
 

ΝΕΕΣ TEΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ  ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘ/ΜΑΦ 

 

Προϋπολογισμός:  5.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (για 3 αυτόματους θερμαινόμενους 

υγραντήρες) 

 

1. Να είναι σχεδιασμένος για χρήση σε ενήλικες, παιδιά, νεογνά και βρέφη. 

 

2. Να είναι  πλήρως αυτόματος στη λειτουργία του, δηλαδή να ξεκινά η λειτουργία του με το 

πάτημα ενός κουμπιού και να ρυθμίζεται αυτόματα η θερμοκρασία (37
o
C)  και η υγρασία > 

33mg/LH2O) σε διασωληνωμένο ασθενή, ή 34
Ο
C με υγρασία >10mg/LH2O για ασθενή σε 

μάσκα ή ρινικά γυαλάκια.  

 

3. Να μην επιτρέπεται η αλλαγή θερμοκρασίας από τον χρήστη για την παροχή σωστής 

ύγρανσης και αποφυγή συγκέντρωσης νερού εντός του αναπνευστικού κυκλώματος.   

 

4. Να περιλαμβάνει καλώδιο θέρμανσης του κυκλώματος καθώς και καλώδιο μέτρησης και 

ελέγχου θερμοκρασίας, ροής και της υγρασίας. 

 

5. Η ροή να ελέγχεται από αισθητήρα στην αρχή του θερμαινόμενου εισπνευστικού σκέλους 

για αποφυγή υπερθέρμανσης. 

 

6. Να ελέγχεται η θερμοκρασία του κυκλώματος σε δύο σημεία.  

 

7. Να μπορεί να εφαρμοσθεί σε σύστημα αναπνευστήρα για διασωληνωμένα βρέφη και 

νεογνά, αλλά και σε μη επεμβατικό αερισμό με μάσκα ή ρινικά γυαλάκια. 

 

8. Να έχει ενσωματωμένους συναγερμούς με φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις που να ελέγχουν 

απαραίτητα: τα υψηλά καθώς και τα χαμηλά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας του 

κυκλώματος, στον θάλαμο νερού και στο συνδετικό Υ του κυκλώματος καθώς και τις 

συνδέσεις των καλωδίων (θέρμανσης του κυκλώματος και μέτρησης της θερμοκρασίας και 

υγρασίας) και να μην απενεργοποιούνται για κανένα λόγο, αν δεν  αρθεί το αίτιο του 

συναγερμού. 

 

9. Να φέρει πλήκτρο ακύρωσης των ηχητικών συναγερμών (MUTE) (οι φωτεινές ενδείξεις 

των συναγερμών να παραμένουν). 

 

10. Να είναι μικρού βάρους 

 

11. Να υπάρχει πιστοποίηση συμβατότητας από τον κατασκευαστικό οίκο του αναπνευστήρα 

για την ασφάλεια των ασθενών και την ορθή λειτουργία του αναπνευστήρα. 

 

12. Να πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 

να φέρει σήμανση CE. 

 

13. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 & ISO 13485 (τα ισχύον). 

 

14. Να διαθέτει εξουσιοδοτημένο service στην Ελλάδα 

 

15. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών 

 

16. Να υποστηρίζεται με ανταλλακτικά και συντήρηση από την εταιρεία προμήθειας αυτού για 

τουλάχιστον δέκα χρόνια, τα οποία ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα άμεσα. 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την διαμόρφωση της Τιμής προσφοράς (Τ) θα συνυπολογισθούν:  

1. Κόστος κτήσης (Α) 

2. Χρόνος Εγγύησης (Ε) 

3. Κόστος πλήρους Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης (Σ) για τα έτη που 

απομένουν μετά τη λήξη της εγγυήσεως καλής λειτουργίας έως και την συμπλήρωση δέκα 

ετών. 

4. Λειτουργικό κόστος (Λ) για χρονικό διάστημα 10 ετών.  

Ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τον τύπο:  

Τ = Α + ( 10 - Ε ) * Σ + Λ. 

Σαν λειτουργικό κόστος 5ετίας θα θεωρηθεί το κόστος αγοράς των παρακάτω υλικών: Θερμαντικό 

καλώδιο, καλώδιο αισθητήρα θερμοκρασίας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Η επιλογή του εξοπλισμού θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά. 

2. Θα συνταχθεί πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης ο οποίος θα περιέχει βασικές ομάδες κριτηρίων 

στήλη (β) με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας στήλη (α) το άθροισμα των οποίων θα είναι 

100%.  

 Κάθε ομάδα θα περιέχει υποομάδες κριτηρίων και αυτές θα μπορούν να αναλύονται σε 

συγκεκριμένα επιμέρους μεγέθη. Ο συντελεστής βαρύτητας της κάθε ομάδας θα αναλύεται 

στις υποομάδες και στα επιμέρους μεγέθη εάν υπάρχουν. Για κάθε στοιχείο που θα 

αξιολογείται θα δίνεται βαθμός στήλη (δ) βάση κλίμακας βαθμολόγησης στήλη (γ) από 100 

έως 110. Θα αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να πληρούνται χωρίς 

αποκλίσεις. Με 100 θα βαθμολογούνται τα στοιχεία τα οποία πληρούν ακριβώς τα κριτήρια. 

Βαθμολογία από 101 έως 110 θα δίνεται σε στοιχεία τα οποία υπερπληρούν τα ζητούμενα 

κριτήρια και προβλέπεται να αξιολογηθούν για αυτό ανάλογα.  

 Το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας κάθε στοιχείου με τον αντίστοιχο βαθμό θα δίνει 

την σταθμισμένη βαθμολογία του στοιχείου. Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 

του συνόλου των στοιχείων θα δίνει την Βαθμολογία του εξοπλισμού. Για κάθε 

προσφερόμενο εξοπλισμό θα συμπληρωθεί πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης. 

 Βαθμολογία αναδόχου από πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης (Β) που φαίνεται παρακάτω. 

 

3. Η Σταθμισμένη Τιμή (ΣΤ) προσφοράς του εξοπλισμού θα προκύπτει από τη σχέση: 

ΣΤ = Τ / Β 

4. Η επιλογή του αναδόχου για τον προσφερόμενο εξοπλισμό θα γίνει με κριτήριο την μικρότερη 

Σταθμισμένη Τιμή (ΣΤ) 

 

 

Η Επιτροπή 

 

1. Νικολάου Φιλιππία, Διευθύντρια ΜΕΘ/ΜΑΦ 

2. Αργύριος Καπετανάκης, Προϊστάμενος ΒΙΤ 

3. Φεϊζίδου Παρασκευή, Προϊσταμένη ΜΕΘ      

 

 

        akap_gr 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤ. 

ΒΑΡΥΤ          

(α) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΒΑΘΜΟΛ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΠΟ-

ΜΕΧΡΙ (γ) 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

(δ) 

ΣΤΑΘΜΙ

ΣΜ. 

ΒΑΘΜΟ

Λ.       

[Ε=(α)Χ(

δ)]      (ε) 

Α Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας & απόδοσης       

20% 

 

Να είναι σχεδιασμένος για χρήση σε ενήλικες, παιδιά, νεογνά και βρέφη. 

Να είναι  πλήρως αυτόματος στη λειτουργία του, δηλαδή  ρυθμίζεται αυτόματα η θερμοκρασία (37oC)  και η υγρασία > 33mg/LH2O) σε 

διασωληνωμένο ασθενή, ή 34ΟC με υγρασία >10mg/LH2O για ασθενή σε μάσκα ή ρινικά γυαλάκια.  

Να μην επιτρέπεται η αλλαγή θερμοκρασίας από τον χρήστη  (εκτός από τις προεπιλογές διασωληνομένου ή σε μάσκα ασθενή),  για την παροχή σωστής 

ύγρανσης και αποφυγή συγκέντρωσης νερού εντός του αναπνευστικού κυκλώματος.   

Να περιλαμβάνει καλώδιο θέρμανσης του κυκλώματος καθώς και καλώδιο μέτρησης και ελέγχου θερμοκρασίας, ροής και της υγρασίας. 

Η ροή να ελέγχεται από αισθητήρα στην αρχή του θερμαινόμενου εισπνευστικού σκέλους για αποφυγή υπερθέρμανσης. 

100 - 110 0 0 

25% 

Να ελέγχεται η θερμοκρασία του κυκλώματος σε δύο σημεία.  

Να μπορεί να εφαρμοσθεί σε διασωληνωμένα βρέφη και νεογνά με μάσκα ή ρινικά γυαλάκια. 

Να έχει ενσωματωμένους συναγερμούς με φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις που να ελέγχουν απαραίτητα: τα υψηλά καθώς και τα χαμηλά επίπεδα 

θερμοκρασίας και υγρασίας του κυκλώματος, στον θάλαμο νερού και στο συνδετικό Υ του κυκλώματος καθώς και τις συνδέσεις των καλωδίων 

(θέρμανσης του κυκλώματος και μέτρησης της θερμοκρασίας και υγρασίας) και να μην απενεργοποιούνται για κανένα λόγο, αν δεν  αρθεί το αίτιο του 

συναγερμού. 

Να φέρει πλήκτρο ακύρωσης των ηχητικών συναγερμών (MUTE) (οι φωτεινές ενδείξεις των συναγερμών να παραμένουν). 

100 - 110 0 0 

10% 

Να είναι μικρού βάρους 

Να υπάρχει πιστοποίηση συμβατότητας από τον κατασκευαστικό οίκο του αναπνευστήρα για την ασφάλεια των ασθενών και την ορθή λειτουργία του 

αναπνευστήρα. 

Να πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να φέρει σήμανση CE. 

Να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 & ISO 13485 (τα ισχύον). 

Να διαθέτει εξουσιοδοτημένο service στην Ελλάδα 

100 - 110 0 0 

15% 
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών 

Να υποστηρίζεται με ανταλλακτικά και συντήρηση από την εταιρεία προμήθειας αυτού για τουλάχιστον δέκα χρόνια 
100 - 110 0 0 

70%         

Β Ομάδα τεχνικής υποστήριξης & κάλυψης       

5% Αξιοπιστία εργοστασίου και αντιπροσώπου (προηγούμενη εμπειρία) 100 - 110 0 0 

5% Χρόνος παράδοσης 100 - 110 0 0 

20% Εγγύηση καλής λειτουργίας (για κάθε έτος επιπλέον εγγύησης) 100 - 110 0 0 

30%         

   Β=   
 


