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Αζήλα, 13.07.2020
Πποκήπςξη Μειοδοηικού Διαγωνιζμού
Τν Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ιλζηηηνύην Μειέηεο θαη Αληηκεηώπηζεο Γελεηηθώλ θαη Καθνήζσλ
Ννζεκάησλ ηεο Παηδηθήο Ηιηθίαο (ΔΠΙΚΝ) πξνθεξύζζεη κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ
απόθηεζε ζπζηήκαηνο πιεζπζκνγξαθίαο κε κεηαηόπηζε αέξνο γηα ηελ κέηξεζε ζύζηαζεο ζώκαηνο
ζε βξέθε ειηθίαο κέρξη θαη 12 κελώλ. Τν ζύζηεκα ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ΔΠΙΚΝ γηα
κεηξήζεηο ζε πιεζπζκνύο βξεθώλ.
Πποδιαγπαθέρ ζςζηήμαηορ πληθςζμογπαθίαρ
Απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

1. Να είλαη Σύζηεκα Πιεζπζκνγξαθίαο
Μεηαηόπηζεο Αέξνο ην νπνίν
ρξεζηκνπνηεί ηηο αξρέο ηεο ππθλνκεηξίαο
(γηα νιόθιεξν ην ζώκα) γηα λα
πξνζδηνξίζεη ηελ ζύζηαζε ηνπ ζώκαηνο
ζε βξέθε.

ΝΑΙ

2. Να είλαη βαζηζκέλν ζηελ ίδηα αξρή
ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξπζνύ θαλόλα κε ηελ
πδξνζηαηηθή (ππνβξύρηα) δύγηζε

ΝΑΙ

3. Να κεηξάεη ηνλ όγθν ηνπ ζώκαηνο.

ΝΑΙ

4. Να κεηξάεη ηε (κάδα) ηνπ ζώκαηνο κέζσ
ελόο ελζσκαησκέλνπ ειεθηξνληθνύ
δπγνύ κεγάιεο αθξίβεηαο.

ΝΑΙ

5. Να κεηξάεη ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο

ΝΑΙ

6. Μέζσ ησλ δύν παξακέηξσλ (κάδαο,
όγθνπ) λα ππνινγίδεηαη ε ππθλόηεηα ηνπ
ζώκαηνο. Σηελ ζπλέρεηα λα
ρξεζηκνπνηνύληαη γλσζηέο εμηζώζεηο
ππθλνκεηξίαο γηα λα ππνινγηζηεί ην
πνζνζηό ηνπ ιίπνπο θαη ε άιηπε κάδα
ηνπ ζώκαηνο.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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7. Να είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αμηνιόγεζε
ηεο ζύζηαζεο ηνπ ζώκαηνο ζε πξόσξα
θαη κε, βξέθε, βάξνπο 1 έσο 8 θηιώλ.

ΝΑΙ

8. Να ρξεηάδνληαη ην πνιύ 8-9 ιεπηά γηα
ηελ εθηέιεζε ελόο πιήξνπο ηεζη.

ΝΑΙ

9. Να ρξεηάδνληαη ην πνιύ 3 ιεπηά
παξακνλήο κέζα ζηνλ ζάιακν δνθηκήο.

ΝΑΙ

10. Ο όγθνο ηνπ ζαιάκνπ δνθηκήο λα είλαη
πεξίπνπ 36L.

ΝΑΙ

11. Καηά ηελ δηάξθεηα νιόθιεξεο ηεο
πεξηόδνπ όπνπ ην βξέθνο βξίζθεηαη
κέζα ζηνλ ζάιακν δνθηκήο λα είλαη
νξαηό κέζσ παξαζύξνπ.

ΝΑΙ

12. Να παξέρεη πςειή αθξίβεηα κέηξεζεο
κάδαο ( ±2g) θαη όγθνπ (±6ml)

ΝΑΙ

13. Να είλαη αζθαιέο, άλεην, κε επεκβαηηθό
θαη ηδαληθό γηα ζπρλή ρξήζε.

ΝΑΙ

14. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία
δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ αλάιπζε
ηεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα
λα παξέρεη αλαηξνθνδόηεζε ζην
πξνζσπηθό ηερληθήο ππνζηήξημεο.

ΝΑΙ

15. Να δηαζέηεη ππνινγηζηή

ΝΑΙ

16. Να δηαζέηεη ινγηζκηθό κε ηα αθόινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:




Αλαθνξέο γηα ηηο αιιαγέο ηεο ζύζηαζεο
ηνπ ζώκαηνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ
κε ηηκέο αλαθνξάο γηα ζύγθξηζε,
Γπλαηόηεηα εμαγσγήο δεδνκέλσλ
Γξάθεκα κε ην ηζηνξηθό ησλ κεηξήζεσλ
πνζνζηνύ ιίπνπο

17. Τα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη λα
παξάγνληαη από ην ινγηζκηθό, λα

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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εκθαλίδνληαη θαη λα κπνξνύλ λα
εθηππσζνύλ.
18. Τν ζύζηεκα λα πηνζεηεί θξηηήξηα
αζθαιείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν
ζάιακνο λα δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξή
ζεξκνθξαζία, ζπλερώο αεξηδόκελνο θαη
λα ππάξρεη ελζσκαησκέλνο αηζζεηήξαο
πνπ λα παξαθνινπζεί ζπλερώο ηε
ζηάζκε ηνπ CO2 κέζα ζην ζάιακν ώζηε
λα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε γηα νπνηαδήπνηε
κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία
ελεξγνπνηώληαο νπηηθό θαη αθνπζηηθό
ζπλαγεξκό.

ΝΑΙ

19. Τν ζύζηεκα λα δηαζέηεη θίιηξν HEPA
γηα πξνζηαζία θαηά ηεο κεηάδνζεο ησλ
αζζελεηώλ κέζσ ηνπ αέξα.

ΝΑΙ

20. Τν ζύζηεκα λα δηαζέηεη εθεδξηθό
ζύζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν λα
απνηειείηαη από ελα θνπκπί αθύξσζεο
ηνπ ηεζη θαζώο θαη από ελα θνπκπί
δηαθνπήο εθηαθηεο αλάγθεο ηα νπνία ν
ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
γηα ηελ άκεζε δηαθνπή/ αθύξσζε ηεο
κέηξεζεο θαη ελ ζπλερεία γηα ηελ
αθαίξεζε ηνπ εμεηαδόκελνπ.

ΝΑΙ

21. Να έρεη δηαζηάζεηο ην κέγηζην 160 cm X
90 cm X 130 cm (ύςνο Φ πιάηνο Φ
βάζνο) ώζηε λα εγθαζίζηαηαη εύθνια ζε
ρώξνπο κηθξνύ εκβαδνύ
22. Τν ζύζηεκα λα πιεξνί ηα εμήο πξόηππα
πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο: MDD (93/42
EEC), FDA, EN 60601-1 (safety) , EN
60601-1-2 (EMC)
23. Να δηαζέηεη εγγύεζε ιεηηνπξγίαο 1 έηνο

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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24.

Ο πξνκεζεπηήο λα πξνζθνκίζεη
βεβαίσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο όηη
είλαη ν επίζεκνο αληηπξόζσπνο ηεο ζηελ
Διιάδα θαη όηη δηαζέηεη
εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό ηκήκα γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΝΑΙ

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ:
(1) αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξόκελνπ κεραλήκαηνο θαη ζπκκόξθσζε πξνο ηηο
παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαη
(2) εγγπεηηθή επηζηνιή αλεξρόκελε ζην 5% ηεο αμίαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ κεραλήκαηνο
κέρξη ηελ Παξαζθεπή 18 Σεπηεκβξίνπ 2020
Καηάζεζε ησλ εληύπσλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη πξνο ηελ θα Βίθπ Δπζπκίνπ, ζηνλ 3ν όξνθν ηνπ
Φσξέκεηνπ Δξεπλεηηθνύ Δξγαζηεξίνπ, γξαθείν Οκόηηκνπ Καζεγεηή Γεσξγίνπ Φξνύζνπ, ζηε
δηεύζπλζε Λεβαδείαο 8 Αζήλα 115 27. Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 213.2013362 θαη ώξεο 12:0014:00 θαζεκεξηλώο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.

Ο Γηεπζπληήο θαη Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΔΠΙΚΝ

Γεώξγηνο Π. Φξνύζνο, MD, MACP, MACE, FRCP
Οκόηηκνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο θαη Δλδνθξηλνινγίαο,
Γηεπζπληήο, Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ιλζηηηνύην Υγείαο Μεηέξαο, Παηδηνύ & Ιαηξηθήο
Αθξηβείαο
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