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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              Αμαλιάδα : 11-08-2020                
   6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ            Αρ. Πρωη.:  6611 
   ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ                                                                                                       
ΣΜΗΜΑ  : Οηθνλνκηθό – Γξαθείν Πξνκεζεηώλ                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ΕΗΔΗ                                                                                                                                            
ΣAX/KH.  Δ/ΝΗ : Επαγγειηζηξίαο 128                             
Σ.Κ./ΠΟΛΗ :  27200 - Ακαιηάδα                                    
ΠΛΗΡΟΦ.  ηαπξηαλόπνπινο Ν.                   
ΣΗΛ/ΦΑΞ :2622 360167   
e-mail : grafiopromithion@yahoo.gr                                             
 
     
Διενέργεια 1ης Δημόζιας Διαβούλεσζης ηων ηετνικών προδιαγραθών για ηην 
προμήθεια «Ηλεκηρικών κλινών νοζηλείας», CPV: 33192130-2. 
 
Έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 «Εζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147/8-8-2016) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 
ζήκεξα. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 17/03-12-2013 (ζέκα 3ν) πλεδξίαζε ηεο ΕΠΤ ζρεηηθά κε ηελ «Εηζαγσγή 
ζε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ην ΠΠΤΤ 2012 θαη 
εθεμήο». 

4. Σηο απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΕΠΤ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ αξηζ. 68/14-12-
2015 (ζέκα 6ν) θαη ππ’ αξηζ. 88/07-09-2016 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 3ν , 4ν θαη 5ν) 
αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ. 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 3512/14-09-2015 εγθύθιην ηεο ΕΠΤ «Δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 
δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ». 

6. Σελ ππ’ αξηζ. 5657/28-11-2016 εγθύθιην ηεο ΕΠΤ «Εγθύθιηνο γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο πεξί ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ». 

7. Σελ, κε αξηζ. 553ε /04-08-2020 , Πξάμε Δηνηθεηή Γ.Ν. Ηιείαο γηα ηελ δηαβνύιεπζε ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηελέξγεηα Δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα 
«Ηλεκηρικών κλινών νοζηλείας», CPV: 33192130-2  

8. Σν ππ’ αξηζ. 6382/03-08-2019 Πξαθηηθό Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ πνπ θαηέζεζε ε 
αξκόδηα επηηξνπή. 

9. Σν γεγνλόο όηη δελ έρνπλ αλαξηεζεί εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο από ηελ ΕΠΤ γηα 
ηελ πξνκήζεηα εηδώλ «Ηλεκηρικών κλινών νοζηλείας», CPV: 33192130-2. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 

1η Δημόζια Διαβούλεσζη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα 
«Ηλεκηρικών κλινών νοζηλείας», CPV: 33192130-2, γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Ακαιηάδαο. 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηνλ 
ηζηόηνπν ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) ζην 
ζύλδεζκν «Δηαβνπιεύζεηο» (http://www.eprocurement.gov.gr). 
Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε επηά (7) εκέξεο από ηελ επόκελε εκέξα 
αλάξηεζεο ζην ΕΗΔΗ, ελώ ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ 
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πξνδηαγξαθώλ , σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζνύλ νη 
αλαδηακνξθσκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα επηά (7) επηπιένλ εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο από ηελ 
17/08/2020 έσο θαη ηελ 24/08/2020 θαη ώξα 15:00 κ.κ. ζηελ πιαηθόξκα 
δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΕΗΔΗ. 
 
Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο 
δηαβνύιεπζεο άκεζα θαη απηόκαηα, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΕΗΔΗ κε ηελ επηινγή 
«Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή κε αληηγξαθή γηα 
θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Με ηελ 
επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΕΗΔΗ δελ γίλεηαη 
επηζύλαςε αξρείσλ.  
 
Αξρεία κπνξνύλ λα απνζηαινύλ ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  κόλν 
ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν 
ζηελ «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, 
θσηνγξαθίεο θ.ιπ.). Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  
ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί 
λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα γίλεηαη 
αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα 
ελεκεξώλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ 
επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ηα ζρόιηα πνπ έξρνληαη 
ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
πνπ επηζπκεί ηε δηαβνύιεπζε. 
 
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, ζα 
αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ΔΙΑΤΓΕΙΑ κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. Επηζεκαίλεηαη όηη 
ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα ζηελ 
ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ΕΗΔΗ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο 
Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο. 
 
Η Ννζειεπηηθή Μνλάδα δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο απηέο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα 
επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο 
ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο. 
 
Η ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη 
λνκίκσο αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) 
ζηνηρεία :  
1) Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ.  
2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα. 
3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 
4) Σελ εκπεηξία. 
5) Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 
6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ. 
 
Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΕΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε 
ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν απηήο. 
 
Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Δεκόζηαο 
Δηαβνύιεπζεο. 
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Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr) 
ζην ζύλδεζκν «Δηαβνπιεύζεηο».  

  

 

Ο Διοικηηής ηοσ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 
 
 
 

Δρ ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ MD.PhD 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                               Αμαλιάδα, 03/08/2020 

  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΤΓΕΙΑ                                                                        Απ. Ππωη.: 6382 

  6Η .Τ.Π.Ε  

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 
  ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 
 
 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο 
 

Επιηποπήρ ζύνηαξηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην ππομήθεια ξενοδοσειακού 
εξοπλιζμού, εξήνηα (60) ηλεκηπικών κλινών νοζηλείαρ, (CPV:33192130-2) 
πποϋπολογιζμού 99.200,00€ ζςμπ/νος Φ.Π.Α., για ηιρ ανάγκερ ηηρ Ν.Μ. Αμαλιάδαρ. 
 
   Σηελ Ακαιηάδα ζήκεξα ηελ 03/08/2020, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 10:00, ζπλήιζε ζην 
Ννζνθνκείν, ε Επηηξνπή ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 
«ειεθηξηθέο θιίλεο λνζειείαο (CPV:33192130-2)», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 
35/14-10-2019 (Α.Δ.Α.: 662Φ46907Ε-0Φ0) απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 546/31-07-2020 Πξάμε Δηνηθεηή ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο, 
απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη:  

1. Σαξαληόπνπινο Θεόδσξνο , Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο Εμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ 

2. Σηακαηόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Πξντζηάκελνο Τερληθνύ Τκήκαηνο 

3. Μαθξέδα Παλαγηώηα, Δηνηθεηηθόο Υπάιιεινο 
 

     Η Επηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ ππ’αξηζ. 23310/22-02-2019 Απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο. 

2. Τελ ππ’αξηζ. 7683/01-10-2019 Εηζήγεζε ηνπ Αλ. Δηνηθεηή ηεο Ν.Μ. Ακαιηάδαο πξνο 
ην Δ.Σ. ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο. 

3. Τελ ππ’αξηζ. 35/14-10-2019 Απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο. 

4.  Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

5. Τελ ππ’αξηζ. 546/31-07-2020  Πξάμε Δηνηθεηή ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο. 

 

                                                             ομόφωνα 

                                                         α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

ηελ ζύληαμε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Εξήνηα 
Ηλεκηπικέρ κλίνερ νοζηλείαρ (60 ημσ) (CPV: 33192130-2)», καδί κε ηα επηκέξνπο 
θξηηήξηα, σο θάησζη: 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΗΛΕΙΑ 
 

 
 
Οη θιίλεο λα είλαη ζύγρξνλνπ ζρεδηαζκνύ, θαηάιιειεο γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε κε ηα 
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαθεξζνύλ απαξαίηεηα 
ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζην θύιιν ζπκκόξθσζεο πνπ ζα απαληεζνύλ νη παξαθάησ 
δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο, ζα ηεθκεξηώλνληαη κε αληίζηνηρα prospectus, εγθξίζεηο θιπ. 
ζηνηρεία γηα λα αμηνινγεζνύλ.  
 
Να πξνζθεξζνύλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
 
1. Η θιίλε λα είλαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 60601-2-52. 

 
2.  Επηθάλεηα θαηάθιηζεο ηεζζάξσλ ηκεκάησλ από κεηαιιηθό πιηθό απνηεινύκελν από 

θάζεηεο ισξίδεο (όρη ηύπνπ πιέγκαηνο). Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ε επηθάλεηα 
θαηάθιηζεο λα απνηειείηαη από 4 πιαζηηθά απνζπώκελα ηκήκαηα πιάηεο, ιεθάλεο, 
πνδηώλ. Τν ηκήκα ηεο πιάηεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αθηηλνδηαπεξαηό πιηθό, 
επηηξέπνληαο ηε ιήςε αθηηλνγξαθηώλ κε θνξεηό αθηηλνινγηθό κεράλεκα. 

 
3. To εμσηεξηθό ζε δηάζηαζε πιάηνο ηεο θιίλεο λα κελ μεπεξλά ηα 100cm. 
 
4. Να δηαζέηεη αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 200 θηιώλ. 
 
5. Να δηαζέηεη κεηόπεο θεθαιήο θαη πνδηώλ νη νπνίεο λα πξνζζαθαηξνύληαη εύθνια, λα 

είλαη από πιαζηηθό πιηθό αληηκηθξνβηαθήο ζύζηαζεο ηόλησλ αξγύξνπ Ag θαη λα 
αζθαιίδνπλ ζηελ βάζε ηεο θιίλεο, πξνο απνθπγή απξόζθνπηεο αθαίξεζεο ηνπο 
θαηά ηελ κεηαθνξά ηεο θιίλεο. Να θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 
νίθνπ ζρεηηθά κε ηελ αληηκηθξνβηαθή ζύζηαζε. 

 
6.  Nα δηαζέηεη δηπιά πιατλά αλαδηπινύκελα πξνζηαηεπηηθά θάγθεια, θαηαζθεπαζκέλα 

από εηδηθό πιαζηηθό πιηθό αληηκηθξνβηαθήο ζύζηαζεο ηόλησλ αξγύξνπ Ag, θαηάιιειν 
γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, ην νπνίν λα δύλαηαη λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί. Να 
θαιύπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα ¾ ηεο επηθάλεηα θαηάθιηζεο (2 ζην ζύλνιν ζε θάζε 
πιεπξά) θαη λα είλαη ύςνπο 40 εθ (± 5%) γηα ηελ κεγαιύηεξε αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο. 
Να είλαη ελζσκαησκέλα ζην εξεηζίλσην ηεο θιίλεο (λα αθνινπζνύλ ηηο θηλήζεηο ηνπ 
εξεηζίλσηνπ). Να δηαζέηνπλ κεραληζκό αλάπηπμεο θαη ζύκπηπμεο ζε επίπεδν θάζεην 
ηεο επηθάλεηαο ηεο θιίλεο θαη όρη πεξηζηξνθηθό. Να αλαιπζεί. Να θαηαηεζεί 
πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζρεηηθά κε ηελ αληηκηθξνβηαθή ζύζηαζε. 

 
7. Nα δηαζέηεη έλδεημε θιίζεο κνηξώλ. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 

 
8. Να δηαζέηεη ειεθηξηθά ξπζκηδόκελεο ηηο αθόινπζεο ζέζεηο. 

8.1 Τκήκαηνο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ 70ν κνίξεο. 
8.2 Τκήκαηνο κεξώλ ηνπιάρηζηνλ 30ν. 
8.3 Ηιεθηξηθά κεηαβαιιόκελν ύςνο από 45cm έσο 70cm πεξίπνπ, γηα ηελ εύθνιε 
εμέηαζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο 
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9. Οη ειεθηξηθέο θηλήζεηο λα πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ ελζύξκαηνπ ρεηξηζηεξίνπ. 

 
10. Τν ηκήκα ηεο πιάηεο λα έρεη ιεηηνπξγία κεηαθηλήζεσο ώζηε λα απνθεύγνληαη νη   

πηέζεηο πνπ αζθνύληαη ζηελ θνηιηαθή ρώξα. Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 
 
11.  Να θέξεη ηέζζεξηο (4) πιαζηηθνύο ηξνρνύο δηακέηξνπ 125 mm κε θξέλν ζηηο ηέζζεξηο 

(4) γσλίεο. 
 

12. Να δηαζέηεη πξνζθξνπζηήξεο ζηηο ηέζζεξηο (4) γσλίεο ηεο. 
 

13. Να δηαζέηεη πξνο επηινγή ζπγθξαηεηήξα δσλώλ ζε νθηώ (8) ζεκεία. 
 

14. Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή ηα παξαθάησ αμεζνπάξ: 
Δύν ζέζεηο γηα ζηαηό νξνύ. 
Φεηξνιαβή έιμεσο. 
 

15. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δερηεί ακθίπιεπξα ηεο θιίλεο ξάγα ζηήξημεο θαη άγθηζηξα 
γηα ηε ιήςε δηαθόξσλ παξειθνκέλσλ. Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή. 
 

16. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα (ππνδνρέο) πξνζάξηεζεο ησλ αθόινπζσλ εμαξηεκάησλ: 
Αλαξηήξαο αλύςσζεο 
Οξζνπεδηθή έιμε 
 

17. Να δηαζέηεη κεραληθό ζύζηεκα CPR κε απηόκαηε νξηδνληηνπνίεζε ζην ρακειόηεξν 
ζεκείν ηνπ θξεββαηηνύ. 
 

18. Να θαηαηεζεί δείγκα εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 
 

 
Η κλίνη να ζςνοδεύεηαι με ζηπώμα καηάλληλο για ηην πποζηαζία από καηακλίζειρ 
μέσπι 4ος βαθμού με ηα κάηωθι σαπακηηπιζηικά: 
 
1. Τν ζηξώκα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιηθά αξίζηεο πνηόηεηαο, λα δηαζέηεη 

επηθάλεηα ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο δώλεο ζηήξημεο γηα θεθαιή, θνξκό, 

πέικαηα, κε ζπλδπαζκνύο αθξνύ πνιπνπξεζάλεο θαη βηζθνειαζηηθό πιηθό γηα ηελ 

θαιύηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζώκαηνο θαη δηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελή. 

 
2. Να είλαη ύςνπο πεξίπνπ 14-16 εθ θαη θαηάιιειεο ππθλόηεηαο ( λα αλαθεξζνύλ 

νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ηεο ππθλόηεηαο θαη αληνρήο πξνο αμηνιόγεζε), ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε άλεζε ηνπ αζζελνύο θαζώο θαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ από 

ηηο θαηαθιίζεηο. 

 

3. Να δηαζέηεη εηδηθή ελίζρπζε δώλεο θαηά κήθνο ζηηο άθξεο ώζηε λα κε γιηζηξά ν 

αζζελήο θαηά ηελ έγεξζή ηνπ. 

 

4. Να είλαη βξαδύθαπζην. Να αλαθεξζεί ε νδεγία. 
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5. Τν ζηξώκα λα είλαη ειαθξύ, ην κέγεζόο ηνπ αλάινγν ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θιίλεο θαη 

θαηάιιειν γηα βάξνπο αζζελή 200 θηιά ηνπιάρηζηνλ. 

 

6. Τν ζηξώκα λα δηαζέηεη θάιπκκα κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

a) Καηαζθεπαζκέλν από πνιπνπξεζάλε 
b) Αδηάβξνρν 
c) Αεξνδηαπεξαηό 
d) Αληηβαθηεξηαθό 
e) Δηειαζηηθό 
f) Να πιέλεηαη ζε πιπληήξην. Να αλαθεξζεί ε ζεξκνθξαζία πιύζεο. 
g) Οη ξαθέο ηνπ λα είλαη ξακκέλεο θαη θνιιεκέλεο κε ηξόπν (λα αλαθεξζεί ε 
κέζνδνο) ώζηε λα παξέρεηαη ε βέιηηζηε πξνζηαζία ηνπ ζηξώκαηνο από εηζξνή 
πγξώλ. 
h) Δπλαηόηεηα αθαίξεζεο ηνπ κε θεξκνπάξ 360o. Τν θεξκνπάξ λα θαιύπηεηαη γηα 
ηελ απνθπγή εηζξνήο πγξώλ από ηα πιάγηα ηνπ ζηξώκαηνο. 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

1. Όια ηα πξνζθεξόκελα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 
 
2. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 
 

3. Τα πξνζθεξόκελα λα δηαζέηνπλ CE Mark  θαη λα πιεξνύλ όινπο ηνπο θαλνληζκνύο 
αζθαιείαο γηα Ιαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό  ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Μedical grade 
). Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

 

4. Τα πξνζθεξόκελα λα δηαηίζεηαη από αληηπξόζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08, ISO 
14001, ISO 18001, ISO 27001 θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 
ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ) πνπ πιεξνί ηελ Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη 
εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Ε. βάζεη ηνπ Π.Δ. 
117/2004. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

 

5. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε  θαη 
απαξαηηήησο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ. 

 

6. Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα. 
 

7. Να ππάξρεη βεβαίσζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε  αληαιιαθηηθώλ. 
 

8. Να θαηαηεζεί δέηγκα εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ θαηάζεζε ηνπ δηαγσληζκνύ 
πξνο αμηνιόγεζε από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

 
 

                                                          Τα κέιε ηεο Επηηξνπήο 
 

Σαξαληόπνπινο Θεόδσξνο    Σηακαηόπνπινο Κσλζηαληίλνο       Μαθξέδα Παλαγηώηα 
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