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ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (Α/Α ΕΗΔΗ 105313) ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 13 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ 2 ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ για τη
ΜΕΘ»
ε ςυνζχεια του υπ΄αριθμ.πρωτ. 3364/8-2-2021 αιτήματοσ διευκρινίςεων και του υπ’άριθμ πρωτ. 3470/82-2021 εγγράφου τησ επιτροπήσ ςφνταξησ τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάςταςη 13
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ 2 ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ για τη ΜΕΘ, ςτη ςυνζχεια θα βρείτε διευκρινίςεισ
επί τησ υπ’αριθμ.5/2021 Διακήρυξησ:
1. Η αναίμακτη μζτρηςη αιμοςφαιρίνησ απαιτείται ςε όλα τα μόνιτορ ςφμφωνα με την προδιαγραφή με
α/α 4 .
2. Η δυνατότητα μζτρηςησ και απεικόνιςησ τησ καπνογραφίασ και καπνομετρίασ μζςω αιςθητήρα
κφριασ ροήσ θα πρζπει να υπάρχει ςε όλα τα μόνιτορ ςφμφωνα με την προδιαγραφή με α/α 10 και να
προςφερθοφν τζςςερισ (4) ενιςχυτικζσ βαθμίδεσ καπνογραφίασ ςφμφωνα με την προδιαγραφή με
α/α 18.
3. Βάςει των ανωτζρω και για αποφυγή αςαφειών η προδιαγραφή με α/α 18 διαμορφώνεται ωσ εξήσ:
«Για το ςφνολο των μηχανημάτων παραδοθεί επίςησ:
• Τζςςερισ (4) ενιςχυτικζσ βαθμίδεσ για την μζτρηςη τουλάχιςτον δφο αιματηρών πιζςεων & CO, με την
μζθοδο PiCCO.
Τζςςερισ (4) ενιςχυτικζσ βαθμίδεσ για την μζτρηςη θερμοκραςίασ πυρήνα αςθενή με δφο κυτία (20
τμχ) αιςθητήρεσ μιασ χρήςησ.
• Τζςςερισ (4) ΕΝΙΧΤΣΙΚΕ ΒΑΘΜΙΔΕ καπνογραφίασ με αιςθητήρεσ κφριασ ροήσ (mainsteam) με
δυνατότητα χρήςησ από όλεσ τισ βυςματοφμενεσ μονάδεσ/μόνιτορ.»
Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ θα αναρτηθοφν ςτην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΗΔΗ (Α/Α ΕΗΔΗ 105313),
ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη τησ 5ησ ΤΠΕ (www.dypethessaly.gr) (Προμήθειεσ ΕΣΠΑ -> ΓΝ Τρικάλων) και
ςτην ιςτοςελίδα του ΓΝ Τρικάλων (www.trikalahospital.gr )
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