Υανιά 3/4/2017
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
7η Τ. ΠΔ. ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ’

Σμήμα : Προμηθειών
Γραθείο Γιατείριζης Παγίων
Πληροθορίες : Κοσνδοσράκης Νίκος
Σηλέθωνο: 28213-42301
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr
ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ»
Παρακαλούμε, ζηείληε μας οικονομική - ηετνική προζθορά με e-mail για πιθανή προμήθεια ηοσ
παρακάηω είδοσς από ηην εηαιρεία ζας, (αναθέρονηας ηετνικά ταρακηηριζηικά, μάρκα – μονηέλο,
θωηογραθία από εργοζηαζιακό προζπέκηοσς, ημερομηνία παράδοζης, ηρόπο πληρωμής, κ.η.λ.).

ΟΞΤΜΔΣΡΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΦΟΡΗΣΟ (1 ΣΔΜ)
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΛΜΙΚΟΤ ΟΞΤΜΕΣΡΟΤ
Να είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο.
Να είναι ςτζρεο και ανθεκτικό ςε ςκληρή χρήςη.
Να πληροί βάςει πιςτοποιητικϊν, τισ κάτωθι απαιτήςεισ:
Υψηλή αντοχή ςε κραδαςμοφσ και κροφςεισ.
Λειτουργία ςε υγραςία ζωσ 95% και θερμοκραςία 0 - 45 °C.
Το βάροσ του να μην υπερβαίνει τα 500gr.
Να είναι φορητό, μικροφ όγκου
Να παρζχει ευδιάκριτεσ αριθμητικζσ ενδείξεισ του SpO2, του αριθμοφ των
ςφίξεων/λεπτό (BPM) και ενδείξεισ τησ ζνταςησ του παλμοφ και τησ
ποιότητασ του ςήματοσ.
Να ζχει ικανότητα ανάλυςησ (resolution) 1% SpO2 και 1 BPM
Να ζχει εφροσ μετρήςεωσ SpO2: 1 – 100% και BPM: 30 – 240/min.
Να ζχει ακρίβεια μετρήςεων SpO2 και BPM: 2% ή ± 2 μονάδεσ.
Να διαθζτει ςυναγερμοφσ με προκαθοριςμζνα όρια, για SpO2 και BPM με
οπτική και ακουςτική ζνδειξη.
Να δφναται να φζρει αιςθητήρεσ (sensors) όλων των ειδϊν και να
ςυνοδεφεται από ζναν (1) αιςθητήρα δακτφλου ενηλίκων πολλαπλϊν

χρήςεων καθϊσ και καλϊδιο προζκταςήσ του
Το καλϊδιο του αιςθητήρα να είναι μεγάλου μήκουσ & τουλάχιςτον 1.5 m.
Να ςυνοδεφεται από προςτατευτικό κάλυμμα.
Να κλείνει αυτόματα μετά από οριςμζνο χρόνο προσ εξοικονόμιςη
μπαταρίασ
Να λειτουργεί με αλκαλικζσ μπαταρίεσ οι οποίεσ να περιλαμβάνονται κατά
την παράδοςη, με αυτονομία ςυνεχοφσ λειτουργίασ τουλάχιςτον 32 ωρϊν
και να διαθζτει ζνδειξη χαμηλήσ ενεργειακήσ ςτάθμησ των μπαταριϊν.
Να ζχει εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ζτη
Επιπλζον τεχνικά χαρακτηριςτικά θα εκτιμηθοφν.
Η προςφορά να περιζχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του
προςφερόμενου μοντζλου, καθϊσ επίςησ και να ςυνοδεφεται από
εγχειρίδιο λειτουργίασ και τεχνικό εγχειρίδιο.
Να υπάρχει υπεφθυνο SERVICE από την προμηθεφτρια εταιρία και
επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικϊν και αναλϊςιμων για τουλάχιςτον
δζκα (10) χρόνια. Η επάρκεια του SERVICE να αποδεικνφεται με τα
πιςτοποιητικά εκπαίδευςησ των τεχνικϊν τησ εταιρίασ επί του
προςφερόμενου μοντζλου και με την φπαρξη εξοπλιςμοφ διακρίβωςησ
Η ςυςκευή κατά την παράδοςη να ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο λειτουργίασ
και τεχνικό εγχειρίδιο μεταφραςμζνα ςτην ελληνική γλϊςςα.
Να διαθζτει πιςτοποίηςη CE mark
Η καταςκευάςτρια και η προμηθεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιημζνεσ
κατά ISO 9001:08 ή ISO 13485:03
Να προςκομιςτοφν με την προςφορά τα απαιτοφμενα πιςτοποιητικά του
καταςκευαςτή και του προμηθευτή, καθϊσ και τα απαραίτητα
πιςτοποιητικά ποιότητασ και αςφάλειασ του προϊόντοσ

ΗΜΔΡΑ / ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ / ΧΡΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΠΔΜΠΣΗ 6/4/2017 & ΧΡΑ 13:00
ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΑΓΙΧΝ
ΚΟΤΝΓΟΤΡΑΚΗ ΝΙΚΟ
ΠΔ Γ/ΚΟΤ – Λ/ΚΟΤ

ΑΠΟ ΣΗΝ ΒΙΟΨΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΟΤΓΑΚΗ ΣΡΙΑΝΣ/ΛΛΙΑ
ΣΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ

