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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 31/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 58.069,49€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας 05.06.2015

Τόπος Διενέργειας
Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία

Φλέμιγκ
Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή Είδους «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
 (CPV 39313000-9)

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 58.069,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»
2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
3. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) και του Ν.4038/2012( Επείγουσες  Ρυθμίσεις

που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015)
4. τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014
5. Το υπ’αριθμ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012
6. τον Ν.4152/2013 , υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
7. τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
8. Το υπ’αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1ης ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την

υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012
9. την  υπ’  αριθμ.  10/04.06.2014  ΗΔ  απόφαση  ΔΣ  περί  έγκρισης  διενέργειας  του  Πρόχειρου  διαγωνισμού  για

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 58.069,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
10. την υπ’ αριθμ. 16/29.04.2015  θ.3ο   ΕΗΔ απόφαση ΔΣ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
    
Πρόχειρο  διαγωνισμό  με  κατάθεση  γραπτών  και  σφραγισμένων  προσφορών,  για  την  προμήθεια  «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»   ΚΩΔΙΚΟΣ   CPV 39313000-9, συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  58.069,49€
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις συνημμένες
τεχνικές προδιαγραφές:

Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  στο  Νοσοκομείο  (Γρ.  Προμηθειών)  ενώπιον  επιτροπής,  την  05.06.2015,  ημέρα
Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ.
Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.  Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως
πρωτοκολληθούν  στη  Γραμματεία  του  Νοσοκομείου.  Προσφορές  που  κατατίθενται  στην  Υπηρεσία  μετά  την  παραπάνω
ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:
1. Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής:

http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr
2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό Τύπο.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν

τους όρους της Διακήρυξης.
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει

δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.
5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α)  Καλά σφραγισμένος  υποφάκελος  με  την  ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στον  οποίο  τοποθετείται  η  τεχνική προσφορά  με  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη

http://www.sismanoglio.gr/


των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν
όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.
Οι  συμμετέχοντες  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  κάθε  στοιχείο  σχετικό  με  την  αναφερόμενη  προμήθεια,  με  πληροφοριακά  έντυπα
(πιστοποιήσεις  CE,  ISO,  HACCP,  κ.λπ.)  και  να  δηλώνουν  το  όνομα  ή  την  Εμπορική  Επωνυμία  και  Διεύθυνση  του  παραγωγού
συσκευαστή.
Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η
οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή
μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος.  Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται  στην Οικονομική
Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  των προσφορών  θα  γίνει  Δημόσια  και  ενιαία   σε  μία  φάση (άνοιγμα  και  αξιολόγηση δικαιολογητικών,  τεχνικής
προσφοράς και οικονομικών προσφορών ταυτόχρονα) .

9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που
απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής

επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων

της διακήρυξης.

13. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του
τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003)
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις  εμπορικές  συναλλαγές»,  καθίσταται  υπερήμερος  και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να  απαιτείται  όχληση  από  τον  συμβασιούχο.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Oι κρατήσεις είναι οι εξής: 

α) 4% προκαταβολή φόρου 
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%, επ’ αυτού χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%

14. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του
αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

15. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ’αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1ης ΥΠΕ Αττικής,
περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κατά την
οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από
κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν»

16. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ

 



«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

1.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΤΑΤΩ.
    Τροχήλατο στατώ ορρού ,ανοξείδωτο ,κυκλικής διατομής,  με σταθερή βάση, 
    με 4 μεταλλικά άγκιστρα, αυξομειούμενο ύψος.

2. ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ.
  - κομοδίνο διπλής όψης το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές του 
    κρεβατιού.
  - να διαθέτει ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα ρυθμιζόμενου ύψους, η οποία θα ολισθαίνει 
     πλευρικά στην κλειστή θέση.
  -  μεταλλικός σκελετός, βαμμένος ηλεκτροστατικά
  -  άνω επιφάνεια κομοδίνου, μετώπες συρταριού και πόρτες από έγχρωμο πάνελ,  χρώματος
     επιλογής μας και σε συνδυασμό με υπάρχουσες ή νέες κλίνες του χώρου, ανθεκτικό στους 

λεκέδες.
  -  συρτάρι  δύο όψεων με προσθαφαιρούμενη θήκη για πλύσιμο και απολύμανση.
  -  ντουλάπι με πόρτες, εσωτερικό ράφι .
  -   τέσσερις τροχοί  περιστρεφόμενοι διαμέτρου 50 mm με σύστημα πέδησης.
  -   διαστάσεις κομοδίνου  ενδεικτικά 50Χ43Χ81Υεκ.
  -   διαστάσεις τραπεζοτουαλέτας  ενδεικτικά 52Χ65  ενώ το ύψος της να αυξομειώνεται από 90
      έως 120 εκ.περίπου.

3. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΟ
Καρέκλα σεμιναρίων με μεταλλικό σκελετό ,επένδυση έδρας και  πλάτης με δερματίνη,  χρώματος επιλογής μας,  αναλόγιο
αναδιπλούμενο με δυνατότητα για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

4.ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
Εξεταστικό  κρεβάτι  σταθερού  ύψους,  δύο  τμημάτων  με  το  τμήμα  πλάτης  να  ρυθμίζεται  χειροκίνητα  μέσω  μηχανισμού
σκαλιέρας. 
Ο σκελετός του κρεβατιού να είναι μεταλλικός βαρέως τύπου ,ανθεκτικός και για υπέρβαρους.
Τα τμήματα της επιφάνειας κατάκλισης να είναι ανθεκτικά και για υπέρβαρους, επενδυμένα με αφρώδες ελαστικοποιημένο
υλικό. Η ταπετσαρία  να είναι από άκαυστη, πλενόμενη δερματίνη, με ενισχυμένη συρραφή λόγω μεγάλης χρήσης.
Να υπάρχει μηχανισμός  εκτύλιξης ρολού εξεταστικού χαρτιού.
Διαστάσεις κρεβατιού  περίπου 190(Μ)Χ70(Π)Χ57(Υ).

5.ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΩ
- το δίσκαλο θα είναι αλουμινίου, πτυσσόμενο, με σύστημα ασφαλείας όταν ανοίγει, με αντιολισθηρά τα πατήματα .

6.ΣΚΑΛΑ
6.1.Σκάλα   αλουμινίου,  ύψους  τελευταίου  σκαλιού  περίπου  2μ.,  πτυσσόμενη,  με  σύστημα  ασφαλείας  όταν  ανοίγει,  με
αντιολισθηρά τα πατήματα.τεμ.4
6.2.  Σκάλα  αλουμινίου,  ύψους  τελευταίου  σκαλιού  περίπου  1μ.,  πτυσσόμενο,  με  σύστημα  ασφαλείας  όταν  ανοίγει,  με
αντιολισθηρά τα πατήματα .τεμ.10

7.ΣΤΡΩΜΑ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕΘ
    - Στρώμα κλίνης ΜΕΘ κατάλληλο στην συμβολή πρόληψης κατακλίσεων σε ασθενείς υψηλού ρίσκου, για χρήστη μέχρι
150κιλά βάρος, από υλικό στο εσωτερικό αεροδιαπερατό ,αφρώδες, υψηλής ελαστικότητας , ώστε να αντιδρά στο βάρος και
την θερμοκρασία του ασθενούς  , στο εξωτερικό το κάλυμμα από υλικό εύκολο στον καθαρισμό , αδιάβροχο, βακτηριοστατικό
και αντιμυκητώδες , χωρίς ραφές ή συγκολλήσεις.
    - Διαστάσεις : μήκος περίπου 2,00μ. πλάτος περίπου 0,85μ., πάχ, 0,15μ. ( θα γίνει συνεννόηση με την ΜΕΘ για τις ακριβείς
διαστάσεις επί τόπου)

8.ΣΤΡΩΜΑ ΚΛΙΝΗΣ
Στρώμα νοσοκομειακής κλίνης από LATEX με ένα σπάσιμο στην πλάτη, επενδυμένο από βαμβακερό ύφασμα και το κάλυμμά
του ( στρωματοθήκη ) από αδιάβροχο ,αντιμικροβιακό,αεριζόμενο με πόρους, υποαλλεργικό ,  πλενόμενο ύφασμα  σε υψηλή
θερμοκρασία,με  φερμουάρ  ώστε  να  μπορεί  να  απομακρύνεται  για  πλύσιμο,  διαστάσεων  περίπου  1,90-2,00Χ0,80-0,94
πάχ.0,15μ.,οι ακριβείς διαστάσεις θα ληφθούν επί τόπου.

9.ΠΑΡΑΒΑΝ
Τροχήλατο προστατευτικό Νοσοκομειακό  παραβάν  με σκελετό χρωμίου,ύψους  1,80μ.  με σταθερή βάση,με  τρία φύλλα
πλάτους περίπου 0,68 , ύφασμα πλενόμενο σε υψηλή θερμοκρασία , χρώματος λευκό.

10.ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
     -     Τροχήλατο, αναδιπλούμενο καρότσι μεταφοράς ασθενών με σκελετό από 
            ανοξείδωτο ατσάλι αντοχή για  βάρος  ασθενούς  μέχρι 150Kg   .
      -     Πλάτος καθίσματος περίπου 50εκ., ανθεκτικό υλικό καθίσματος                                                       



            και πλάτης.

- Τα πλαϊνά του καροτσιού να είναι κατασκευασμένα από μέταλλο και όχι από πλαστικό υλικό με τα μπράτσα να έχουν
επένδυση από αφρολέξ για να σταθεροποιούνται τα χέρια των ασθενών.

- Όλοι οι τροχοί να είναι με ζάντες από πλαστικό ( χωρίς ακτίνες) με
           λάστιχο συμπαγές και με κυκλική λαβή ώθησης στις πίσω ρόδες για κίνηση και από
           τον ασθενή,   σύστημα σταθεροποίησης, φρένα στους πίσω τροχούς.

- Οι μπροστινές ρόδες να έχουν διάμετρο περίπου 20εκ.και οι πίσω περίπου 60εκ.

- Υποδοχή για  στατώ ορρού με μηχανισμό αυξομείωσης του ύψους με δύο υποδοχές και να   σταθεροποιείται δίπλα
από το πλαϊνό μπράτσο αριστερά.

- Πεντάλ στήριξης των πελμάτων των ασθενών  στο   μπροστινό μέρος μεταλλικό ή από συνθετικό πλαστικό. 

11.ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
    Θα είναι ρυθμιζόμενου ύψους καθίσματος και ανάκλησης πλάτης,  κολώνα στήριξης βάσης από αμορτισέρ που θα καταλήγει
σε 5 ακτίνες τροχήλατη με ροδάκια υψηλών προδιαγραφών. Η πλάτη και το κάθισμα θα είναι διαιρούμενα από φύλλα οξιάς με
προσαρμοσμένο αφρώδες μαξιλάρι το οποίο θα είναι ντυμένο με δερματίνη χρώματος μαύρου. Κάτω  από το κάθισμα θα
υπάρχουν οι ειδικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα ρυθμίζουν την κλίση της πλάτης και το ύψος του καθίσματος το οποίο θα φθάνει
από 0,45εκ το λιγότερο μέχρι 0,70 εκ. το περισσότερο.  

12.ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ
    Θα είναι ρυθμιζόμενου ύψους καθίσματος και ανάκλησης πλάτης,  κολώνα στήριξης βάσης από αμορτισέρ που θα καταλήγει
σε 5 ακτίνες τροχήλατη με ροδάκια υψηλών προδιαγραφών. Η πλάτη και το κάθισμα θα είναι διαιρούμενα από φύλλα οξιάς με
προσαρμοσμένο αφρώδες μαξιλάρι το οποίο θα είναι ντυμένο με δερματίνη χρώματος μαύρου. Κάτω  από το κάθισμα θα
υπάρχουν οι ειδικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα ρυθμίζουν την κλίση της πλάτης και το ύψος του καθίσματος το οποίο θα φθάνει
από 0,45εκ το λιγότερο μέχρι 0,70 εκ. το περισσότερο.  

13.ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ
Mεταλλικός σκελετός,  πλάτη και  κάθισμα από φύλλα οξιάς με προσαρμοσμένο αφρώδες μαξιλάρι το οποίο θα είναι ντυμένο
με δερματίνη, μαύρου χρώματος.

14.ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ
  - Μεταλλικός σκελετός βαμμένος ηλεκτροστατικά.
  - Πλάτη και κάθισμα διαιρούμενα από φύλλα οξιάς με προσαρμοσμένο LATEX μαξιλάρι
    το οποίο θα είναι ντυμένο από δερματίνη ,χρώματος μαύρο.

15.ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ Δ/ΝΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
    Θα έχει ενιαία την έδρα με την πλάτη με προσαρμοσμένο  αφρώδες μαξιλάρι, το οποίο θα είναι ντυμένο με δερματίνη
χρώματος μαύρου, εξωτερική κάλυψη κάτω μέρους καθίσματος και πίσω μέρους πλάτης από δερματίνη , κάτω από το κάθισμα
θα υπάρχουν οι ειδικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα ρυθμίζουν την κλίση της πλάτης και το ύψος του καθίσματος το οποίο ύψος θα
είναι περίπου 80εκ., κολώνα στήριξης βάσης από αμορτισέρ που θα καταλήγει σε 5 ακτίνες τροχήλατη με ροδάκια υψηλών
προδιαγραφών.

16.ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η πινακίδα τοποθέτηση  των αιμοδιαγραμμάτων θα είναι  ανοξείδωτη,  με κατάλληλες υποδοχές  για  τα αιμοδιαγράμματα,
διαστάσεων 34Χ27 εκ. και με δύο γάντζους για στήριξη στην κλίνη του ασθενούς.

17.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΩ  ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΜΕ ΠΛΑΤΗ
    Θα είναι ρυθμιζόμενου ύψους ,κυκλικού καθίσματος ,μεταλλική κολώνα στήριξης βάσης από αμορτισέρ που θα καταλήγει σε
5 μεταλλικές ακτίνες, μεταλλικό στεφάνι για στήριξη των ποδιών, τροχήλατο με ροδάκια υψηλών προδιαγραφών. Η πλάτη και
το  κάθισμα θα είναι  διαιρούμενα από φύλλα οξιάς  με  προσαρμοσμένο αφρώδες  μαξιλάρι  το  οποίο  θα είναι  ντυμένο με
δερματίνη χρώματος μαύρου. Κάτω  από το κάθισμα θα υπάρχει  ειδικός μηχανισμός  ο οποίος θα ρυθμίζει  το ύψος του
καθίσματος το οποίο θα φθάνει από 0,55εκ το λιγότερο μέχρι 0,82 εκ. το περισσότερο.  

18. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ
    Μεταλλικός σκελετός βαρέως τύπου, πλαϊνά ασφαλείας αμφίπλευρα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος( 40-80), μετώπες ξύλινες
χρώματος  επιλογής  μας,  ηλεκτρική  ανύψωση  πλάτης,   των  κάτω  άκρων  και  ολόκληρης  της  κλίνης,  λαβή  ανάρτησης,
χειριστήριο  ρύθμισης  της  ανύψωσης  της  πλάτης  ,  των  κάτω  άκρων  και  του  ύψους  της  κλίνης,  δυνατότητα  επιλογής
λειτουργιών ή κλειδώματος του χειριστηρίου για την αποφυγή ατυχημάτων, εφεδρική  μπαταρία για λειτουργία σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, οι δύο τροχοί θα φέρουν σύστημα ακινητοποίησης (φρένο ) , μέγιστο βάρος 150κιλά, διαστάσεις κλίνης
περίπου 0,97Χ2,15, εύρος ανύψωσης 40-80 εκ.

19. ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟ ΥΨΟΣ   ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
    Να έχει διαστάσεις ,πλάτος 60 cm, μήκος 1,90m ,σκελετό κυλινδρικό INOX  ανθεκτικό, να διαθέτει μηχανισμό αυξομείωσης
ύψους και ανακλινόμενο  προσκέφαλο, αντοχή  για βάρος ασθενή μέχρι 150 Kg.



Να φέρει προστατευτικά κυλινδρικά  INOX στηρίγματα στο πλάι με εύκολο χειρισμό και με δυνατότητα να διπλώνουν.
Να είναι εύκολο κατά την κίνηση, ελαφρύ, με ρόδες μεγάλων διαστάσεων, διαμέτρου περίπου 20cm,με φρένο και δυνατότητα
περιστροφής.
Να διαθέτει υποδοχές για στατώ ορρού με άγγιστρα  και από τις δύο πλευρές με μηχανισμό αυξομείωσης του ύψους, βάση για
φορητή φιάλη οξυγόνου χωρίς να εμποδίζει το σύστημα ανύψωσης του φορείου.
Να διαθέτει στρώμα χρώματος μαύρου ή εκρού από  LATEXπάχους 8-10  cm ντυμένο με δέρμα με συρραφή από ανθεκτικό
υλικό, για να μην ανοίγει και με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς φερμουάρ.
Να διαθέτει σχάρα υποδοχής στο κάτω μέρος,για τη φύλαξη των ατομικών ειδών των ασθενών.
Να διαθέτει περιμετρικά προστατευτικό προσκρουστήρα.
Οι  προσφέροντες  να  διαθέτουν  δείγμα  των  φορείων  ,προς  επίδειξη,  εάν  ζητηθεί  από  την  επιτροπή  αξιολόγησης  του
διαγωνισμού.

20. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΡΑΦΙΕΡΑ  Νο1
Ανοξείδωτη ραφιέρα , διαστάσεων 1,17 (Μ) Χ0,40(Β)Χ1,79(Υ), με οκτώ (8) ράφια ανά 18εκ.από πάνω προς τα κάτω, πέλματα
για την οριζοντίωση( εντοιχιζόμενη).

 21. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΡΑΦΙΕΡΑ  Νο2
Ανοξείδωτη ραφιέρα , διαστάσεων 1,18 (Μ) Χ0,40(Β)Χ1,80(Υ), με οκτώ (8) ράφια ανά 18εκ.από πάνω προς τα κάτω, πέλματα
για την οριζοντίωση( εντοιχιζόμενη).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΔΗ 

-  Να  είναι  κατασκευής  σύμφωνα  με  τα  Ευρωπαϊκά  standards και  τους  διεθνής  κανόνες   ασφαλείας  περί
νοσοκομειακού ξενοδοχειακού εξοπλισμού και να δοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

- Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 1έτος .

- Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει  ISO 9001 για εμπόριο των  παραπάνω ειδών.                                

- Οι προσφέροντες να διαθέτουν δείγματα από όλα τα είδη προς επίδειξη, εάν ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης
του διαγωνισμού.

- Απαραίτητη η προσκόμιση ενημερωτικών φυλλαδίων.



Νέος Επικαιροποιημένος ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΙΔΩΝ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
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1 Β΄ΧΕΙΡ-ΑΓΓ/Χ-

ΩΡΛ
20 - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 ΓΡ.ΕΚΠΑΙΔ. - - 20 - - - - - - - - - - - - - - -
4 ΤΕΠ - - - 5 - - - - - 8 7 - - - - - - -
5 ΚΥΤΤΑΡ - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
6 ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ - - - - - 4&10 - - - - 8 - - 4 - - - -
7 ΜΕΘ - - - - - - 10 - - - - 6 1 10 - - - 12
8 ΚΕΜ - - - - - - - - 1 - - 3 - 12 - - - -
9 Β’ΠΑΘ 15 - - - - - - - 7 - - - - - - - - -
10 ΑΞΟΝ&ΜΑΓΝ 2 - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
11 Λ/Ψ - - - - - - - - - - - - - 25 - - - -
12 ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘ. - - - - - - - - - - 2 - - - - - - -
13 ΑΙΜΟΔΟΣ. - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -
14 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚ - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - -
15 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦ - - - - - - - - - - 4 - - 2 - - - -
16 Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓ - - - - - - - 30 - - - - - - - - - -
17 ΑΙΜΑΤ.ΚΛΙΝΙΚ 10 6 - - - - - 2 - - - - - - - 10 - -
18 Α΄ΠΝΕΥΜ - - - - - - - 36 - - 8 - - 20 - - - -
19 ΓΡ.ΔΙΟΙΚΗΤΗ - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
20 ΘΩΡΑΚ-ΚΑΡΔ - 15 - - - - - 15 - - - - - - - - 15 -
21 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 

ΑΜ.  ΦΛΕΜΙΓΚ
- - - - - - - - - - - - 3 1 1 - - - - - -

ΣΥΝΟΛΟ 47 21 20 5 1 14 10 83 8 10 30 13 3 1 1 1 73 1 10 15 12
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