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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              Αμαλιάδα : 11-08-2020                

   6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ            Απ. Ππωη.: 6612 

   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                                             
 
     
Διενέπγεια 1ηρ Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην 
ππομήθεια ειδών «Ξενοδοσειακού Εξοπλιζμού», CPV: 39313000-9. 

 

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 εηδώλ 
«Ξενοδοσειακών Εξοπλιζμού», CPV: 39313000-9. 

8. Σν ππ’ αξηζ. 3886/15-05-2019 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 «Ξενοδοσειακού Εξοπλιζμού», CPV: 39313000-9. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

 

1η Δημόζια Διαβούλεςζη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ 
«Ξενοδοσειακού Εξοπλιζμού», CPV: 39313000-9, 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 Διοικηηήρ ηος Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 

 

 

 

Δπ ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ MD.PhD 
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  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                             Αμαλιάδα, 15/05/2020 

  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΤΓΔΙΑ Απ. Ππωη.: 3886 

  6Η .Τ.Π.Δ  
  ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΛΔΙΑ 
  ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΜΑΛΙΑΓΑ 
 
 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο 
 

Δπιηποπήρ ζύνηαξηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην ππομήθεια ειδών 
ξενοδοσειακού εξοπλιζμού, (CPV: 39313000-9) πποϋπολογιζμού 23.070,00€ ζςμπ/νος 
Φ.Π.Α., για ηιρ ανάγκερ ηηρ Ν.Μ. Αμαλιάδαρ. 
 
   ηην Αμαλιάδα ζήμεπα ηην 15-05-2020, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 11:00, ζςνήλθε ζηο 
Νοζοκομείο, η Δπιηποπή ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην ππομήθεια ηυν ειδών 
ξενοδοσειακού εξοπλιζμού (CPV:39313000-9), όπυρ αναθέπονηαι ζηον παπακάηυ πίνακα Α, 
η οποία ζςγκποηήθηκε με ηην ςπ’απιθμ. 332/30-10-2019 (Α.Γ.Α.: 6Ε604690ΒΠ-4Α) Ππάξη 
Αν/ηη Γιοικηηή  ηος Γ.Ν. Ζλείαρ-Ν.Μ. Αμαλιάδαρ, αποηελούμενη από ηοςρ κάηυθι: 

  

1. Γκιώνηρ Παναγιώηηρ , Πποφζηάμενορ Οπθοπεδικήρ Κλινικήρ 

2. ηαμαηόποςλορ Κυνζηανηίνορ, Πποφζηάμενορ Σεσνικού Σμήμαηορ 

3. Μαθπέδα Παναγιώηα, Γιοικηηικόρ Τπάλληλορ 
 

     Ζ Δπιηποπή έσονηαρ ςπότη: 
1. Σην ςπ’απιθ. 23310/22-02-2019 Απόθαζη ηος Τθςποςπγού Οικονομίαρ και 

Ανάπηςξηρ. 
2. Σην ςπ’απιθ.  332/30-10-2019 Ππάξη ηος Αν. Γιοικηηή ηηρ Ν.Μ. Αμαλιάδαρ. 
3. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016, όπυρ αςηέρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν. 

 

                                                             ομόφωνα 

                                                       α π ο φ α σ ί ζ ε ι   
ηην ζύνηαξη ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην ππομήθεια ηυν ειδών ξενοδοσειακού 
εξοπλιζμού (CPV:39313000-9), όπυρ αναθέπονηαι ζηον παπακάηυ πίνακα Α , μαζί με ηα 
επιμέποςρ κπιηήπια, υρ κάηυθι: 

ΠΗΝΑΚΑ (Α) ΔΗΓΩΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Α/Α 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ(CPV:39313000-9) 

 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Δ ΔΤΡΩ ΤΜΠ. ΦΠΑ 

1 ΦΟΡΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΩΝ 5 10.850,00€ 



2 

 

2 ΔΞΔΣΑΣΗΚΔ ΚΛΗΝΔ 10 2.470,00€ 

3 ΑΜΑΞΗΓΗΑ 6 2.550,00€ 

4 
ΚΑΡΔΚΛΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΑΘΔΝΩΝ ΜΔ 

ΓΔΡΜΑΣΗΝΖ 
60 6.000,00€ 

5 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ 

ΜΔ ΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΓΗΠΛΟ ΚΑΓΟ 
4 1.200,00€ 

 ΤΝΟΛΟ (ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α.) 23.070,00€ 

 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΙΓΩΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

 

Α/Α - ΕΙΔΟ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΣΕΜ
ΑΧΙΑ 

1. Φοπεία 
Μεηαθοπάρ 

Αζθενών 

1. Σηηβαξήο θαηαζθεπήο ζκελεηόρ, θαηαζθεπαζκέλνο από αηζάλι βακκέλν κε 
κε ηνμηθή επνμηθή βαθή 

2. Να είλαη ηξνρήιαην, νη εξυηεπικέρ διαζηάζειρ ηνπ λα είλαη πεξίπνπ 
2050mmx750mm (ΜΦΠ), νη διαζηάζειρ ηηρ επιθάνειαρ θαηάθιηζεο λα είλαη 
πεξίπνπ 1900mmx650mm 

3. Να κπνξεί λα δερζεί κε αζθάιεηα αζζελή βάξνπο έσο 250kg, ±50Kg 

4. Να θέξεη ηέζζεξηο ηξνρνύο δηακέηξνπ 200mm κε θεληξηθό ζύζηεκα πέδεζεο, 
ην νπνίν ζα ελεξγνπνηείηαη από δύν πνδνκνρινύο από ηε δεμηά θαη αξηζηεξή 
πιεπξά ησλ πνδηώλ 

5. Να δηαζέηεη μησανιζμό κενηπικού κλειδώμαηορ ησλ ηξνρώλ κέζσ 
πνδνπεηάι 

6. Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ θνξείνπ ζα εθηεινύληαη από πνδνκνρινύο θαη από ηηο 
δύν πιεπξέο ηνπ θνξείνπ. 

7. Η επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα ρσξίδεηαη ζε δύο κινηηά ημήμαηα και ένα 
ζηαθεπό 

8. Η επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη ακηινοδιαπεπαηή, λα ζηεξίδεηαη θαη λα 
αλπςώλεηαη από δύν θνιώλεο, έηζη ώζηε ην ηκήκα ηνπ θνξείνπ θάησ από ηελ 
επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη ειεύζεξν γηα ηε ιήςε αθηηλνγξαθηώλ 

9. Να εθηειεί κινήζειρ trendelenburg θαη αληίζηξνθε θίλεζε ζέζεσλ 
trendelenburg πεξίπνπ ±15⁰ 

10. Τν ηκήκα ηεο πιάηεο λα είλαη αλαθιηλόκελν ζε γσλία έσο 90⁰κέζσ πεηάι 
(από ηελ νξηδόληηα ζέζε) θαη λα ξπζκίδεηαη κέζσ πνδνπεηάι. 

11. Σηηο ηέζζεξηο γσλίεο λα θέξεη πποζκποςηήπερ γηα ηελ αλαξξόθεζε 
πξνζθξνύζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία από ρηππήκαηα 

12. Να δηαζέηεη πλαφνά πηςζζόμενα πποζηαηεςηικά κάγκελα,  

13. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβέο ώζεζεο-νδήγεζεο ζην ηκήκα ησλ πνδηώλ θαη ηεο 
θεθαιήο 

14. Να δηαζέηεη ζηηο δύν γσλίεο ηεο πιάηεο ζηαζεξέο βάζεηο εληζρπκέλεο 
ζηήξημεο ζηαηό νξνύ. 

15. Να θέξεη αλνμείδσην ζηαηό νξνύ, ξπζκηδόκελν ζε ύςνο, κε άγθηζηξα 

16. Η πύθμιζη ηος ύτοςρ ηνπ θνξείνπ (άλσ-θάησ) λα γίλεηαη κεραληθά κε 
πνδνπεηάι από 65cm-10cm πεξίπνπ, κέζσ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο 

17. Να δηαζέηεη ζηπώμα από αλζεθηηθό πιηθό, πιήξσο αθηηλνδηαπεξαηό, 
αλζεθηηθό ζε βηνινγηθά πγξά θαη απνιπκαληηθά. Τν ζηξώκα λα είλαη 
αληηππξηθό, αδηάβξνρν, αληηκηθξνβηαθό, ππναιιεξγηθό, λα πιέλεηαη θαη λα 
απνιπκαίλεηαη εύθνια δηαζηάζεσλ 600mmx1970mm πεξίπνπ θαη πάρνπο 
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10cm πεξίπνπ. 
18. Τν θνξείν λα δηαζέηεη ζήθε ζηε βάζε ηνπ γηα ηελ ελαπόζεζε ησλ πξνζσπηθώλ 

εηδώλ ηνπ αζζελνύο, θαζώο θαη  
19. Να δηαζέηεη ςποδοσή γηα ηελ πποζαπμογή όλυν ηυν ηύπυν θιάληρ 

οξςγόνος 
20. Να δηαηίζεηαη από αληηπξόζσπν πνπ έρεη ΔΝ ISO 2001 θαη ISO 13485 

(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ) πνπ 
πιεξνί ηελ Υ.Α. ΓΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ./1348/04 λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004 

21. Να δίδεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν έηε 

22. Τν θνξείν λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά ISO 10993-10:2010 θαη ην ζηξώκα: 
IEC60601-2-52 

23. Η απάληεζε ηνπ θύιινπ ζπκκόξθσζεο λα γίλεη αλαιπηηθά κε παξαπνκπέο 
ζηα πξόηππα πξνζπέθηνπο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ 

24. Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από έγγξαθν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο πεξί 
εμνπζηνδνηεκέλνπ service 

25. Να δνζεί user manual ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Τα εγρεηξίδηα ζα 
παξαδνζνύλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Τκήκα Βηνταηξηθήο Τερλνινγίαο 

 

2. Εξεηαζηικέρ 
κλίνερ 

1. Δμεηαζηηθή θιίλε από αλνμείδσην αηζάιη (D18). Ο ζθειεηόο λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο από αλνμείδσην αηζάιη (INOX).  

2. Δμεηαζηηθή θιίλε κε ειεθηξηθά ξπζκηδόκελν ύςνο θαη ρεηξνθίλεηα 
ξπζκηδόκελε πιάηε 60⁰, ±20⁰ .  

3. Να θαιύπηεηαη από δεξκαηίλε, άθαπζηε, αλζεθηηθή ζηνλ θαζαξηζκό κε 
απνιπκαληηθά Ννζνθνκείνπ 

4. Μέγηζηε αληνρή βάξνπο 250Kg 

5. Γηαζηάζεηο: 184cm/72cm/56-82cm (ΜΠΥ) 
6. Να θέξεη βάζε ηνπνζέηεζεο ραξηνζέληνλνπ 

7. Να θέξεη πνδνδηαθόπηε γηα ηελ αλύςσζε 

8. Να έρεη δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηξνρώλ 
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3. Αμαξίδια 1. Αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, θαηάιιεια γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε γηα ηε 
κεηαθνξά αζζελώλ ζην ρεηξνπξγείν, ζην ΤΔΠ, ζε θιηληθέο θ.α. 

2. Να πιεξνύλ ηνπο Δπξσπατθνύο θαη Γηεζλείο Καλνληζκνύο Αζθαιείαο, 
πηζηνπνίεζεο θαη αμηνπηζηίαο, νη νπνίνη ζα θαηνλνκάδνληαη θαη ζα 
πηζηνπνηνύληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν 

3. Σθειεηόο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο από αλζεθηηθό αλνμείδσην πιηθό 

4. Να θέξεη ηέζζεξηο ηξνρνύο, νη δύν κπξνζηηλνί κε ειεύζεξε πεξηζηξεθόκελε 
ξόδα δηακέηξνπ 200mmX35mm κε ζπκπαγέο ειαζηηθό (ειαζηηθή 
πνιπνπξεζάλε) θαη πηξνύλη πξνζαξκνδόκελν ζην ζθειεηό κε ζύζηεκα πείξνπ. 
Οη δύν πίζσ ηξνρνί ζα θέξνπλ ζπκπαγή ιάζηηρν θαη δάληα αθηηλσηή 
αινπκηλίνπ (600mmX32mm) θαη εμσηεξηθό βνεζεηηθό ζηεθάλη, θαζώο θαη 
ζύζηεκα πεδήζεσο θαη ζηνπο δύν πίζσ ηξνρνύο. Η επθνιία ζηελ θίλεζε-

ρξήζε ζα απνδεηρζεί θαηά ηελ επίδεημε-δνθηκή ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο. 
5. Να είλαη ζηαζεξό ώζηε λα δέρεηαη αζζελείο κεγάινπ ζσκαηηθνύ βάξνπο, 

ηνπιάρηζηνλ 120kgr. Να αλαθέξεηαη ην κέγηζην βάξνο πνπ κπνξεί λα δερζεί 
κε αζθάιεηα. 

6. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θαζίζκαηνο λα είλαη πεξίπνπ: ≥50Φ40cm θαη ύςνο πιάηεο 
≥40cm 

7. Τν θάζηζκα θαη ε πιάηε λα είλαη αδηάβξνρε, από εληζρπκέλε πνιπεζηεξηθή 
ύθαλζε κε γέκηζε ή άιιν πιηθό (εληζρπκέλε δεξκαηίλε) αληίζηνηρεο 
πνηόηεηαο θαη αληνρήο.  

8. Τν θάζηζκα θαη ε πιάηε λα είλαη αληηθαηαζηάζηκα ζε πεξίπησζε θζνξάο 

9. Να κελ είλαη πηπζζόκελα θαη ζηελ πιάηε λα θέξνπλ εξγνλνκηθέο αλνμείδσηεο 
ρεηξνιαβέο γηα ηελ νδήγεζή ηνπ 
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10. Να θέξεη κπξάηζα επελδπκέλα κε ηζρπξήο αληνρήο, αδηάβξνρν, καιαθό θαη 
αθηδξσηηθό πιηθό 

11. Να δηαζέηεη ζηαηό νξνύ, επηζπκεηό απμνκεηνύκελνπ ύςνπο  
12. Να δηαζέηεη ππνδνρή (βάζε) θηάιεο νμπγόλνπ 

13. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλαδίπισζεο θαη αλύςσζεο ησλ ππνπνδίσλ γηα ηελ 
δηεπθόιπλζε ηεο πξνζέγγηζεο ή ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ αζζελνύο πξνο θαη 
από ην θάζηζκα 

14. Να πιέλεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κε ηα ζπλήζε απνιπκαληηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα λνζνθνκεία θαη ρσξίο λα εηζέξρνληαη πγξά από ηηο 
ξαθέο ηεο πιάηεο θαη ηνπ θαζίζκαηνο 

15. Να δηαζέηεη ζύζηεκα parking-θιεηδώκαηνο ώζηε λα αζθαιίδνληαη ηα ακαμίδηα 
κεηαμύ ηνπο 

16. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη, εάλ ηνπο δεηεζεί από ηελ Δπηηξνπή 
Αμηνιόγεζεο λα θέξεη γηα επίδεημε θαη δνθηκή ην πξνζθεξόκελν ακαμίδην 

17. Τα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνύληαη κε πξσηόηππα 
θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο 

18. Η πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη από θύιιν ζπκκόξθσζεο κε ηελ αθνινπζνύκελε 
ζεηξά ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

19. Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο (ζηα Διιεληθά)ε 
θάιπςή ηνπ ζε εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
δεθαεηήο. Να θαηαηεζεί πιήξεο θαηάινγνο αληαιιαθηηθώλ, όισλ ησλ 
απνζπώκελσλ κεξώλ 

20. Η πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ από πηζηνπνηεηηθό 
ζπκκόξθσζεο κε ηελ ΓΥ8δ/Γ.Π.νηθ.1348/2004 (ΦΔΚ32Β/16-1-2004) «Αξρέο 
θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ 
πξντόλησλ»  

21. Να δνζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηξηώλ (3) εηώλ ηνπιάρηζηνλ 

22. Να θαηαηεζεί πιήξεο Σπκβόιαην Σπληήξεζεο, ην νπνίν ζα ηζρύεη από ηε ιήμε 
ηεο Γσξεώλ ηξηεηνύο εγγύεζεο 

 

4. Καπέκλερ 
θαλάμος 
αζθενών με 
δεπμαηίνη 

1. Καξέθια Σπλνδνύ λα απνηειείηαη από ανθεκηική δεπμαηίνη ζην πιύζηκν κε 
απνιπκαληηθά ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

2. Να έρεη εμσηεξηθέο διαζηάζειρ: Μήθνο: 85-90 cm   πεξίπνπ 

                                                               Πιάηνο: 65-70 cm  πεξίπνπ 

                                                                Ύςνο: 115-120 cm  πεξίπνπ 

3. To κήθνο όηαλ είλαη αλνηθηή ζε ζέζε μεθνύξαζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 160 
cm  

4. Η θαξέθια ζπλνδνύ λα είλαη 3 ημημάηυν (πιάηε – έδξα – ππνπόδην) 
5. Ο μεηαλλικόρ ζκελεηόρ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα νβάι 

δηαηνκήο  40 Φ 20 Φ 2 mm ηνπιάρηζηνλ, πςειήο αληνρήο 

6. Να δηαζέηεη κπξάηζα ζηήξημεο από αλζεθηηθό πιηθό πνιπνπξεζάλεο 

7. Η θιίζε ηνπ ηκήκαηνο πιάηεο θαη ππνπνδίσλ λα ξπζκίδεηαη κέζσ κεραληζκνύ 
gas-spring. 

8. Τν ηκήκα ηεο έδξαο θαη ηεο πιάηεο λα είλαη αλαηνκηθνύ ζρήκαηνο θαη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό θαινππσηήο πνιπνπξεζάλεο (όρη αθξνιέμ)  

9. Τα κεηαιιηθά κέξε λα είλαη βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ 
πςειήο αληνρήο. 

10. Τα θαζίζκαηα λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο θαη αληνρήο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο: ISO 9002,UNI STANDARDS, CEE STANDARDS, CATAS 

STANDARDS 
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                                                  Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

 

 

 

Γθηώλεο Παλαγηώηεο      Σηακαηόπνπινο Κσλζηαληίλνο       Μαθξέδα Παλαγηώηα 

 

 

5. Σποσήλαηα 
ακάθαπηος 
μησανιζμού 
με πάθια 
και διπλό 
κάδο 

1. Να ρσξίδεηαη θάζεηα ζηε κέζε κε δηαρσξηζηηθό INOX. Από ηε κία πιεπξά λα 
έρεη δύν ξάθηα. Τν πάλσ ξάθη λα έρεη πξνζηαηεπηηθή INOX βέξγα 

2. Από ηελ άιιε πιεπξά λα έρεη εηδηθά δηακνξθσκέλα ζηεθάληα θαη βάζε γηα ηε 
ζηήξημε δύν ζάθσλ 

3. Καηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ από αλνμείδσην ραιύβδηλν ζσιήλα, κε 
πςειή αληνρή ζηα απνιπκαληηθά ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. Οη ζάθνη λα θαιύπηνληαη από θαπάθηα, ζεξκνδηακνξθσκέλν πνιπκεξέο, ηα 
νπνία λα αλνηγνθιείλνπλ κε πεληάι, αζόξπβνπ θιεηζίκαηνο 

5. Δηδηθή βάζε INOX γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε ησλ ζάθσλ.  
6. Να ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο πεξηζηξεθόκελνπο ηξνρνύο, δηακέηξνπ 75mm, εθ 

νπνίσλ νη δύν κε θξέλν 

7. Να θέξεη ηέζζεξηο ειαζηηθνύο πξνζθξνπηήξεο ζηηο γσλίεο 

8. Να ζπλνδεύεηαη κε δύν πθαζκάηηλνπο ζάθνπο 

9. Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο λα είλαη πεξίπνπ: 750x500x900mm (ΜΦΠΦΥ)  
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