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Αριθμ. Πρωη 5904
Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας
Σατ. Κωδ.

: 73300

Πληροθορίες

: E. Νηοσζάκης

Σηλέθωνο

: 28210- 22300

Email

: entousakis@chaniahospital.gr

Προς
1. ΔΖΓΖ (Γιαβοσλεύζεις)
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
2. Tμήμα Πληροθορικής ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ
e-mail: info@chaniahospital.gr

ΘΔΜΑ :

«Πρόζκληζη Πρώηης (Α) Γημόζιας Γιαβούλεσζης για ηην προμήθεια 300
ΔΣ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΚΛΗΝΩΝ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΔ ΣΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΚΑΗ
ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΑ, (CPV 33192130-2) για ηις ανάγκες ηων Νοζοκομείων
ης

ηης 7

Τγειονομικής Περιθέρειας Κρήηης»

τεηικά:
1)

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

2)

Το με απίθμ. ππωη. 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
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων 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. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο » (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
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6) Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016
έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
7)

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

8)

Το με απίθμ. ππωη. 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. ππωη. 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. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Το με απ. ππκ 139/18-02-2019 έγκπιζη ζκοπιμόηηηαρ ηος αναπληπυηή ςποςπγού Υγείαρ
12) Την με απ ππκ 4804/25-02-2019 έγκπιζη ζκοπιμόηηηαρ ηηρ ππομήθειαρ ξενοδοσειακού εξοπλιζμού για ηιρ
ανάγκερ ηυν νοζοκομείυν ηηρ 7η ΥΠΕ
13) Tην με απ ππκ 5590/06-03-2019 ππάξη Διοικηηή ζσεηικά με ηην ζςγκπόηηζη επιηποπήρ ελέγσος και
διαμόπθυζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην ππομήθεια ξενοδοσειακού εξοπλιζμού (CPV 33192130-2).
14) Την με απ ππκ 5619/06-03-2019 ππόζκληζη ππορ ηην επιηποπή διαμόπθυζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.
15) Την με θ 38ο πρκ 07ο / 07-03-2019 (ΑΓΑ 6ΚΝΑ46907Σ- ΣΥΘ) απόθαζη ΔΣ ζσεηικά με ηην έγκπιζη ηυν
Τεσνικών Πποδιαγπαθών για ηην διενέπγεια Α Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ.

Έπειηα από ηην με θέμα 38ο / πρκ 7ο / 07 – 03 - 2019 απόθαζη Γ (ΑΓΑ 6ΚΝΑ46907Σ-ΣΥΘ),
ζσεηικά με ηην έγκπιζη ηυν Τεσνικών Πποδιαγπαθών, για ηην πποεηοιμαζία Δημόζιος
Ανοικηού Ηλεκηπονικού άνυ ηυν οπίυν (Διεθνούρ) Διαγυνιζμού για ηην ππομήθεια 300 ΔΣ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΚΛΗΝΩΝ ΝΟΖΛΔΗΑ ΜΔ ΣΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΑ, (CPV
33192130-2) για ηις ανάγκες ηων Νοζοκομείων ηης 7

ης

Τγειονομικής Περιθέρειας Κρήηης»

πποζκαλούμε ζε ανοικηή Πρώηη (Α) Γημόζια Γιαβούλεσζη, μη δεζμεςηικήρ ζςμμεηοσήρ
οικονομικών θοπέυν, με ζκοπό ηη ζςλλογή εποικοδομηηικών παπαηηπήζευν και ζσολίυν.
Ζ Γιαβούλεσζη θα διαρκέζει από ηις 14/03/2019 έως και ηις 29/03/2019

ημέρα

Παραζκεσή.
Η παπούζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηον ιζηόηοπο ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών
Δημοζίυν

Σςμβάζευν

“Διαβοςλεύζειρ”

(ΕΣΗΔΗΣ)

και

ζηην

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

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικού

ζηο

Νοζοκομείος

ζύνδεζμο
Φανιών

(www.chaniahospital.gr).
Τα ζσόλια για ηη διαβούλεςζη μποπούν να ςποβληθούν για ηο ζύνολο ηηρ διαβούλεςζηρ
άμεζα και αςηόμαηα, μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ ΕΣΗΔΗΣ με ηην επιλογή «Καηασώπηζη ζσολίος»
και ειζαγυγή κειμένος με πληκηπολόγηζη ή με ανηιγπαθή για κάθε παπάγπαθο ή άπθπο ή για
ηο ζύνολο ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών.
Με ηην επιλογή αςηή και γενικόηεπα ζηην πλαηθόπμα διαβοςλεύζευν ηος ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεηαι
επιζύνατη απσείυν.
Απσεία
μποπούν
να
αποζηαλούν
ζηο
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ζε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ ζηοισείυν πος
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δεν μποπούν να ενζυμαηυθούν 2019-03-12
υρ κείμενο ζηην «Καηασώπηζη ζσολίος» και είναι ζημανηικά
για ηη διαβούλεςζη (π.σ. σάπηερ, θυηογπαθίερ κ.λπ.).
Κάθε αποζηολή ζηο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείηαι.
Σε πεπίπηυζη πος διαπιζηυθεί όηι η καηασώπηζη ηυν ζσολίυν μποπεί να γίνει με ειζαγυγή
κειμένος ζηο πεδίο «Καηασώπηζη ζσολίος», ηόηε δε θα γίνεηαι ανάπηηζη ηυν εν λόγυ
ζσολίυν από ηον διασειπιζηή ηυν διαβοςλεύζευν, αλλά θα ενημεπώνεηαι ο αποζηολέαρ για ηη
σπηζιμοποίηζη ηηρ επιλογήρ αςηήρ, εθόζον επιθςμεί ηην ανάπηηζη ηυν ζσολίυν ηος.
Σε
κάθε
πεπίπηυζη
ηα
ζσόλια
πος
έπσονηαι
ζηο
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποζηέλλονηαι ζηην αναθέηοςζα απσή πος
επιθςμεί ηη διαβούλεςζη.
Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ, θα αναπηηθεί
ζσεηική
ανακοίνυζη
ζηην
ιζηοζελίδα
ηος
Γενικού
Νοζοκομείος
Φανιών
(www.chaniahospital.gr) με ηα ζηοισεία ηυν οικονομικών θοπέυν πος ζςμμεηείσαν ζηη
διαδικαζία και θα αναπηώνηαι οι παπαηηπήζειρ πος ςποβλήθηκαν.
Επιζημαίνεηαι όηι ηα καηασυπημένα ζσόλια ηυν οικονομικών θοπέυν, αναπηώνηαι αςηούζια
ζηην ηλεκηπονική θόπμα ηος ΕΣΗΔΗΣ, υρ ζσόλια ηηρ ανακοίνυζηρ διενέπγειαρ ηηρ Δημόζιαρ
Διαβούλεςζηρ.
Η ηελική απόθαζη ηηρ επιηποπήρ πποδιαγπαθών ππέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμυρ
αιηιολογημένη, διάλογο ηυν ζςνηακηών ηηρ με ηοςλάσιζηον ηα εξήρ έξι (6) ζηοισεία :
1) Το ςλικό πος ηηρ παπαδίδεηαι από ηο Τμήμα Ππομηθειών.
2) Τιρ εν γένει διεθνείρ παπαδεδεγμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα.
3) Τιρ παπαδοσέρ ηηρ επιζηήμηρ.
4) Την εμπειπία.
5) Τςσόν κοινυνικέρ απαιηήζειρ.
6) Τα αποηελέζμαηα ηηρ διαβούλεςζηρ πος πποηγήθηκε επί ηος ηελικού ζσεδίος ηυν
ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν.
Καηά ηα λοιπά, ιζσύοςν οι αποθάζειρ ηηρ ΕΠΥ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε ζηον
επίζημο ιζηόηοπο αςηήρ.
Παπακαλείζθε για ηην ανηαπόκπιζη και ζςμμεηοσή ζαρ ζηη διαδικαζία ηηρ Δημόζιαρ
Διαβούλεςζηρ.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ ΜΖΝΑ

Κοινοποίηζη:
Γπαθείο Ππομηθειών
Σςνημμένα (1) :
1.

Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ

Για ηην ανηιγπαθή
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
ΓΙΑ 300 ΕΣ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΗΛΕΙΑ
ΜΕ ΣΡΩΜΑ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΚΑΙ ΣΡΑΠΕΖΟΣΟΤΑΛΕΣΑ
(CPV 33192130-2)
Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισμού : Η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση
την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Α. ΟΡΙΜΟ ΕΣ
Το εκάστοτε ζητούμενο σετ θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παρακάτω ειδών,
με τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται σε επόμενες επιμέρους ενότητες.
1.

Ηλεκτρική κλίνη νοσηλείας ασθενούς.

2.

Στρώμα αντίστοιχων διαστάσεων της επιφάνειας κατάκλισης της κλίνης.

3.

Τροχήλατο κομοδίνο με τραπεζοτουαλέτα, είτε σαν αυτούσια ενιαία μονάδα ή ως
δυο ξεχωριστά τμήματα που αλληλοσυμπληρώνονται σαν σύνολο.

Β. ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΝΟΗΛΕΙΑ ΑΘΕΝΟΤ
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Να είναι συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς (να αναφερθεί
το έτος α΄κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά), αμεταχείριστη, κατάλληλη
για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και να λειτουργεί με τάση δικτύου
AC 220 V / 50 Hz, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής ανεξάρτητης μονάδας
μετασχηματισμού τάσης.
Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής και το σύνολο της
κατασκευής να είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό.
Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι τουλάχιστον 200x90 (Μήκος*Πλάτος σε
εκατοστά cm).
Η επιφάνεια κατάκλισης να ορίζεται από τέσσερα υποτμήματα (πλάτης, λεκάνης,
μηρών και ποδιών) κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής αντοχής, πλενόμενο,
απολυμαινόμενο, με στρογγυλεμένες άκρες και διάκενα στο ενδιάμεσο για τον
καλύτερο αερισμό του στρώματος. Θα εκτιμηθεί ως θετικό προσόν αν στα μεγάλα
τμήματα (π.χ. πλάτης και ποδιών) η πλαστική επιφάνεια δεν αποτελεί ενιαίο
αυτοτελές τμήμα, αλλά επιμέρους τμήματα με τη μορφή λωρίδων. Δεν θα γίνουν
αποδεκτές, επιφάνειες με τη μορφή δικτυωτού πλέγματος ή άλλα υλικά
κατασκευής.
Η όλη διάταξη της επιφάνειας κατάκλισης να είναι απαραίτητα ευκόλως
προσθαφαιρούμενη από μη τεχνικό προσωπικό, για τον εύκολο και
αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανσή αυτής.
Στην επιφάνεια κατάκλισης να δύναται να τοποθετηθεί πρόσθετη επέκταση
τουλάχιστον 20cm (για ψηλότερους ασθενείς). Θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν αν
στην προσφορά διατεθούν και περιορισμένος αριθμός τέτοιων επεκτάσεων.
Να διαθέτει ελαστικούς προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης.
Το μέγιστο πλάτος εξωτερικών διαστάσεων συμπεριλαμβανομένου κιγκλιδωμάτων
και προσκρουστήρων να μην ξεπερνά τα 100 cm και να μην είναι λιγότερο
από 98 cm.
Το ασφαλές βάρος λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 250Kg και θα εκτιμηθεί
θετικά ακόμα μεγαλύτερο βάρος.
Για την προστασία των ηλεκτρικών μοτέρ είναι επιθυμιτό να υπάρχει κάποιου
είδους διάταξη ώστε να μην γίνεται κίνηση ανύψωσης και να υπάρχει ηχητικό
alarm αν το βάρος επι της κλίνης ξεπερνά το ασφαλές βάρος λειτουργίας.
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11. Να διαθέτει μετόπες κεφαλής
και ποδιών οι οποίες να προσθαφαιρούνται εύκολα

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

και να είναι από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, πλενόμενο, απολυμαινόμενο
και με καθόλου αιχμηρές επιφάνειες ή γωνίες. Να διαθέτουν σύστημα
σταθεροποίησης στο σκελετό, ώστε να αντέχουν στις μηχανικές καταπονήσεις ως
λαβές οδήγησης για την μεταφορά της κλίνης. Η μετόπη κεφαλής να είναι
σταθερή ώστε να μην ακολουθεί τις κινήσεις της επιφάνειας κατάκλισης.
Η κλίνη να διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή στη μετόπη των ποδιών για την
εναπόθεση των κλινοσκεπασμάτων και την εξυπηρέτηση του νοσηλευτικού
προσωπικού, κατά την αλλαγή τους.
Να διαθέτει πλαϊνά κιγκλιδώματα τα οποία να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος
της επιφάνειας κατάκλισης (τουλάχιστον τα 3/4 της εκάστοτε πλαϊνής επιφάνειας
και μεγαλύτερο θα εκτιμηθεί θετικά) και μηχανισμό για εύκολη αναδίπλωση (ή
μετακίνηση καθ’ύψος). Τα κιγκλιδώματα είναι απαραίτητο να είναι από πλαστικό
υλικό υψηλής αντοχής, πλενόμενο, απολυμαινόμενο και με καθόλου αιχμηρές
επιφάνειες ή γωνίες και να μην καταλαμβάνουν χώρο στο πλαί, κατά το
ανεβοκατέβασμα τους ώστε να μην προσκρούουν σε παρακείμενο εξοπλισμό
(όταν είναι κατεβασμένα να μην καλύπτουν ουροσυλλέκτες – παροχετεύσεις με
κίσδυνο εμπλοκής γραμμών κλπ).
Η κλίνη πρέπει να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες τις ακόλουθες
κινήσεις/θέσεις:
i) Διακύμανση ύψους 40-80cm (±10%) από το έδαφος
ii) Τμήμα πλάτης τουλάχιστον 65 μοίρων (0-65 μοίρες)
iii) Τμήμα μηρών τουλάχιστον 30 μοιρών (0-30 μοίρες)
iv) Να παρέχονται θέσεις Trendelenburg και Anti-Trendelenburg τουλάχιστον 15
μοιρών
Επι της κλίνης να υφίσταται ενσύρνατο χειριστήριο νοσοκόμας που να εμποδίζει,’’
μλοκάρει’’ τις ως ζητηθείσες κινήσεις . Να διαθέτει ενσωματομένο κομβίο για
οριζοντίωση της κλίνης για έκτακτη εφαρμογή CPR και να κατεβάζει αυτόματα το
ύψος του κρεβατιού στο ελάχιστο ύψος.
Να διαθέτει επιπλέον ενσύρματο χειριστήριο για ρυθμίσεις κινήσεων από τον ίδιο
τον ασθενή, με ελάχιστες απαιτήσεις τις κινήσεις ύψους, πλάτης και μηρών. Το
ενσύρματο αυτό χειριστήριο πρέπει να μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί ή
αντικατασταθεί, χωρίς να είναι αναγκαία η συνδρομή τεχνικού προσωπικού.
Τα χειριστήρια να έχουν κάποια ενσωματωμένη λειτουργία για αυτόματη
απενεργοποίηση τους μετά απο κάποιο χρονικό διάστημα αδράνειας (να
αναφερθεί) για προστασία ασθενών από ακούσια ενεργοποίηση.
Το τμήμα της πλάτης να έχει ενσωματωμένη λειτουργία μετακινήσεως προς τα
πίσω καθώς ανασηκώνεται, προς αποφυγή των πιέσεων που ασκούνται στην
κοιλιακή χώρα..
Η κλίνη να διαθέτει και μηχανικό σύστημα με ευκρινή, εύκολα προσβάσιμο
διακόπτη (ή μοχλό) για άμεση οριζοντίωση προς έκτακτες περιπτώσεις αναγκών
CPR. Θα εκτιμηθεί θετικά αν και το σύστημα αυτό κατεβάζει αυτόματα και το
ύψος του κρεβατιού στο ελάχιστο ύψος.
Η κλίνη να φέρει τέσσερις (4) τροχούς διαμέτρου τουλάχιστον Φ150(mm) με
σύστημα ταυτόχρονης πέδησης. Οι τροχοι πρέπει να αντέχουν τουλάχιστον το
συνολικό βάρος (κλίνη, στρώμα, ασθενής), την τακτική καταπόνηση λόγω
μετακινήσεων και να απαιτούν ελάχιστη ή μηδενική συντήρηση. Η κλίνη να
μπορεί να δεχτεί και πέμπτο επιπρόσθετο τροχό για εύκολη μετακίνηση/ευελιξία.
Να διαθέτει τουλάχιστον δυο ειδικές θέσεις-υποδοχές για αναρτήρες και στατώ
ορού. Η τοποθέτηση, αφαίρεση και ασφάλιση τους επι της κλίνης να μπορεί να
γίνει χωρίς ειδικά εργαλεία ή τη συνδρομή τεχνικού προσωπικού.
Την κλίνη θα συνοδεύουν τουλάχιστον ένα ευθύ ρυθμιζόμενο σε ύψος στατώ ορού
με τέσσερα αγκιστρα και ένας γωνιακός αναρτήρας με αποσπώμενη χειρολαβή.
Να παραδοθούν επιπλέον και 3 ενσύρματα χειριστήρια, 5 τετράδες από τροχούς
150mm και 3 σετ ηλεκτροκινητήρων (στο σύνολο, όχι ανα σετ).
Η κλίνη να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και
λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η
αγορά
επιπλέον
εξαρτημάτων,
εργαλείων
ή
να
απαιτείται
ειδικός
προγραμματισμός κυκλωμάτων.

5

ΑΔΑ: 6Σ0446907Τ-ΧΣ0

19DIAB000004284
25. Κατά την παράδοση, να2019-03-12
δοθούν τα Εγχειρίδια Φρήσεως (OperationManual)

26.
27.
28.
29.

30.

31.

και Σεχνικής Τποστήριξης (ServiceManual) της συσκευής και να γίνει
εγκατάσταση καθώς καιεπίδειξη/εκπαίδευση στους χρήστες και στο
τεχνικό προσωπικό για τη χρήση και συντήρηση αυτής. Εφόσον κριθεί
αναγκαίο από το νοσοκομείο, η εκπαίδευση μπορεί να επαναληφθεί σε εύλογο
χρονικό διάστημα.
Να πληροί τις τρέχουσες κατά την υποβολή της προσφοράς προδιαγραφές
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να φέρει σήμανση πιστοποίησης συσκευής κατά CE σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC
Να συμμορφώνεται με τo πρότυπo EN 60601-2-52, για ασφάλεια κλινών
Νοσηλείας.
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη από
την παράδοση και βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής για κάλυψη
ανταλλακτικών και παροχή τεχνικής υποστήριξης (service) τουλάχιστον
για δέκα (10) έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει το κόστος
εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης καθώς και το κόστος των
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για ολόκληρο τον εξοπλισμό χωρίς καμία
απολύτως εξαίρεση (εκτός των αναλώσιμων ειδών). Επίσης περιλαμβάνει πλήρως
το κόστος για την προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, θα
πρέπει να γίνει αποκατάσταση της βλάβης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών
ημερών. Διαφορετικά, θα πρέπει να αντικατασταθεί το μηχάνημα με άλλο
αντίστοιχων δυνατοτήτων (ή και καλύτερων) μέχρι την επισκευή του. Αν το
μηχάνημα κατά την περίοδο της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν
αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα πρέπει να αντικατασταθεί με
καινούριο.Στην περίπτωση αυτή μάλιστα δύναται να παραταθεί η εγγύηση καλής
λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική
λειτουργία.
Να κατατεθεί τιμοκατάλογος με το κόστος όλων των ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων που απαιτούνται για την επανόρθωση κάθε βλάβης καθώς και το
κόστος εργασίας του τεχνικού ανά ώρα. Θα εκτιμηθεί θετικά αν ο
τιμοκατάλογος αυτός έχει δεσμευτική ισχύ πέντε ετών με αναπροσαρμογή
αυτού βάση ετήσιου τιμαρίθμου.

Γ. ΣΡΩΜΑ ΚΛΙΝΗ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Καινούργιο από υλικά ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειάκη
χρήση.
Πάχους τουλάχιστον 14cm,διαστάσεις κατάλληλες για χρήση με τις
προσφερόμενες κλίνες και τουλάχιστον δυο (2) στρώσεων για βέλτιστη διανομή
και διατήρηση της υπο τον ασθενή θερμοκρασία, καθώς και την αποφυγή
ανάπτυξη υγρασίας.
Να υποστηρίζει ασθενείς τουλάχιστον 200Kg.
Κατασκευασμένο από υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής.
Να «ακολουθεί» τις επιμέρους κινήσεις της κλίνης.
Να είναι σχεδιασμένο με σκοπό την κατανομή πιέσεων για πρόληψη κατακλίσεων
ασθενών τουλάχιστον 4ου βαθμού.
Να φέρει προσθαφαιρούμενο, αδιάβροχο, αντιστατικό, αντιμικροβιακό,
αντιαλλεργικό, βακτηριοστατικό, πλενόμενο-απολυμανόμενο, υψηλής αντοχής
κάλλυμα με φερμουάρ τουλάχιστον 180° για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση,
που θα φέρει κάλλυμα αποφυγής εισροής υγρών.
Απαραίτητως να είναι βραδύκαυστο και να κατατεθεί το τρέχον κατά την
υποβολή της προσφοράς σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με την αντιστοιχη
Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 597-1 : 2005, ΕΝ 597-2 : 2015 για στρώματα και
καλλύματα.
Να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ 60601 – 2 - 52 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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10. Να φέρει σήμανση πιστοποιήσης
κατά CE.
11.

Θα παραδοθούν σαφείς οδηγίες στα ελληνικά για τον προτεινόμενο από τον
κατασκευαστή τρόπο επιτόπιου καθαρισμού, απολύμανσης και συντήρης των
στρωμάτων και καλλυμάτων.
Θα πρέπει επίσης να είναι εφικτή η αποστείρωση των καλλυμάτων σε θάλαμο με
πίεση 3 bar και ατμό σε πλυντήριο Νοσοκομειακού τύπου.

Δ. ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ –ΣΡΑΠΕΖΟΣΟΤΑΛΛΕΣΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Το προσφερόμενο είδος μπορεί να αποτελεί αυτούσια εννιαία μονάδα (κομοδίνο
με ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα) ή δυο ξεχωριστά τμήματα (τροχήλατο
κομοδίνο και τροχήλατη τουαλέτα) τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται.
Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την ηλεκτροκίνητη κλίνη
Νοσηλείας και να αποτελούν ενιαίο ομοιογενές σύνολο (τόσο ποιοτικά όσο και
χρωματικά).
Το κομοδίνο με την τραπεζοτουαλέτα να έχει δυνατότητα να τοποθετηθεί και από
τις δυο πλευρές της κλίνης.
Το κομοδίνο και η τραπεζοτουαλέτα να είναι μεταλλικά βαμμένα ηλεκτροστατικά
με εποξική βαφή.
Οι άνω επιφάνειες του κομοδίνου και της τραπεζοτουαλέτας να είναι από
καλουπωτό ABS, ή άλλου υλικού αντίστοιχων χαρακτηριστικών όπως HPL κλπ,
ανθεκτικό στην χάραξη και με υπερυψωμένο χείλος, τουλάχιστον στις 3 πλευρές.
Το κομοδίνο και η τραπεζοτουαλέτα να εδράζονται σε διπλούς πλαστικούς
τροχούς διαμέτρου Φ50 mm τουλάχιστον.
Οι διαστάσεις του κομοδίνου με την τραπεζοτουαλέτα να είναι περίπου 45 x 45 x
80 cm. Το κομοδίνο να διαθέτει ντουλάπι και συρτάρι με δυνατότητα ανοίγματος
και από τις δύο πλευρές.
Οι διαστάσεις της επιφάνειας της τραπεζοτουαλέτας να είναι περίπου 80 x 40
cm.
Η τραπεζοτουαλέτα να αντέχει φορτίο 10kg (±10%) και να ρυθμίζεται καθ’ ύψος,
μέσω χειροκίνητου μηχανισμού σταθεροποίησης (τύπου button , όχι βίδα)
από 75 – 100cm (±10%), να έχει εύρος περίπου 25cm και να διαθέτει
πνευματικό μηχανισμό υποβοήθησης.
Να παραδοθούν επιπλέον και 3 τετράδες από τροχούς (στο σύνολο, όχι ανα σετ)
Να φέρει σήμανση πιστοποίησης συσκευής κατά CE
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη από
την παράδοση και δήλωση για κάλυψη ανταλλακτικών και παροχή τεχνικής
υποστήριξης (service) τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Η εγγύηση καλής
λειτουργίας περιλαμβάνει το κόστος εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης
καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για ολόκληρο τον
εξοπλισμό χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση (εκτός των αναλώσιμων ειδών). Επίσης
περιλαμβάνει πλήρως το κόστος για την προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Ε. ΓΕΝΙΚΑ
1.
2.
3.
4.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση Δ.Τ.8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004σχετικά με την Ορθή
Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.
Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητος ISO 9001.
Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 13485 για τη διακίνηση,
εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα
τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό,
πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την
επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. Θα εκτιμηθεί θετικά αν
υπάρχει τμήμα τεχνικής υποστήριξης του προμηθευτή στην Κρήτη.
Aπαιτείται άμεση ανταπόκριση εντός 48 ωρών.

7

ΑΔΑ: 6Σ0446907Τ-ΧΣ0

19DIAB000004284
2019-03-12
5.
Να κατατεθεί λεπτομερές
φύλλο συμμόρφωσης

πλήρως τεκμηριωμένο
συγκεκριμένες αναφορές σε προσπέκτους και άλλα φυλλάδια ή εγχειρίδια
κατασκευαστικού οίκου για κάθε ένα από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά
προσφερόμενων ειδών, καθώς και να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πρότυπα
βεβαιώσεις.

με
του
των
και

Υύλλο Αξιολόγησης Προσφοράς

Ομάδα

Κριτήρια

υντελεστής
Βαρύτητας

Βαθμός
Κριτηρίου
(100 –120)

Αναγωγή

ταθμισμένη

Βαθμολογίας

Βαθμολογία

Υπερκάλυψη
τεχνικών

Α

50%

προδιαγραφών

(80%)

Αναβαθμίσεις &
επιπλέον

30%

δυνατότητες
Εγγύηση καλής
λειτουργίας

10%

Πληρότητα
τεχνικής
υποστήριξης
(service –

Β

5%

ανταλλακτικά -

(20%)

αμεσότητα)
Χρόνος
παράδοσης

2%

Επίδειξη
λειτουργίας &
εκπαίδευση

3%

προσωπικού



Όλα τα επιμϋρουσ κριτόρια των ειδών βαθμολόγηςησ, βαθμολογούνται αυτόνομα
με βϊςη τουσ 100 βαθμούσ.



Ο ‘Βαθμόσ Κριτηρύου’ των προςφορών εύναι 100 για τισ περιπτώςεισ που
καλύπτονται ακριβώσ όλεσ οι απαιτόςεισ για κϊθε επιμϋρουσ ςτοιχεύο. Η
βαθμολογύα αυτό αυξϊνεται μϋχρι 120 βαθμούσ για τισ περιπτώςεισ που
υπερκαλύπτονται οι απαιτόςεισ για το κϊθε κριτόριο.
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 Η ‘Αναγωγό Βαθμολογύασ’ προκύπτει από τον αντύςτοιχο ‘Βαθμό Κριτηρύου’ επύ το
ποςοςτό % του αντύςτοιχου ‘Συντελεςτό Βαρύτητασ’.


‘Σταθμιςμϋνη Βαθμολογύα’ εύναι το ϊθροιςμα των επιμϋρουσ κριτηρύων αξιολόγηςησ
από την ‘Αναγωγό Βαθμολογύασ’ και κυμαύνεται από 100 ϋωσ 120.



‘Λόγοσ Συμφϋρουςασ Προςφορϊσ’ εύναι ο λόγοσ από ‘Συνολικό Κόςτοσ Οικονομικόσ
Προςφορϊσ’ προσ τη ‘Σταθμιςμϋνη Βαθμολογύα’



Ο διαγωνιςμόσ κατακυρώνεται ςτον προμηθευτό που ϋχει την πλϋον ςυμφϋρουςα
από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ η οπούα εύναι εκεύνη που παρουςιϊζει το
μικρότερο ‘Λόγο Συμφϋρουςασ Προςφορϊσ’, λαμβανομϋνων υπ’ όψιν μϋχρι δύο (2)
δεκαδικών ψηφύων.

𝚲ό𝛄𝛐𝛓 𝚺𝛖𝛍𝛗ϋ𝛒𝛐𝛖𝛔𝛂𝛓 𝚷𝛒𝛐𝛔𝛗𝛐𝛒ϊ𝛓 =

𝚺𝛖𝛎𝛐𝛌𝛊𝛋ό 𝚱ό𝛔𝛕𝛐𝛓 𝚶𝛊𝛋𝛐𝛎𝛐𝛍𝛊𝛋ό𝛓 𝚷𝛒𝛐𝛔𝛗𝛐𝛒ϊ𝛓
𝚺𝛕𝛂𝛉𝛍𝛊𝛔𝛍ϋ𝛎𝛈 𝚩𝛂𝛉𝛍𝛐𝛌𝛐𝛄ύ𝛂
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