιδίου τφπου θ/και ογκομετρικοφ, ενςωματωμζνθ ςε ειδικό ςφςτθμα υποδοχισ 
αντλιϊν > 4 κζςεων, για πολλαπλζσ εγχφςεισ. Δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ προςκικθσ ι αφαίρεςθσ 
τθσ κάκε αντλίασ και κεντρικισ τροφοδοςίασ όλων των αντλιϊν μζςω ενόσ καλωδίου ρεφματοσ. 

17. Να πλθροί τισ Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ προδιαγραφζσ θλεκτρικισ αςφάλειασ, 
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ και προςταςίασ από ειςροι υγρϊν. Να παρζχει τθ μζγιςτθ 
δυνατι προςταςία από διαρροι  ρεφματοσ και θλεκτροπλθξία. Να διατίκενται όλα τα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτάσ του προϊόντοσ, του καταςκευαςτι και προμθκευτι, όπωσ απαιτείται 
κατά τθ νομοκεςία. 

 

Πικανι δαπάνθ περίπου 1.200 ευρϊ ζκαςτθ +ΦΠΑ 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΝΣΛΙΑ ΕΓΥΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΜΕΩ ΤΡΙΓΓΑ 

Mε λειτουργία ΣCI  

 
18. Σφςτθμα εφκολθσ ανάρτθςθσ ςε ςτατϊ οροφ ι/και οριηόντια ράγα μθχανθμάτων. 

19. Λειτουργία με ρεφμα πόλθσ 220 -240 V / 50-60 Hz, τροφοδοτοφμενθ μζςω τριπολικοφ καλωδίου 
χωρίσ τθ χριςθ εξωτερικοφ μεταςχθματιςτι. 

20. Η αντλία  να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ χοριγθςθ φαρμάκων αναιςκθςίασ (προποφόλθσ, 
ρεμιφαιντανφλθσ) με ενδοφλζβια ζγχυςθ ςε λειτουργία TCI (Στοχευμζνθ ελεγχόμενθ ζγχυςθ) 
αλλά και άλλων ενδοφλζβιων φαρμάκων τθρϊντασ τυπικά προφίλ ζγχυςθσ, όπωσ ςυνεχι ρυκμό 
ζγχυςθσ, bolus και δόςθ ειςαγωγισ. 

21. Το προφίλ χοριγθςθσ των φαρμάκων αναιςκθςίασ να βαςίηεται ςε φαρμακοκινθτικά μοντζλα  
Απαραίτθτα να διακζτει τα μοντζλα Marsh, Schnider, Kataria και Paedfusor (προποφόλθσ) και 
Minto (ρεμιφαιντανφλθσ).  

22. Ο ρυκμόσ ζγχυςθσ να ρυκμίηεται ςε κλίμακα  από 0,1 – 1200 ml/hr.  

23. Η αντλία να ζχει ακρίβεια χοριγθςθσ ±1% 

24. Να παρζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ του ορίου πίεςθσ ςυναγερμοφ φραγισ κατά τθ διάρκεια τθσ 
χοριγθςθσ χωρίσ τθ διακοπι τθσ  

25. Να λειτουργεί με προεκτάςεισ και πλαςτικζσ ςφριγγεσ των 10,20 ,50/60 ml χωρίσ να απαιτείται 
ειδικό εξάρτθμα προςαρμογισ. 

26. Να διακζτει Ελλθνικό μενοφ και εγχειρίδιο χριςθσ ςτα Ελλθνικά 

27. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ/ειδοποιιςεισ  για τισ εξισ τουλάχιςτον 
περιπτϊςεισ:  

 Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ζύξηγγαο 

 Τπέξβαζε νξίνπ πίεζεο ζπλαγεξκνύ θξαγήο –απόθξαμε γξακκήο  

 Πιεζίνλ ηέινπο έγρπζεο – Σέινο έγρπζεο 

 Πιεζίνλ ζπκπιήξσζεο όγθνπ έγρπζεο – πκπιήξσζε όγθνπ 

 Υακειή κπαηαξία θαη άδεηα κπαηαξία 

 Απνζύλδεζε  / δηαθνπή ξεύκαηνο 

 Σερληθό πξόβιεκα 

 Δηδνπνίεζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 

28. Η αντλία να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ κακϊσ και λειτουργίασ ςε ςυςτοιχία με 
άλλεσ αντλίεσ ιδίου τφπου θ/και ογκομετρικοφ, ενςωματωμζνθ ςε ειδικό ςφςτθμα υποδοχισ 
αντλιϊν  4 και 6 κζςεων, για πολλαπλζσ εγχφςεισ. Δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ προςκικθσ ι 
αφαίρεςθσ τθσ κάκε αντλίασ και κεντρικισ τροφοδοςίασ όλων των αντλιϊν μζςω ενόσ καλωδίου 
ρεφματοσ. 

29. Η αντλία να ενςωματϊνεται αυτοφςια με τθν λαβι και το άγκιςτρο ςε πφργο κεντρικισ  
τροφοδοςίασ 4-8 κζςεων. 

30. Να πλθροί τισ Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ προδιαγραφζσ θλεκτρικισ αςφάλειασ, 
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ και προςταςίασ από ειςροι υγρϊν. Να παρζχει τθ μζγιςτθ 
δυνατι προςταςία από διαρροι  ρεφματοσ και θλεκτροπλθξία  

31. Να διατίκενται όλα τα πιςτοποιθτικά ποιότθτοσ του προϊόντοσ, του καταςκευαςτι και 
προμθκευτι, όπωσ απαιτείται κατά τθ νομοκεςία 

 

 

Πικανι δαπάνθ περίπου 1.400 ευρϊ ζκαςτθ +ΦΠΑ 
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