
                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου & 

Δυτικής Ελλάδας 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ         

                         

Λευκάδα  30/06/2021   

Αριθ. Πρωτ:   6045 

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                        ΠΡΟΣ                                                                                                  

Ταχ. Δ/νση: Φιλοσόφων                                             ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ 

Τηλέφωνο: 2645 360306 

Πληροφορίες: Πολίτη Βησσαρία. 

e-mail: vpoliti@ghol.gr 

 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας 

ανάθεση της προμήθειας «Σύστημα Δοκιμασίας Κόπωσης-Τεστ Κοπώσεως ». 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους  διατάκτες και παροχή 

οδηγιών».  

5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> 

(ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  

6. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 21REQ008745493 όπως επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’αριθμ.πρωτ 801/25-06-2021 (ΑΔΑ: 67Ρ24690ΒΧ-ΟΦΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

Αριθμ. Δέσμευσης 374. 

8.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 21REQ008829222 

9.Την αριθμ. Πρωτ.793/23-06-2021  Απόφασης Διοικητή περί ορισμού επιτροπής διενέργειας της 

διαγωνιστικής διαδικασίας(ΑΔΑ: 6ΚΝ34690ΒΧ-9Β4) 
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10.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια «Σύστημα 
Δοκομασίας Κόπωσης –Τεστ Κοπώσεως» CPV:33100000-1 προϋπολογισθείσας δαπάνης 
16.988,00 € με ΦΠΑ  , σύμφωνα  με τα κατωτέρω: 
 

 
α/α 

Τμήμα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
Με ΦΠΑ  

1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Σύστημα Δοκιμασίας Κόπωσης 
(τεστ κοπώσεως)  

1 13.700 24% 16.988,00 

 
      Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει  

τιμής. 

 
                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
1)Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό και κλινικά αποδεδειγμένη υπεροχή στην 
υποστήριξη λήψης αποφάσεων με άριστη ποιότητα σήματος και ύψιστη ακρίβεια . 
2)Να διαθέτει οθόνη LCD μεγέθους 22’ με ανάλυση 1680 χ 1050pixels 
Να περιλαμβάνει εξειδικευμένο αλγόριθμο XTI δηλ γραφική απεικόνιση σύνοψης της εξετάσης.Να 
πραγματοποιείται χρωματική απεικόνιση 4 παραμέτρων . 
3) Στην οθόνη να απεικονίζονται 3,6,12 και 15 α[αγωγές. 
Φορμάτ απεικόνισης: 3 rhythm, 3 rhythm + medians, 3 rhythm + trends, 6 rhythm, 4 x 2.5 + 1  
rhythm, 2x6  
Ταχύτητες απεικόνισης :25,50 mm/s 
Ευαισθησία απεικόνισης : 2.5 , 5, 10, 20mm/mv 
Ταχύτητες εκτύπωσης :5,12.5,25,50 mm/s 
Ευαισθησία εκτύπωσης :2.5,5,10,20 mm/mv 
Να απεικονίζονται οι παρακάτω παράμετροι :Heart Rate ,target heart rate ,blood pressure, exercise 
clock, stage clock, phase clock, protocol, speed, grade, Watts, METS,RRP. 
Επιπλέον απεικονιζόμενα δεδομένα:ST/Scan/median complexes, arrhythmias, ventricular 
ectopic/min. counter, 3 to 12 waveforms, lead check torso and 12leads,trends, tabular summary, 
stored ECG strips, time- of- day clock, patient name, warning messages και prompts. 
Μονάδα ψηφιοποίησης CAM- USB interface για την λήψη καρδιογραφήματος. Περιλαμβάνει 
καλώδιο σύνδεσης με το σύστημα, καλώδιο ασθενούς, σετ ακροδεκτών και ζώνη. Να έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά 
-Ενσωματωμένη δυνατότητα ανίχνευσης αποκολλημένου ηλεκτροδίου και μέτρηση της 
αγωγιμότητας των ηλεκτροδίων κατά την προετοιμασία του ασθενούς. 
- Sampling : 16.000Hz 
- Δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη 
              Να διαθέτει πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο  με το οποίο ο χειριστής να μπορεί να 
εισάγει τα στοιχεία του ασθενούς και σχόλια 
 Το πληκτρολόγιο να είναι πλενόμενο με αδιάβροχη προστασία ( Waterproof/ Dustproof Ratings : IP 
68, NEMA  4x) 
    Να διαθέτει ειδικό πληκτρολόγιο για τη διενέργεια της δοκιμασίας κόπωσης και την άμεση 
πρόσβαση στις λειτουργίες της καθώς και τον πλήρη έλεγχο του τάπητα. Το πληκτρολόγιο να είναι 
αυτοφωτιζόμενο για τις περιπτώσεις που το τεστ κοπώσεως πραγματοποιείται σε σκοτεινούς 
χώρους. 
 Το σύστημα να διαθέτει και κομβίο άμεσης ακινητοποίησης του τάπητα σε περιπτώσεις ανάγκης. 
Να διαθέτει τους παρακάτω αλγορίθμους: 
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- Incremental median updating : ειδικός αλγόριθμος για την πλέον αξιόπιστη εξαγωγή του 

μέσου όρου QRS 

- Finite Residual Filter (FRF) : Ειδικός αλγόριθμος για την ελαχιστοποίηση της εκτροπής της 

ισοηλεκτρικής γραμμής, καθώς και του μυϊκού θορύβου, χωρίς να καθυστερεί χρονικά το 

ΗΚΓ ούτε να αφαιρεί συχνότητες από το ηλεκτροκαρδιογράφημα. 

- Cubic Spline : Ειδικός αλγόριθμος για την απάλειψη των αναπνευστικών παρασίτων. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

-Height 148 cm (58in) 

-Width 62 cm (24 in) 

 -Depth 75cm (30 in) 

-Weight 68 kg (150lb) 

 

                                  ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ  

-Ν α διαθέτει μοτέρ 6 hp, ταχύτητες από 0-24 km/h, και δυνατότητα κλίσης από 0-25% 

-Emergency Stop button 

-Να διαθέτει εμπρόσθιο και δύο πλαϊνά στηρίγματα για την ασφάλεια των ασθενών. 

-Να έχει δυνατότητα υποδοχής ασθενούς έως 227 kg 

-Καλώδιο σύνδεσης με το CASE 

 

Να διαθέτει  πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2015/ ISO 13485 :2. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα 

απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν 

τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα 

πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει 
 

υποφάκελλο δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και 

υποφάκελλο οικονομικής προσφοράς. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 

 1.  Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει : 

Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
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δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 
43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 
του Ν.4605/2019) 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
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υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της Πρόσκλησης . 
      3. Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει:   

Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του είδους και απαραίτητα ο 

αύξοντας αριθμός της κατάστασης.   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 08/07/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 

14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. 

Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 09/07/2021 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00 

Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει. 

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ .Πολίτη 

Βησσαρία  τηλ:2645360306, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

21REQ008745493).       

                                                                                         

                                                           

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
                                                                                                               ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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