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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV 33141620-2 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΡΛΓΑΡΙΑ 20142020» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 17ης/20-10-2017 θέμα 2ο Έκτακτης Συνεδρίασης του
Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» με θέμα: «Έγκριση σχεδίου με ακρωνύμιο “Equal2Health”,
στο πλαίσιο του Interreg V-A Cooperation Programme Greece - Bulgaria 2014-2020».
2. Το Απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 1ης/12-01-2018 θέμα 24ο Τακτικής του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ.
«Γ. Παπανικολάου» με θέμα: «Επικύρωση σύμβασης επιδότησης του έργου με ακρωνύμιο
“Equal2health” στο πλαίσιο του Interreg V-A Cooperation Programme Greece -Bulgaria 20142020».
3. Την υπ. αρ. B2.9a.05/15-12-2017 Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».
4. Το Απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 18ης/03-08-2018 θέμα 59ο Τακτικής Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών και συγκρότησης
Επιτροπών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020», με τίτλο «Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant
diseases at CB area’s deprived communities” και ακρωνύμιο «Equal2Health”, και χρονική
διάρκεια από 15 Δεκεμβρίου 2017 έως 14 Δεκεμβρίου 2019».
5. Το Απόσπασμα Πρακτικών της υπ. αριθμ. 25ης/31-10-2018 (θέμα 33ο) Τακτικής Συνεδρίασης του
Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» με θέμα «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών των
διαγωνιστικών διαδικασιών που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου
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προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» με
τίτλο “Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB
area’s deprived communities” και ακρωνύμιο «Equal2Health», από την Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ¨Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου¨.
6. Το Απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 29ης/21-12-2018 θέμα 27ο Τακτικής Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα, Επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης των προσφορών της
με αριθμ. Πρωτ. 25655/03-12-2018 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού CPV 33141620-2, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με τίτλο «Reducing access
inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB area's deprived
communities» και ακρωνύμιο «Equal2Health από την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ¨Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου¨ (Ψ.Ν.Θ.), το οποίο εγκρίνει μεταξύ
άλλων, την προμήθεια των ειδών για το οποία δεν υπεβλήθησαν προσφορές συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.313,96 € με απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 118 του
Ν. 4412/2016 ύστερα από έρευνα αγοράς,
και στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020», με τίτλο «Reducing access inequalities in primary healthcare for
socially significant diseases at CB area's deprived communities» και ακρωνύμιο
«Equal2Health», από την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, MIS
5022591, ενάριθμος έργου: 2017ΕΠ20860039, προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού CPV 33141620-2», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.313,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προσκαλεί όσες
εταιρείες ή ενδιαφερόμενους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να
καταθέσουν έγγραφη προσφορά.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από
Εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας του Interreg V-A
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να
καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6,
κτίριο Διοίκησης) έως και την 18 Φεβρουαρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ .
Ο φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει τα εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς:
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Γραφείο Προμηθειών
Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη
Για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού CPV 33141620-2» στο πλαίσιο υλοποίησης
του εγκεκριμένου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 20142

2020», με τίτλο «Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant
diseases at CB area's deprived communities» και ακρωνύμιο «Equal2Health».
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.psychothes.gr/diagonismoi .
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
γ) στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ.,
όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00΄ π.μ. έως 14:00΄μ.μ., στο τηλ.2313 324377 (αρμόδιος
υπάλληλος: Κωνσταντινίδης Βασίλειος).
Οι προσφορές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και προϋποθέσεις του Παραρτήματος Α
και ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη της
αποσφράγισης τους από την αρμόδια Επιτροπή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των
ειδών της παρούσας πρόσκλησης, αλλά σε κάθε περίπτωση και επί ποινή απόρριψης για το
σύνολο της ποσότητας ανά είδος.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 19 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη
και ώρα 11.00 π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέτουν με την προσφορά τους:
1. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνουν τα εξής:
Α. Αποδέχομαι πλήρως τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην
παρούσα πρόσκληση.
Β. Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10)
ημερών:
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον
πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση (άρθρο 80 παρ.2 του
Ν.4412/2016).
5. Oι υποψήφιοι ανάδοχοι προσκομίζουν φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών για τα
προσφερόμενα είδη που απαιτείται, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές :
πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 και ISO 13485
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ ΕΕ) που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.
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Δήλωση ότι διαθέτουν οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων , για τα
προσφερόμενα είδη που απαιτείται, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τεκμηριωτικό υλικό για τον προσφερόμενο εξοπλισμό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.)
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας
προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών από την
οριστική παραλαβή τους και για την χρονική περίοδο που έχει δηλώσει στην τεχνική του
προσφορά, κατά τους όρους της Πρόσκλησης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα
γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα
προσφερόμενα είδη που απαιτείται, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η προσφερόμενη
εγγύηση καλής λειτουργίας θα δίνεται σε ακέραιο αριθμό ετών.
Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά στα στοιχεία
επικοινωνίας να αναφέρουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης
προμήθειας. Το Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια
να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων
προσώπων.
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία).
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα προβεί στο άνοιγμα και έλεγχο των δικαιολογητικών.
Οι προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν είναι τα προβλεπόμενα, θα
αποκλείονται από την διαδικασία.
Ο μειοδότης, ανακηρύσσεται σύμφωνα με την τελική πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
εφόσον πληροί τα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Μετά την επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου, το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, θα συντάξει Σύμβαση, η οποία θα
υπογραφεί από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και τον νόμιμο εκπρόσωπο του Προμηθευτή, εντός
προθεσμίας 5 (πέντε) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση. Για την εκτέλεση της
προμήθειας δίνεται προθεσμία Δέκα ημερών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
H παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής. Κατά την διαδικασία παραλαβής
των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο Προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται μετά την εγκατάσταση του
εξοπλισμού στους χώρους εγκατάστασης και του ελέγχου κατόπιν δοκιμασίας της ορθής
λειτουργίας του .
Ο Προμηθευτής ευθύνεται αστικά και ποινικά για όλο το προσωπικό που χρησιμοποιεί.
Σημειώνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
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περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, αφού η Προμήθεια των ανωτέρω
ειδών παραληφθεί από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Παραλαβής) που θα ορίσει το Νοσοκομείο
και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Τον Προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή
χρηματοδότησης.
Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διαδικασία, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Απινιδωτής

2

3

Εξωτερικός διεγέρτης του τρίδυμου 1
νεύρου για την οξεία αντιμετώπιση και
την πρόληψη της ημικρανίας.
Μετρητής λιπιδίων
1

4

Σακχαρόμετρο

5

Κεφαλή L14-6 υπερηχοτομογράφο DC- 1
7 Mindray
Ιατρικά αναλώσιμα
1
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ΣΥΝΟΛΑ

1

1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

1.935,48

2.400,00

285,48

354,00

193,54

240,00

96,77

120,00

4.838,70

6.000,00

967,74

1.200,00

8.317,71

10.313,96

Προδιαγραφές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

1.














Απινιδωτής
απινιδωτής με δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας και χειροκίνητης
απινίδωση με χρήση ηλεκτροδίων ή paddle
σύγχρονη καρδιακή ανάταξη
διφασική τεχνολογία
παλμική οξυμετρία SpO2 με ειδοποίηση
καταγραφή ΗΚΓ
μη επεμβατική λειτουργία βηματοδότησης
εξωτερικά paddle επαναχρησιμοποιούμενα
καλώδιο ΗΚΓ 3 απαγωγών
ηλεκτρόδια ΗΚΓ
ηλεκτρόδια απινίδωσης μιας χρήσης
ενσωματωμένος εκτυπωτής
καλώδιο τροφοδοσίας
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εσωτερική μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 5 ωρών
γέλη
βαλιτσάκι μεταφοράς
εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά
εγγύηση 2 ετών με αντικατάσταση εξαρτημάτων και service στο χώρο του ψυχιατρείου.

2. Εξωτερικός διεγέρτης του τρίδυμου νεύρου για την οξεία αντιμετώπιση και την πρόληψη της
ημικρανίας.
 Εξωτερικός διεγέρτης τριδύμου νεύρου
 Κρανιακή ηλεκτροθεραπευτική συσκευή
 Να έχει ISO
 2 έτη εγγύηση και σέρβις
3. Μετρητής λιπιδίων
 Μέτρηση: ολικής, «καλής», «κακής» χοληστερόλης, τριγλυκερίδια, σάκχαρο, κρεατινίνη,
κετόνη.
Αποθήκευση μετρήσεων.
Ευανάγνωστη οθόνη με εύκολο μενού.
 Αυτόματη απενεργοποίηση.
 Η συσκευασία να περιέχει σκαρφιστήρα

4. Σακχαρόμετρο
Πρέπει να:

πληρεί τις απαιτήσεις του νέου ISO 15197: 2013

να έχει αυ

τόματη κωδικοποίηση με την εισαγωγή της ταινίας μέτρησης

να καταγράφει γλυκόζη ως προγευματική και μεταγευματική.

Να έχει ευρύ φάσμα HCT για δυνατότητα μέτρησης τριχοειδικού, φλεβικού και
αρτηριακού αίματος.

Να μετράει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Να αποθηκεύει αποτελέσματα με ημερομηνία και ώρα

Κλίμακα αιματοκρίτη: 20%-70%

Εύρος μέτρησης:10-600 mg/dl

Ειδική θήκη με υποδοχή για τις ταινίες μέτρησης, τον σκαρφιστήρα και τις βελόνες
σκαρφισμού

Μέσα στη συσκευασία να υπάρχει ο σκαρφιστήρας

7

5. Κεφαλή L14-6 υπερηχοτομογράφο DC-7 Mindray
 Application: Musculoskeletal, Thyroid,
 Breast Peripheral Vascular
 Bandwidth: 3.5 – 16.0 MHz
 Number of Elements: 128
 Field of View (max): 24mm
 Physical Footprint: 31.6mm ×22.8mm
 Footprint: 30mm × 8mm
 Steered Angle: +/-10°, 20°
 B-mode imaging Frequencies: 6.5, 8,10, 12 MHz
 THI Frequencies: 10, 12 MHz
 Color Doppler Frequencies: 5, 5.7 MHz
 Biopsy Guide: Available, multi-angle, reusable
Ο φορέας διαθέτει ήδη το συγκεκριμένο υπερηχοτομογράφο και η προμήθεια της κεφαλής
αποτελεί προσθήκη απαραίτητου εξαρτήματος και συμβάλει στην βελτίωση, ως προς την
ποιότητα, της εξέτασης,
6. Ιατρικά αναλώσιμα
Συμβατά με τα υπάρχοντα μηχανήματα

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ταινίες μέτρησης σακχάρου

ΚΟΥΤΙ/50ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α ΣΕ
ΕΥΡΩ
10
15

Ταινίες μέτρησης λιπιδίων

ΚΟΥΤΙ/10ΤΕΜ.

18

30

Καρδιογραφικό χαρτί 110mm

ΡΟΛΟ

88

3,5

Patch καρδιογράφου

ΚΟΥΤΙ/100ΤΕΜ.

10

9

Ηλεκτρόδια συμβατού
ηλεκτρομυογράφου

ΣΕΤ/6 ΤΕΜ.

1

100

Γέλη για τον ηλεκτρομυογράφο

ΚΟΥΤΙ/3ΤΕΜ

1

10
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