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Ημ/νία  25/09/2019 

Αρ. πρωτ. 5766 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Τπουργείο Τγείασ 

5θΤ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 

Οικονομικό Σμιμα 

                                              Προσ: Κάκε ενδιαφερόμενο 

Σαχ. δ/νςθ:   33100 Άμφιςςα 

Πλθροφ.:      Μιταλασ Θοδωρισ   

Σθλ.:        (22653) 50131 

Fax:       (22650) 22086 

Ε-mail:       diax4@gnamfissas.gr 

ΘΕΜΑ  Διενζργεια Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ 

ΧΕΣ.  Η με αρ. 5729/24-09-2019 απόφαςη Διοικήτριασ  του Γ. Ν. Άμφιςςασ  

Δημόσια Διαβούλευση 

φμφωνα με τθν ανωτζρω ςχετικι, προβαίνουμε ςε Δθμόςια Διαβοφλευςθ επί των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για 

τθν προμικεια ενόσ Λαρυγγοςκοπίου με Οκόνθ, (CPV: 33172000-6) για το Χειρουργείο του Γ. Ν. Άμφιςςασ και 

εκτιμϊμενθσ αξίασ Επτά χιλιάδων ευρϊ (7.000,00€). 

1. Η διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ ορίηεται ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ ανάρτθςθσ ςτον ιςτότοπο τθσ 5θσ 

ΤΠΕ Θεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδασ (www.dypethessaly.gr) και του Νοςοκομείου: (www.gnamfissas.gr). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποςτείλουν τισ απόψεισ, ςχόλια, ειςθγιςεισ και παρατθριςεισ τουσ, κακϊσ και να ηθτιςουν 

διευκρινιςεισ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ diax4@gnamfissas.gr 

Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για τθ διενζργεια τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, κα 

αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου: (www.gnamfissas.gr), οι παρατθριςεισ που υποβλικθκαν από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία. 

ασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθ διαδικαςία. 

 – Η – 

 ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

  

  

 __________ 

 ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΗ 

 

  

http://www.dypethessaly.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ ΦΟΡΗΣΟΤ  ΒΙΝΣΕΟ ΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΙΟΤ 
 

 Σα μθχανιματα και εργαλεία να είναι πλιρθ, καινοφργια, αμεταχείριςτα, τελευταίασ τεχνολογίασ και να περιλαμβάνουν όλα τα 

εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια πλιρουσ εξζταςθσ/ιατρικισ πράξθσ.  

 Σα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφερόμενων ειδϊν κα αναφζρονται υποχρεωτικά ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ και κα 
τεκμθριϊνονται με αντίςτοιχα προςπζκτουσ, εγκρίςεισ κ.λ.π. ςτοιχεία για να αξιολογθκοφν. 

 Όλα τα προςφερόμενα απαραίτθτα κα πρζπει να είναι του ιδίου οίκου. 
 Όλα τα προςφερόμενα κα πρζπει να φζρουν το CE Mark πιςτοποιθμζνο από επίςθμο φορζα. 
 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο ζτθ. 
 Οι προςφορζσ κα πρζπει να αφοροφν υποχρεωτικά για το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν. 
1. Να είναι φορθτό ςφςτθμα, με οκόνθ υψθλισ ευκρίνειασ LCD  τουλάχιςτον 3 ιντςϊν με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:   

 Να παρζχει εικόνα υψθλισ ανάλυςθσ ακόμα και ςε ζντονο ‘’φωσ θμζρασ’’. 

 Να διακζτει ευρεία γωνία κζαςθσ, να αναφερκεί. 

 Να είναι πλιρωσ αδιάβροχο. 

 Να διακζτει επαναφορτιηόμενθ μπαταρία με διάρκεια χριςθσ τουλάχιςτον 1 ϊρα. Η μπαταρία να είναι αποςπϊμενθ.  

 Η οκόνθ να είναι περιςτρεφόμενθ και είναι ζτοιμο προσ χριςθ με τθν περιςτροφι τθσ, χωρίσ κουμπί on/off. 

2. Σα διακζςιμα βιντεολαρυγγοςκόπια να τεχνολογίασ CMOS και να διακζτουν ενςωματωμζνθ πθγι φωτιςμοφ τεχνολογίασ LED. 

3. Οι λάμεσ να είναι τφπου Macintosh και Miller ςε διάφορα μεγζκθ, κατάλλθλεσ και για άμεςθ λαρυγγοςκόπθςθ. 

4. Σο ςφςτθμα να δφναται να ςυνδεκεί με λάμα δφςκολθσ διαςωλινωςθσ για ανατομικζσ περιπτϊςεισ αςκενϊν όπωσ C&L III και IV 

είτε ενθλίκων είτε παίδων.  

5. Σα βιντεολαρυγγοςκόπια να είναι πολλαπλϊν χριςεων. Να είναι κατάλλθλα για απλό ι μθχανικό κακαριςμό και απολφμανςθ - 

αποςτείρωςθ με τισ μεκόδουσ αερίου πλάςματοσ. 

6. Σο άκρο τθσ εκάςτοτε λάμασ να είναι ορατό ςτθν εικόνα για καλφτερο προςανατολιςμό. 

7. Να περιλαμβάνονται:   

- μόνιτορ  

- βιντεολαρυγγοςκόπιο με λάμα τφπου Macintosh no 4  

- μονάδα φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ,  

-καλϊδιο ςφνδεςθσ με Η/Τ για μεταφορά δεδομζνων. 
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