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«Πξόζθιεζε ΓΔΤΣΔΡΖ Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ Πξoκήζεηα
Πεξηθεξεηαθνύ

Ξελνδνρεηαθνύ

Δμνπιηζκνύ

Medical

Furniture

(CPV

33192000-2) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίωλ».
ρεηηθά:
1)

Το με απίθμ. ππυη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπευηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππυη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπυν».

3)

Το με απίθμ. ππυη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν, όπυρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηυν αποθάζευν ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππυη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν».

5)

Το με απίθμ. ππυη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έυρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγυνιζμών
από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπυν πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηυν λέξευν «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηυζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Ενζυμάηυζη ζε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
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6)

Το με απίθμ. ππυη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίυν ή/ και αναλυζίμυν ςλικών πος μποπούν να
ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένυν με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δυπεάν».

7)

Το με απίθμ. ππυη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έυρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΕΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππυη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος
Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππυη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππυη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποφόνηυν».
11) Η με απιθμ. 10ο/ πξθ.6/ 02/032018 (ΑΓΑ : 679Φ46907Σ-ΦΥΛ) Απόθαζη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών

πποκειμένος να διενεπγηθεί Δημόζια

Διαβούλεςζη για ηην ππομήθεια Πεξηθεξεηαθνύ Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Medical Furniture

(CPV 33192000-2).
12) Η με απιθμ.12ο/ πξθ.11/ 03-05-2018 (ΑΓΑ : 6ΝΝΜ46907Σ-9ΦΘ) Απόθαζη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών

μεηά από Α θάζη Διαβούλεςζηρ

πποκειμένος να διενεπγηθεί Δημόζια Διαβούλεςζη για ηην ππομήθεια Πεξηθεξεηαθνύ Ξελνδνρεηαθνύ

Δμνπιηζκνύ Medical Furniture (CPV 33192000-2).

Πξνζθαινύκε ζε αλνηθηή ΓΔΤΣΔΡΖ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθώλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ
γηα ηελ Πξνκήζεηα Πεξηθεξεηαθνύ Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Medical Furniture (CPV 33192000-2).
Ζ Γηαβνύιεπζε ζα δηαξθέζεη από ηηο 07/05/2018 έωο θαη ηηο 14/05/2018 εκέξα Γεπηέξα.
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

“Γηαβνπιεύζεηο”

(ΔΖΓΖ)

θαη

ζηελ

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

ζην

ζύλδεζκν

Ννζνθνκείνπ

Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr).
Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο
άκεζα θαη απηόκαηα, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ 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 ΔΖΓΖ 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
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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 Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί
ζρεηηθή

αλαθνίλσζε

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

Ννζνθνκείνπ

Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα
ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ΔΖΓΖ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ζ 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 Σκήκα 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 ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν
ηζηόηνπν απηήο.

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ ΜΖΝΑ
πλεκκέλα (1) :
Απόθαζε Γ Ννζνθνκείνπ 12ν/ πξθ. 11/03-05-2018 (ΑΓΑ : 6ΝΝΜ46907Σ-9ΦΘ) πεξί
έγθξηζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα Πεξηθεξεηαθνύ Ξελνδνρεηαθνύ
Δμνπιηζκνύ Medical Furniture (CPV 33192000-2).
Κνηλνπνίεζε:
1.

Γ/ΝΖ Σερληθήο Τπεξεζίαο

Δζωηεξηθή δηαλνκή:
1.

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
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ΑΓΑ:6ΝΝΜ46907Σ-9ΦΘ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
-ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
7ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ
«O ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»
11νλ Πξαθηηθό ηεο 03εο Μαΐνπ 2018
Σαθηηθήο πλεδξηάζεωο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υαλίωλ

ΘΔΜΑ 12νλ: «Τπνβνιή ηωλ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ από ηελ
δηελέξγεηα Α ΦΑΖ Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
γηα ηελ πξνκήζεηα Πεξηθεξεηαθνύ Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ(CPV
33192000-2) από ηελ αξηζκ. πξωη. 5409/07-03-2018 (ΑΓΑ 6ΦΥΑ46907Σ84Β) αλαθνίλωζε ζηα πιαίζηα πξνεηνηκαζίαο ηνπ δηαγωληζκνύ.»

Ζ Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα Ννδαξάθε ηέιια ζέηεη ππ’ όςηλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση: 8860/19-04-2018 εηζήγεζε ηεο,
ε νπνία έρεη σο εμήο:
«αο ππνβάιινπκε επηζπλαπηόκελεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
πξνέθπςαλ από ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ από ηελ επηηξνπή ησλ
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ είρε νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 26/ ΠΡΚ 3 /31-012018 (ΑΓΑ ΩΝΜ64697Σ-55Λ) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο ζαο αλαθέξνπκε όηη νη εηαηξείεο:
1. MEDIC PLAN-MEDIZINE TECHNIK
2. ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Α.Δ
3. ENAMED ΙΑΣΡΙΚΑ ΔΙΓΗ
αληαπνθξίζεθαλ ζηελ αξ. πξση. 5409/07-03-2018 (ΑΓΑ 6ΦΥΑ46907Σ-84Β)
αλαθνίλσζε πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα
Πεξηθεξεηαθνύ Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ(CPV 33192000-2) ζηα πιαίζηα
πξνεηνηκαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη απέζηεηιαλ ζε ςεθηαθή κνξθή
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παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζε ςεθηαθή κνξθή ζην
site ηνπ λνζνθνκείνπ καο.
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ
Δηζεγνύκαη
1.Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ππέδεημε ε επηηξνπή, ε
νπνία νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 26/ ΠΡΚ 3/31-01-2018 (ΑΓΑ ΩΝΜ646907Σ55Λ) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, από ηελ
δηελέξγεηα Α ΦΑΖ Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα
ηελ πξνκήζεηα Πεξηθεξεηαθνύ Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ(CPV
33192000-2) ύζηεξα από ηελ αξηζκ. πξση. 5409/07-03-2018 (ΑΓΑ
6ΦΥΑ46907Σ-84Β αλαθνίλσζε .
2. Σελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ηεο απόθαζεο πνπ ζα πξνθύςεη ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 ( ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΑΤΓΔΗΑ .»
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε
ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηήλ,
Απνθαζίδεη Οκόθωλα,
Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ππέδεημε ε επηηξνπή
από ηελ δηελέξγεηα Α΄ θάζεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο Σερληθώλ
Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα Πεξηθεξεηαθνύ Ξελνδνρεηαθνύ
Δμνπιηζκνύ (CPV 33192000-2).
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο έρνπλ ωο εμήο:
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΦΟΡΔΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΩΝ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. Σν θνξείν λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, κεηαβιεηνύ ύςνπο κε δπλαηόηεηα
θηλήζεσλ Trend / Anti - Trend, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θξίζηκα ηκήκαηα ηνπ
λνζνθνκείνπ (όπσο πρ Σ.Δ.Π).
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2. Να είλαη ζηηβαξήο θαη ζηαζεξήο θαηαζθεπήο θαη λα δύλαηαη λα ππνζηεξίδεη
ππέξβαξνπο αζζελείο. Να δύλαηαη λα αλπςώζεη ηνπιάρηζηνλ αζζελή βάξνπο
250 θηιώλ ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό ζηηο θηλήζεηο ηνπ. (Να καηαηεθεί
οπυζδήποηε βεβαίυζη ηος επγοζηαζίος καηαζκεςήρ για ηο μέγιζηο βάπορ
ανύτυζηρ ζύμθυνα με ηιρ Εςπυπαφκέρ Οδηγίερ)
3. Ζ επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη δύν (2) ηκεκάησλ θαη θαηαζθεπαζκέλε από
πνιπκεξέο ή άιιν πιηθό αληίζηνηρσλ δπλαηνηήησλ από άπνςε αληνρήο,
100% αθηηλνδηαπεξαηή, αλζεθηηθή ζηα θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά πγξά
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα Ννζνθνκεία. Να θέξεη ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο θαη
πεξηκεηξηθό γείζν γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ζηξώκαηνο.
4. Ζ ξύζκηζε ύςνπο θαη θιίζεσλ trendelenburg θαη antitrendelenburg λα
επηηπγράλνληαη κε πδξαπιηθά ξπζκηδόκελεο ηειεζθνπηθέο θνιώλεο θαη κέζσ
ακθίπιεπξσλ πνδνκνριώλ. Σν ηκήκα πιάηεο λα ξπζκίδεηαη κε ζύζηεκα
αεξίνπ (gas spring) κέζσ εξγνλνκηθήο ρεηξνιαβήο θαη ζε θακηά πεξίπησζε κε
ζθαιηέξα γηα ηε θαιύηεξε εξγνλνκία ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.
5. Σν θνξείν λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ησλ αθνινύζσλ ξπζκίζεσλ:
ꟷ Μεηαβνιή ύςνπο: 650 – 950 mm
ꟷ Σrendelenburg θαη antitrendelenburg : 12º ηνπιάρηζηνλ
ꟷ Κιίζε ηκήκαηνο πιάηεο: 0 - 75º ηνπιάρηζηνλ
6. Σν πξνζθεξόκελν θνξείν λα είλαη εύθνια κεηαθηλνύκελν κέζσ δεύγνπο
ελζσκαησκέλσλ ιαβώλ ώζεζεο ζην άλσ θαη θάησ ηκήκα ηνπ ζθειεηνύ.
7. Σν πξνζθεξόκελν θνξείν λα θέξεη πηπζζόκελα πιατλά πξνζηαηεπηηθά
θάγθεια κε αηξαπκαηηθέο ρεηξνιαβέο από πνιπκεξέο ή άιιν αληίζηνηρσλ
δπλαηνηήησλ από άπνςε άληνρεο

πιηθό. Ο ζθειεηόο ηνπο λα είλαη

θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν κνριό
ζηαζεξνπνίεζεο

/

απειεπζέξσζεο.

Σα

πιατλά

πξνζηαηεπηηθά

αλαδηπιώλνπλ ζε ηέηνηα ζέζε ώζηε λα κελ εκπνδίδνπλ ην θνξείν.

λα
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8. Να θέξεη ζηε βάζε ηνπ ζθειεηνύ ζηεξίμεσο θάιπςε ησλ κεραληθώλ κεξώλ
από πιαζηηθό πιηθό. Να δηαζέηεη δηακνξθσκέλε ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε
νβίδαο νμπγόλνπ (κε θαηάιιειν ηκάληα πξόζδεζεο ηεο) θαη ζέζε γηα ηε
ηνπνζέηεζε πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αζζελή.
9. Να δηαζέηεη ζηξώκα αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ θαη δηαζηάζεσλ κε ηελ επηθάλεηα
θαηάθιηζεο θαη βξαδύθαπζην. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αθξώδεο πιηθό
πάρνπο 80mm πεξίπνπ κε εμσηεξηθό θάιπκκα από ειαζηηθό, αδηάβξνρν,
αεξνδηαπεξαηό θαη βαθηεξηνζηαηηθό πιηθό πνπ λα κελ ζθίδεηαη εύθνια.
Δπίζεο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα αθαίξεζεο ηνπ θαιπκαηνο γηα ηνλ θαιύηεξν
θαζαξηζκό ηνπ.

10. ηε βάζε ηνπ λα θέξεη ηέζζεξηο (4) πεξηζηξεθόκελνπο, πιελόκελνπο ηξνρνύο
δηακέηξνπ 200 mm ηνπιάρηζηνλ κε ζύζηεκα ηαπηόρξνλεο πέδεζεο κέζσ
πνδνπεληάι θαζώο θαη ζύζηεκα θαηεύζπλζεο. Δπίζεο λα θέξεη 5 ν ηξνρό γηα
θπθιηθή επηηόπηα θίλεζε ηνπ θνξείνπ.
11. Να δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθνύο πξνζθξνπζηήξεο ηόζν ζηηο ηέζζεξηο (4)
πιεπξέο ηνπ όζν θαη ζηηο ηέζζεξηο (4) γσλίεο ηνπ.

12. Να ζπλνδεύεηαη επίζεο κε έλα (1) ζηαηώ νξνύ κεηαβαιιόκελνπ ύςνπο κε
αλνμείδσηα άγθηζηξα, νπνύ ην θάζε άγθηζηξν λα ζεθώλεη βάξνο 6Kg.
13. Να δηαζέηεη ζέζεηο γηα ηε ζηήξημε επηπξόζζεησλ εμαξηεκάησλ ηα νπνία θαη λα
πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή.
14. Γηαζηάζεηο θνξείνπ:
-

πλνιηθέο (ζε mm) : 2050 x 800 πεξίπνπ.

-

Δπηθάλεηαο θαηάθιηζεο (ζε mm) : 2000 x 700 πεξίπνπ.

ΑΔΑ: 61Ε246907Τ-ΣΙΝ

15. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα
αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε κεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο.
(Να καηαηεθεί βεβαίυζη ηος επγοζηαζίος καηαζκεςήρ επί ποινή απόππιτηρ).

16. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα πξσηόηππα prospectus ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή θαη ζε επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ
νίθνπ όπσο product data, manual θιπ.
17. Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά
ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα εκπνξία θαη ηερληθή ππνζηήξημε. (Να καηαηεθούν
ηα απαπαίηηηα πιζηοποιηηικά)

18. Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 θαη ISO
13485. Σν πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη CE. (Να καηαηεθούν ηα απαπαίηηηα
πιζηοποιηηικά)

TEMAXIA 15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ: 4.450 € + Φ.Π.Α. / τεμάχιο

ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΝΟΖΛΔΗΑ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. Σν ζώκα ηνπ ηξνρήιαηνπ λα είλαη εμνινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλν από
αλαθπθιώζηκν πιαζηηθό πιηθό ρσξίο κεηαιιηθά ηκήκαηα.

ΑΔΑ: 61Ε246907Τ-ΣΙΝ

2. Να είλαη εληαίν ρσξίο απνζπώκελα ηκήκαηα, εμνινθιήξνπ πιελόκελν θαη
απνιπκαηλόκελν θαη λα έρεη ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο γηα ηνλ εύθνιν θαζαξηζκό
ηνπ.
3. Να θέξεη ελζσκαησκέλε εξγνλνκηθή ρεηξνιαβή σζήζεσο θαη ζηηο γσλίεο ηεο
βάζεο ηνπ πξνζθξνπζηήξα γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ θξαδαζκώλ.
4. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο λα έρεη δηαζηάζεηο 70x40 cm πεξίπνπ. Να δηαζέηεη
επηπιένλ ζπξόκελε επηθάλεηα γξαςίκαηνο δηαζηάζεσλ 35x35 cm πεξίπνπ.
5. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο λα θέξεη από ηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο πξνζηαηεπηηθό
γείζν.
6. Σν ηξνρήιαην λα θέξεη ζπλδπαζκό πέληε (5) ζπξηαξηώλ κε ύςνο κεηώπεο
από 100-150 mm πεξίπνπ. Σν πξώην ζπξηάξη λα θέξεη ζην εζσηεξηθό ηνπ
πξνζζαθαηξνύκελν ζεη δηαρσξηζηηθώλ.
7. Σα ζπξηάξηα λα είλαη πξνζζαθαηξνύκελα θαη λα θέξνπλ ελζσκαησκέλεο
ρεηξνιαβέο ζηηο κεηώπεο. Δπίζεο λα δηαζέηνπλ θεληξηθό θιείδσκα.
8. ην πιάη ηνπ ζώκαηνο λα δηαζέηεη αλαθιηλόκελεο πιαζηηθέο ζήθεο γηα ηε
ηνπνζέηεζε αξρείσλ.
9. Σν ηξνρήιαην λα ζπλνδεύεηαη κε:
 Κάδν απνξξηκκάησλ ρσξεηηθόηεηαο 15Lt πεξίπνπ κε εξγνλνκηθό άλνηγκα
 Βάζε ζηήξημεο δνρείνπ απόξξηςεο βεινλώλ ξπζκηδόκελεο δηακέηξνπ
 Γηαλνκέα θαξκάθσλ δέθα (10) ζέζεσλ πεξίπνπ
 Μεραληζκό αλνίγκαηνο ακπνπιώλ
10. ηε βάζε ηνπ λα θέξεη ηέζζεξηο (4) πεξηζηξεθόκελνπο ηξνρνύο δηακέηξνπ 125
mm πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ νη δύν κε θξέλν θαη ηνπιάρηζηνλ ν έλαο
αληηζηαηηθόο.

ΑΔΑ: 61Ε246907Τ-ΣΙΝ

11. Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή παξειθόκελα εμαξηήκαηα πνπ δύλαηαη λα
ηνπνζεηεζνύλ κειινληηθά ζην ηξνρήιαην.
12. Γηαζηάζεηο ζώκαηνο ηξνρήιαηνπ (ζςμπ/νυν ηποσών, σειπολαβών και
πποζκποςζηήπυν) ζε cm πεξίπνπ: 100x60x100 (ΜxBxY).

13. Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο ρξώκαηνο ηόζν ζηηο κεηώπεο ησλ
ζπξηαξηώλ όζν θαη ζην ζώκα ηνπ ηξνρήιαηνπ ώζηε λα απνηειεί νκνηνγελέο
ζύλνιν κε ηε θιηληθή ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζεί.
14. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα
αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε κεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο.
(Να καηαηεθεί βεβαίυζη ηος επγοζηαζίος καηαζκεςήρ επί ποινή απόππιτηρ).

15. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα πξσηόηππα prospectus ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή θαη ζε επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ
νίθνπ όπσο product data, manual θιπ.
16. Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά
ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα εκπνξία θαη ηερληθή ππνζηήξημε. (Να καηαηεθούν
ηα απαπαίηηηα πιζηοποιηηικά)
17. Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 θαη ISO
13485. Σν πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη CE. (Να καηαηεθούν ηα απαπαίηηηα
πιζηοποιηηικά)

ΣΔΜΑΥΗΑ 15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 2.200 € + Φ.Π.Α. / τεμάχιο
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ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖ ΚΛΗΝΖ ΝΟΖΛΔΗΑ
& ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΜΔ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΖ ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΑ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Α. Ζιεθηξνθίλεηε Κιίλε Ννζειείαο (γηα ξύζκηζε ύςνπο, ηκήκαηνο πιάηεο,
ηκήκαηνο κεξώλ θαη θιίζεσλ Trendelenburg / Reverse Trendelenburg),
ηεζζάξσλ (4) ηκεκάησλ (πιάηεο, ιεθάλεο, κεξώλ, πνδηώλ), ζπλνδεπόκελε κε
πιατλά, ζηαηώ νξνύ, δηαγξακκαηνζήθε, βξαρίνλα έιμεο, κπάξεο κε εηδηθά
άγθηζηξα θαη αδηάβξνρν ζηξώκα αληίζηνηρσλ δηαζηάζεσλ ηεο επηθάλεηαο
θαηάθιηζεο ηεο θιίλεο, θαηάιιειν γηα ηελ πξόιεςε ησλ θαηαθιίζεσλ. (τεμ.
20)
Β. Σξνρήιαην θνκνδίλν κε Δλζσκαησκέλε Σξαπεδνηνπαιέηα. (τεμ. 20)

Α)

ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖ ΚΛΗΝΖ ΝΟΖΛΔΗΑ (ΣΔΜ. 20)

1. Ζ θιίλε λα είλαη θαηλνύξγηα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεθηξνθίλεηε. Να είλαη
πςειήο αηζζεηηθήο θαη ειαθξηά, κε δπλαηόηεηα θαζεκεξηλήο πιύζεο ρσξίο
ζπλέπεηεο (νμείδσζεο θ.ιπ.).
2. Ζ ζρεδίαζε ηεο θιίλεο ζε ζπλδπαζκό κε ηα ηερληθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, λα
εμαζθαιίδνπλ άλεηε θαη αζθαιή λνζειεία ζηνλ αζζελή ελώ επίζεο λα
δηεπθνιύλνπλ ην πξνζσπηθό ζηε ρξήζε ηνπ. Να γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή.

3. Ο ζρεδηαζκόο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο θιίλεο λα επηηξέπνπλ ηνλ εύθνιν
θαη απνηειεζκαηηθό θαζαξηζκό ηεο θαζώο θαη ηελ απνθπγή κεηάδνζεο
ινηκώμεσλ. Να γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη πιήξεο ηεθκεξίσζε.
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4. Να δηαζέηεη επηθάλεηα θαηάθιηζεο ηεζζάξσλ (4) ηκεκάησλ (πιάηεο, ιεθάλεο,
κεξώλ, πνδηώλ). Ζ όιε δηάηαμε ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο λα είλαη
απαξαίηεηα επθόισο πξνζζαθαηξνύκελε γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό θαζαξηζκό
θαη απνιύκαλζή ηεο.

5. Σα ηκήκαηα ηεο πιάηεο, ηεο ιεθάλεο, ησλ κεξώλ θαη ησλ πνδηώλ λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό, πιελόκελν, απνιπκαηλόκελν,
κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο θαη δηάθελα ζην ελδηάκεζν γηα ηνλ θαιύηεξν
αεξηζκό ηνπ ζηξώκαηνο.

6. Ζ ξύζκηζε ηνπ ύςνπο ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο, ηνπ ηκήκαηνο πιάηεο, ηνπ
ηκήκαηνο κεξώλ θαζώο θαη νη θιίζεηο Trendelenburg θαη Anti-Trendelenburg
λα επηηπγράλνληαη ειεθηξηθά. Να θέξεη ελζύξκαην ρεηξηζηήξην γηα ηνλ έιεγρν
από ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό θαη ηνλ αζζελή θαζώο θαη πίλαθα ειέγρνπ γηα
απνθιεηζηηθή ρξήζε από ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, κε επηπιένλ δπλαηόηεηα
θιεηδώκαηνο κεξηθώλ ή όισλ ησλ θηλήζεσλ από ην πξνζσπηθό γηα ιόγνπο
αζθαιείαο (να γίνει αναλςηική πεπιγπαθή).

7. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κε ην πάηεκα ελόο θνκβίνπ λα ιακβάλνληαη
ηνπιάρηζηνλ νη θάησζη απνκλεκνλεπκέλεο θηλήζεηο:
-

Auto-Contour,

-

άκεζε νξηδνληίσζε γηα CPR,

-

Shock Position,

-

Cardiac Position
ε πεξίπησζε κε ξύζκηζεο ηεο θιίλεο ηα ρεηξηζηήξηα λα θιεηδώλνπλ απηόκαηα κεηά
ην πέξαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ.

8. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεσο. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ελέξγεηαο κε
επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο γηα όιεο
ηηο ειεθηξηθέο θηλήζεηο.
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9. Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα άκεζεο νξηδνληηνπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο πιάηεο
γηα εθαξκνγή CPR ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο κέζσ εύρξεζηνπ
εξγνλνκηθνύ κνρινύ, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ακθίπιεπξα ηεο θιίλεο.

10. Σν ηκήκα πιάηεο λα κεηαθηλείηαη πξνο ηα πίζσ όηαλ αλεβαίλεη ώζηε λα κελ
νιηζζαίλεη ν αζζελήο, γηα λα απνθεύγνληαη πηέζεηο ησλ εζσηεξηθώλ νξγάλσλ
ηεο θνηιηαθήο ρώξαο ηνπ αζζελνύο θαη λα κε δεκηνπξγνύληαη πηέζεηο γηα ηελ
απνθπγή ησλ θαηαθιίζεσλ.

11. Σν ηκήκα πνδηώλ λα ξπζκίδεηαη ρεηξνθίλεηα. Σν ηκήκα ιεθάλεο λα είλαη
ζηαζεξό.

12. Κηλήζεηο θιίλεο:
-

Απμνκείσζε ύςνπο ζε mm: 350 – 800 ±5%

-

Σκήκα πιάηεο: 0° - 70° κε απόθιηζε κέρξη ±5%

-

Σκήκα κεξώλ: >20°

-

Trendelenburg θαη Anti-Trendelenburg: ±12° ηνπιάρηζηνλ

13. Οη κεηώπεο θεθαιήο θαη πνδηώλ λα είλαη εληαίεο, θαηαζθεπαζκέλεο από
δηακνξθσκέλν πιαζηηθό πιηθό, αλζεθηηθό ζηε ράξαμε θαη ζηα ζπλήζε
απνιπκαληηθά πγξά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα Ννζνθνκεία. Να είλαη
εύθνια πξνζζαθαηξνύκελεο θαη λα δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα ρξώκαηα.
14. Να ζπλνδεύεηαη κε δεύγνο εληαίσλ πηπζζόκελσλ πιατλώλ πξνζηαηεπηηθώλ (1
ζε θάζε πιεπξά), ηα νπνία λα αλαδηπιώλνπλ θαη λα θιεηδώλνπλ ζηε βάζε ηεο
επηθάλεηαο θαηάθιηζεο εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εύθνιε
πξόζβαζε. Να είλαη ζύκθσλα κε ην IEC EN 60601-2-52 θαη λα έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί από ράιπβα κε επνμηθή επηθάιπςε.

15. Ζ θιίλε λα ζπλνδεύεηαη κε ζηξώκα πάρνπο 10cm ηνπιάρηζηνλ θαη
δηαζηάζεσλ αλάινγσλ
ραξαθηεξηζηηθά:

κε ηελ επηθάλεηα θαηάθιηζεο, κε ηα θάησζη
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-

Να

είλαη

θαηαζθεπαζκέλν

από

πςειήο

ππθλόηεηαο

πνιπνπξεζάλε

(ππθλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 30Kgr/m³) θαηάιιειν γηα ηελ πξόιεςε ησλ
θαηαθιίζεσλ.
-

Ζ θαηαζθεπή ηνπ λα δεκηνπξγεί έλα ζύζηεκα αεξηζκνύ ην νπνίν λα ζπκβάιεη
ζηε κείσζε ηνπ ηδξώηα ηνπ αζζελή.

-

Να δηαζέηεη εμαηξεηηθή δηαπεξαηόηεηα αέξα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή
θαη άλεηε αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο ηνπ αζζελή.

-

Να θέξεη πξνζαζαθαηξνύκελν θάιπκκα, αδηάβξνρν, αλζεθηηθό ζε δηαηξήζεηο
θαη ζθηζίκαηα, αληηαιιεξγηθό, βαθηεξηνζηαηηθό, βξαδύθαπζην (class 1M),
πιελόκελν – απνιπκαηλόκελν ζε απηόκαην πιπληήξην θαη απνζηεηξώζηκν ζε
θνηλνύο θιηβάλνπο ζηνπο 134°C

16. Να δηαζέηεη ηέζζεξηο (4) πεξηζηξεθόκελνπο, πιελόκελνπο ηξνρνύο, δηακέηξνπ
125 mm πεξίπνπ, κε ζύζηεκα ηαπηόρξνλεο πέδεζεο θαη ζύζηεκα
θαηεύζπλζεο.
17. ηηο ηέζζεξηο (4) γσλίεο ηεο λα θέξεη πξνζθξνπζηήξεο γηα ηελ εμνκάιπλζε
ησλ πξνζθξνύζεσλ θαηά ηε κεηαθίλεζή ηεο, θαζώο θαη ζέζεηο γηα ηε ζηήξημε
δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ (ζηαηώ νξνύ, βξαρίνλεο έιμεο, ηξαπέδη ζπζθεπώλ
θ.α.).

18. Ζ θιίλε λα ζπλνδεύεηαη επηπιένλ κε:
-

Έλα (1) ζηαηώ νξνύ κε δύν άγθηζηξα γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπιάρηζηνλ 2 Kg
αλά άγθηζηξν.

-

Μηα (1) Γηαγξακκαηνζήθε

-

Βξαρίνλαο Έιμε γηα ηελ αλέγεξζε – αλύςσζε ηνπ αζζελή ζηε θιίλε
Ννζειείαο.

-

Γπν (2) κπάξεο ακθίπιεπξα ηεο θιίλεο κε εηδηθά άγθηζηξα γηα ηε ζηήξημε
νπξνζπιιεθηώλ

19. Γηαζηάζεηο :
-

Δμσηεξηθέο 2200 x 1000 mm πεξίπνπ

-

Δπηθάλεηα θαηάθιηζεο 2000 x 880 mm πεξίπνπ
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20. Να είλαη θαηάιιειε γηα ππέξβαξνπο αζζελείο. Να δύλαηαη λα αλπςώζεη
βάξνο ηνπιάρηζηνλ 250Kgr ρσξίο θαλέλαλ απνιύησο πεξηνξηζκό ζηηο θηλήζεηο
ηεο. (Να καηαηεθεί οπυζδήποηε βεβαίυζη ηος επγοζηαζίος καηαζκεςήρ για
ηο μέγιζηο βάπορ ανύτυζηρ ζύμθυνα με ηιρ Εςπυπαφκέρ Οδηγίερ)
21. Να αλαθεξζνύλ επηπξόζζεηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηα νπνία δηαζέηεη ε θιίλε
πξνο αμηνιόγεζε.

22. Να δύλαηαη λα ζπλνδεύεηαη κε ελζσκαησκέλν ζύζηεκα δύγηζεο ηνπ αζζελή,
ην νπνίν θαη λα πξνζθεξζεί κε επηβάξπλζε ζηε ηηκή ηεο θιίλεο.
23. Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή παξειθόκελα εμαξηήκαηα πνπ δύλαηαη λα
ηνπνζεηεζνύλ ζηελ θιίλε.
24. Όιεο νη θιίλεο λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν ζύζηεκα επηκήθπλζεο ηνπ
κήθνπο

ηεο

επηθάλεηαο

θαηάθιηζεο

γηα

ηελ

εμππεξέηεζε

αζζελώλ

κεγαιύηεξνπ αλαζηήκαηνο.
25. Να ππόθεηηαη ζηνπο Δπξσπατθνύο θαη δηεζλείο θαλνληζκνύο αζθαιείαο θαη
αμηνπηζηίαο. πγθεθξηκέλα, ην πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό
CE, λα είλαη ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ class I, ηύπνο Β βαζκόο πξνζηαζίαο
IXP6 γηα όια ηα ειεθηξηθά κέξε. Να ελαξκνλίδεηαη κε ηα επξσπατθά
πξόηππα.(Να καηαηεθούν ηα απαπαίηηηα πιζηοποιηηικά).

26. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα
αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε κεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο.
(Να καηαηεθεί βεβαίυζη ηος επγοζηαζίος καηαζκεςήρ επί ποινή απόππιτηρ).

27. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (prospectus, product data, manual θιπ).
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28. Να θαηαηεζεί ιίζηα λνζνθνκείσλ ζηα νπνία έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί
ην πξνζθεξόκελν κνληέιν ίδηνπ ή άιινπ θαηαζθεπαζηή έσο θαη ζήκεξα ζηε
ρώξα καο. Να αλαθεξζεί ην έηνο 1εο θπθινθνξίαο ηεο θιίλεο.Δπηπξόζζεηα λα
θαηαηεζνύλ βεβαηώζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο.
29. H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα είλαη εληαγκέλε ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ
(ΑΖΖΔ) ζύκθσλα κε ην Ν.2939/2001 θαη ηελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκό Ζ.Π.
23615/651/Δ.103.

30. Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά
ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα εκπνξία θαη ηερληθή ππνζηήξημε. (Να καηαηεθούν
ηα απαπαίηηηα πιζηοποιηηικά)

31. Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 θαη ISO
13485. (Να καηαηεθούν ηα απαπαίηηηα πιζηοποιηηικά)

Β. ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΠΛΑΣΗΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΤΛΗΚΟ ΜΔ
ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΖ ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΑ (ΣΔΜ. 20)

1. Να απνηεινύλ εληαίν νκνηνγελέο ζύλνιν (ηόζν πνηνηηθά όζν θαη ρξσκαηηθά)
κε ηελ ειεθηξνθίλεηε θιίλε Ννζειείαο.
2. Σν θνκνδίλν λα είλαη δύν (2) όςεσλ θαη ην ζώκα ηνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν
από αλζεθηηθό πιαζηηθό

ή άιιν αληίζηνηρν εμίζνπ αλζεθηηθό πιηθό.(λα

αλαθεξζεί)

3. Σν θνκνδίλν λα ζπλνδεύεηαη από

ηξαπεδνηνπαιέηα πξνζαξκνζκέλε ζε

πιεπξηθή θνιώλα. Ζ ηξαπεδνηνπαιέηα λα ελζσκαηώλεηαη ζην θνκνδίλν γηα
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νηθνλνκία

ρώξνπ.

Ζ

επηθάλεηα

ηεο

ηξαπεδνηνπαιέηαο,

δηαζηάζεσλ

600x400mm πεξίπνπ, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από απαξακόξθσην
ζεξκνδηακνξθσκέλν πιαζηηθό πιηθό κε πεξηκεηξηθό γείζν, θαη

λα δέρεηαη

βάξνο > 6 kg ζην θέληξν ηεο.

4. Ζ ηξαπεδνηνπαιέηα λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο θαη κεηαβνιήο
ύςνπο κέζσ ηειεζθνπηθνύ κεραληζκνύ από 800mm έσο 1100mm πεξίπνπ
θαη λα θιεηδώλεη κε clamp.

5. Σν θνκνδίλν λα θέξεη έλα (1) ληνπιάπη θαη έλα (1) ζπξηάξη δύν (2) όςεσλ.
Δζσηεξηθά

ην

ληνπιάπη

λα

δηαζέηεη

πξνζζαθαηξνύκελν

ξάθη

από

θαηλνπιαζηηθό πιηθό. Οη πόξηεο ηνπ ληνπιαπηνύ λα αλνίγνπλ ζε γσλία 95°
ηνπιάρηζηνλ.

6. Ο

ππζκέλαο

ηνπ

ληνπιαπηνύ

λα

είλαη

θαηαζθεπαζκέλνο

από

ζεξκνδηακνξθσκέλν πιαζηηθό ή άιιν αλζεθηηθό πιηθό.

7. Οη πόξηεο θαη νη κεηώπεο ησλ ζπξηαξηώλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από
αλζεθηηθό πιαζηηθό ή άιιν αλζεθηηθό πιηθό, κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο θαη
ελζσκαησκέλεο ρεηξνιαβέο (λα θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά).

8. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο ρξώκαηνο ζηηο κεηώπεο ηνπ γηα λα
απνηεινύλ νκνηνγελέο ζύλνιν κε ηηο θιίλεο.

9. Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ θνκνδίλνπ, δηαζηάζεσλ 550 x 400 mm πεξίπνπ λα
θέξεη ελζσκαησκέλν γείζν πεξηκεηξηθά γηα ηελ ζπγθξάηεζε πγξώλ.

10. Να αλαθεξζεί ην ζεκείν ζην νπνίν ζα ππάξρνπλ ππνδνρέο γηα ηελ
ηνπνζέηεζε θηαιώλ, ελώ ε άιιε πιεπξά ξάγα γηα ζηήξημε πεηζέηαο.
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11. Ζ ηξνρήιαηε βάζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ θνκνδίλνπ λα είλαη

αλζεθηηθήο

θαηαζθεπήο θαη λα θέξεη ειαζηηθνύο πξνζθξνπζηήξεο.

12. Σν θνκνδίλν λα θέξεη ηέζζεξηο (4) δηπινύο, πεξηζηξεθόκελνπο ηξνρνύο
δηακέηξνπ 50 mm πεξίπνπ.

13. Γηαζηάζεηο θνκνδίλνπ:
-

Μήθνο: 650 mm πεξίπνπ

-

Πιάηνο: 450 mm πεξίπνπ

-

Ύςνο θνκνδίλνπ: 800 mm πεξίπνπ

14. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα
αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε κεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο.
(Να καηαηεθεί βεβαίυζη ηος επγοζηαζίος καηαζκεςήρ επί ποινή απόππιτηρ).
15. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (prospectus, product data, manual θιπ).
16. Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά
ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα εκπνξία θαη ηερληθή ππνζηήξημε. (Να καηαηεθούν
ηα απαπαίηηηα πιζηοποιηηικά)
17. Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 θαη ISO
13485. (Να καηαηεθούν ηα απαπαίηηηα πιζηοποιηηικά)

18. Να θαηαηεζεί ιίζηα λνζνθνκείσλ ζηα νπνία έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί
ην πξνζθεξόκελν κνληέιν από ην 2013 έσο θαη ζήκεξα ζηε ρώξα καο.
Δπηπξόζζεηα λα θαηαηεζνύλ βεβαηώζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο.

19. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επίδεημεο ιεηηνπξγίαο δείγκαηνο, πξηλ ην άλνηγκα
ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.
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Γεληθή Παξαηήξεζε

Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα θαιύπηεη άκεζα (εληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ)
ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ ( ΚΛΙΝΗ- ΚΟΜΟΓΙΝΟΤ):

4.000 € + Φ.Π.Α κλίνη
1.000€ + Φ.Π.Α κομοδίνο

ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ 40 ΓΗΚΩΝ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. Σξνρήιαην θιεηζηνύ ηύπνπ γηα ηε δηαλνκή δίζθσλ / ηαςηώλ θαγεηνύ,
εμνινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα, εύθνιν ζηνλ
θαζαξηζκό.
2. Να είλαη θαηάιιειν γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε.
3. Να είλαη ζεξκαηλόκελν κε αληηζηάζεηο θαη λα θέξεη θαηάιιειε κόλσζε γηα λα
κελ ππάξρεη απώιεηα ζεξκόηεηαο.
4. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ 230V. Ηζρύο 3Kw πεξίπνπ.
5. Να δηαζέηεη δύν αλνηγόκελεο πόξηεο. ην εζσηεξηθό λα θέξεη ξάγεο γηα ηελ
ππνδνρή ησλ δίζθσλ θαη ιεθαλάθη γηα λεξό.
6. Να έρεη ρσξεηηθόηεηα είθνζη ζαξάληα (40) δίζθσλ G/N 1/1, ύςνπο 10 cm.

ΑΔΑ: 61Ε246907Τ-ΣΙΝ

7. Να δηαζέηεη εμσηεξηθό ζεξκόκεηξν.
8. ην πιάη λα θέξεη εξγνλνκηθέο ρεηξνιαβέο γηα ηε εύθνιε κεηαθίλεζή ηνπ.
9. ηε βάζε λα θέξεη πξνζθξνπζηήξεο θαη ηέζζεξηο (4) πεξηζηξεθόκελνπο
ηξνρνύο κε ξνπιεκάλ. Καη νη δύν (2) ηξνρνί κε θξέλν.
10. Να έρεη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 1300 x 900 x 1700 mm (ΜxBxY) πεξίπνπ.

11. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα
αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε.
12. H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα είλαη εληαγκέλε ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ
(ΑΖΖΔ) ζύκθσλα κε ην Ν.2939/2001 θαη ηελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκό Ζ.Π.
23615/651/Δ.103.
(TEMAXIA 13)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 5.500 € + Φ.Π.Α. / τεμάχιο

ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ 20 ΓΗΚΩΝ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. Σξνρήιαην θιεηζηνύ ηύπνπ γηα ηε δηαλνκή δίζθσλ / ηαςηώλ θαγεηνύ, εμνινθιήξνπ
θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα, εύθνιν ζηνλ θαζαξηζκό.
2. Να είλαη θαηάιιειν γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε.

ΑΔΑ: 61Ε246907Τ-ΣΙΝ

3. Να είλαη ζεξκαηλόκελν κε αληηζηάζεηο θαη λα θέξεη θαηάιιειε κόλσζε γηα λα
κελ ππάξρεη απώιεηα ζεξκόηεηαο.
4. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ 230V. Ηζρύο 2Kw πεξίπνπ.
5. Να δηαζέηεη κηα αλνηγόκελε πόξηα. ην εζσηεξηθό λα θέξεη ξάγεο γηα ηελ
ππνδνρή ησλ δίζθσλ θαη ιεθαλάθη γηα λεξό.
6. Να έρεη ρσξεηηθόηεηα είθνζη (20) δίζθσλ G/N 1/1, ύςνπο 10 cm.
7. Να δηαζέηεη εμσηεξηθό ζεξκόκεηξν.
8. ην πιάη λα θέξεη εξγνλνκηθέο ρεηξνιαβέο γηα ηε εύθνιε κεηαθίλεζή ηνπ.
9. ηε βάζε λα θέξεη πξνζθξνπζηήξεο θαη ηέζζεξηο (4) πεξηζηξεθόκελνπο
ηξνρνύο κε ξνπιεκάλ, θαη νη δύν (2) κε θξέλν.
10. Να έρεη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 800 x 900 x 1700 mm (ΜxBxY) πεξίπνπ.

11. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα
αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε.
12. H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα είλαη εληαγκέλε ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ
(ΑΖΖΔ) ζύκθσλα κε ην Ν.2939/2001 θαη ηελ Κ.Τ.Α. κε αξηζκό Ζ.Π.
23615/651/Δ.103.

ΣΔΜΑΥΗΑ 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 3.000 € + Φ.Π.Α. / τεμάχιο

ΑΔΑ: 61Ε246907Τ-ΣΙΝ

ΑΜΑΞΗΓΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΩΝ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. Σν ακαμίδην λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή κεηαθνξά
αζζελώλ.
2. Να κελ είλαη πηπζζόκελν θαη ζηε πιάηε λα θέξεη ρεηξνιαβέο γηα ηελ νδήγεζε
ηνπ.
3. Να θέξεη κεηαιιηθό ζθειεηό βαξέσο ηύπνπ, βακκέλν κε νηθνινγηθή
ειεθηξνζηαηηθή βαθή.
4. Να κπνξεί λα δερηεί αζζελείο κε βάξνο έσο 150 kg.
5. Να

θέξεη

ηέζζεξηο

ηξνρνύο,

εθ

ησλ

νπνίσλ

νη

δύν

κπξνζηηλνί

πεξηζηξεθόκελνη κηθξήο δηακέηξνπ, 20cm πεξίπνπ ελώ νη δύν πίζσ
δηακέηξνπ 60cm πεξίπνπ κε ζηεθάλε πξνώζεζεο θαη αζθαιέο ζύζηεκα
πέδεζεο.
6. Σα ιάζηηρα ησλ ηξνρώλ λα είλαη από ζπκπαγέο ειαζηηθό πιηθό πςειήο
αληνρήο.
7. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θαζίζκαηνο λα είλαη πεξίπνπ 45 x 45 cm θαη ην ύςνο ηεο
πιάηεο 40 cm πεξίπνπ.
8. Σα ηκήκαηα ηνπ θαζίζκαηνο θαη ηεο πιάηεο λα είλαη από αδηάβξνρν πιηθό,
αλζεθηηθό, κε δπλαηόηεηα εύθνιεο αληηθαηάζηαζεο θαη κεγάιεο αληνρήο ζηα
ζπλήζε απνιπκαληηθά θαη θαζαξηζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα
Ννζνθνκεία.

ΑΔΑ: 61Ε246907Τ-ΣΙΝ

9. Να

δηαζέηεη

πξνζζαθαηξνύκελα

θαη

αλαθιηλόκελα

ππνπόδηα

γηα

ηε

δηεπθόιπλζε ηεο πξνζέγγηζεο / απνκάθξπλζεο ηνπ αζζελνύο πξνο θαη από
ην θάζηζκα.
10. Να δηαζέηεη βάζε γηα ηε ζηήξημε ζηαηώ νξνύ, έλα ζηαηώ νξνύ κε δύν
άγθηζηξα θαη ππνδνρή ηνπνζέηεζεο θηάιεο νμπγόλνπ.
11. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα
αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε κεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο.
12. Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά
ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα εκπνξία θαη ηερληθή ππνζηήξημε. (Να καηαηεθούν
ηα απαπαίηηηα πιζηοποιηηικά).

TΔΜΑΥΗΑ 10
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 500 € + Φ.Π.Α. / τεμάχιο
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΜΖΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΕΟΤΡΗΓΖ
Ζ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ
ΣΔΛΛΑ ΝΟΓΑΡΑΚΖ
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ
ΑΝΣΩΝΗΑ ΒΟΤΡΛΗΩΣΖ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΠΑΓΗΔΡΗΣΖ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΑΝΗΜΑΝΑΚΖ
ΣΔΦΑΝΟ ΚΑΠΖ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΒΑΡΓΖ ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ

