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α/α Σετνικές Προδιαγραθές - Περιγραθή Απαίηηζη 

1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. Να αλαθεξζεί ε ρξνλνινγία 
πξώηεο θπθινθνξίαο. 

Ναι 

2. Να είλαη ζύζηεκα ειεθηξνρεηξνπξγηθήο  γελλήηξηαο  ηδαληθό  
γηα όιεο ηηο  ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη ηδηαίηεξα λα 
εμππεξεηεί εηδηθόηεηεο νξζνπαηδηθήο, γεληθήο  ρεηξνπξγηθήο 
(αλνηρηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο), καηεπηηθήο θαη γπλαηθνινγηθήο, 
νπξνινγηθήο (αλνηρηέο θαη δηνπξεζξηθέο),λεπξνρεηξνπξγηθήο, 
σηνξπλνιαξπγγνινγηθήο. 

Ναι 

3. Να θέξεη ζήκαλζε CE. Ναι 

4. Να δηαζέηεη ηα  ηειεπηαία πηζηνπνηεηηθά. Ναι 

5. Να πιεξνί  όιεο ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη 
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

Ναι 

6. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε όζνλ αθνξά ηελ  αζθάιεηα ζην 
ρεηξνπξγείν 
 

Ναι 

7. Να δηαζέηεη  ζύζηεκα self test εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιή θαη 
ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο. 

Ναι 

8. Η ξύζκηζε ηεο ηζρύνο λα γίλεηαη αλά  1 Watt 
 

Ναι 

9. Να δηαζέηεη πεξίπνπ ηηο παξαθάησ απνδόζεηο:  
Μέγηζηε ηζρύο ζε κνλνπνιηθή ηνκή (pure cut) ζηα 400W/500Ω 
Μνλνπνιηθή αηκόζηαζε (contact coag) 200W/250Ω 
 Δηπνιηθή ηνκή (bipolar pure cut) ζηα 120W/300Ω 
 Δηπνιηθή αηκόζηαζε (bipolar coag) 120W/50 Ω 

Ναι 

10. Nα δηαζέηεη ξύζκηζε ηεο ηζρύνο αλάινγα κε ηελ σκηθή 
αληίζηαζε ηνπ ηζηνύ 

 

11. Να ειαρηζηνπνηεί ηπρόλ βιάβεο ζηνπο ηζηνύο Ναι 

12. Να πξνζθέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε Ναι 

13. Να δηαζέηεη θξέλα ηνπιάρηζηνλ ζηηο 2 ξόδεο γηα αζθάιεηα θαη 
θαιύηεξε αθηλεηνπνίεζε 

Ναι 

14. Δηαζηάζεηο θαη βάξνο ζπζθεπήο. Να αλαθεξζνύλ. Ναι 

15. Μαδί κε ηε γελλήηξηα λα δηαηίζεληαη  

 ηνπιάρηζηνλ έλαο αληάπηνξαο εθόζνλ απαηηείηαη γηα ηε 
ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ επεκβάζεσλ 

  ην δηπνιηθό θαιώδην γηα δηπνιηθέο ιαβίδεο (πνιιαπιήο 
ρξήζεο) 

 ην  κνλνπνιηθό θαιώδην γηα ιαπαξνζθνπηθά εξγαιεία 

Ναι 

16. Μαδί κε ηε γελλήηξηα λα δηαηεζεί θαηάινγνο κε ηα αλαιώζηκά 
ηεο. 

Ναι 



17. Να έρεη ππνδνρή γηα ζπζθεπή αλαξξόθεζεο θαπλνύ.  
Ναι 

18. Να δηαζέηεη κεγάιε έγρξσκε νζόλε αθήο ,πεξίπνπ  10 ηληζώλ, 
νξαηή, αλζεθηηθή θαη αδηάβξνρε,   κε ςεθηαθέο ελδείμεηο, όπνπ 
εθηόο ηεο ηζρύνο λα απεηθνλίδνληαη ην είδνο ηεο ιεηηνπξγίαο, 
ηπρόλ πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη απαξαίηεηα 
έλδεημε θαιήο επαθήο ηνπ νπδέηεξνπ ειεθηξνδίνπ ζπλερνύο 
απεηθόληζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

Ναι 

19. Να είλαη ζπκβαηή κε όια ηα αλαιώζηκα πιηθά κηαο 
ρξήζεσο(ειεθηξνρεηξνπξγηθνί ζηειενί δηαζεξκίαο θαη πιάθεο 
γείσζεο ελειίθσλ- παηδηώλ) 

Ναι 

20. Μαδί κε ηε γελλήηξηα λα δηαηίζεληαη πνδόπιεθηξν κνλνπνιηθήο 
θαη δηπνιηθήο ιεηηνπξγίαο, λα θέξνπλ ηελ αλάινγε ρξσκαηηθή 
θαη ιεθηηθή ζήκαλζε  θίηξηλν γηα ηε θνπή (cut)  θαη κπιε γηα ην 
θαπηεξηαζκό (coag) θαη λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε monopolar θαη 
bipolar 

Ναι 

21. Να διαθέηει ητηηική και οπηική ζήμανζη Ναι 

22. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από κε αγώγηκν πιηθό  θαη λα 
θαζαξίδεηαη εύθνια κε απνιπκαληηθό. 

Ναι 

23. Να θέξεη εγρεηξίδην ζηα ειιεληθά Ναι 

24. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ≥ 3 έηε. 
 

Ναι 

25. Κάιπςε ζε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα ≥ 10 έηε. Ναι 

26. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο 
αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο 
ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 
(prospectus, product data, manual θιπ). 

Ναι 

27. Να θαηαηεζεί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πιήξεο 
ηηκνθαηάινγνο ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
ζπζθεπήο αλαισζίκσλ, πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ ζηαζεξή 
ηηκή γηα πέληε (5) έηε. 

Ναι 

28. Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο παξάδνζεο. Ναι 

29. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη 
ζύζηεκα πνηόηεηαο ΕΝ ΙSΟ  9001/08 θαη ISO 13485/03 κε 
πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ 
πξντόλησλ θαη , κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 
ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. (Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα 
πηζηνπνηεηηθά)  

Ναι 

30. H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα είλαη εληαγκέλε ζε ζύζηεκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη 
ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ΑΗΗΕ) ζύκθσλα κε ην Ν.2939/2001 
θαη ην Π.Δ. 117/2004. 

Ναι 

31. Να δηαζέηεη δηαθξηβσκέλα όξγαλα γηα ηνλ 
έιεγρν/ζπληήξεζε/επηζθεπή ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ πνπ πξνζθέξεηαη. Να θαηαηεζεί επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ θαηάινγνο νξγάλσλ γηα όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο 
ειέγρνπο θιπ, όπσο απηνύο πξνθύπηνπλ από ην εγρεηξίδην ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Να θαηαηεζνύλ πηζηνπνηεηηθά 
δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ κε ηα νπνία ζα εθηεινύληαη 
νη ζπληεξήζεηο ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ 
πξνζθέξεηαη (επί πνηλή απνθιεηζκνύ). Να παξέρεηαη 
εξγνζηαζηαθή εγγύεζε γηα ηελ απνθπγή εγθαπκάησλ ηνπ 
αζζελή. 

Ναι 

32. H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ (λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, θιπ) όπσο 
θαη γηα ηνπο ηερληθνύο ηνπ Tκήκαηνο Bηνταηξηθήο Tερλνινγίαο 
ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ναι 

33. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επίδεημεο εθόζνλ δεηεζεί από ηελ Ναι 



επηηξνπή αμηνιόγεζεο. 

34. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδώζεη ζε 
ιεηηνπξγία ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο θαη επηζηεκνληθνύο 
θαλόλεο, ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηηο 
νδεγίεο  θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

Ναι 

35. Σηε πξνζθνξά ζα αλαθεξζνύλ ειιεληθά Δεκόζηα Ννζνθνκεία 
πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί αληίζηνηρε ζπζθεπή. 

Ναι 

 
 
Σστόν παραηηρήζεις να ζηαλούν: 

1. Ταρπδξνκηθώο ζηε δηεύζπλζε : Σπλη/ρνπ Κεθαινπνύινπ 17, ηθ 83100, Σάκνο ή 
2. Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε : promithion@1152.syzefxis.gov.gr 

(κε ζέκα: Παξαηεξήζεηο γηα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο). 
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