Σχόλια
Όνομα RONTIS

Email

HELLAS AEBE

infohellas@rontis.com

Ημ/νία
Άπθπο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΟΤ 04/09/2018
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

Αμηφηηκνη θχξηνη
ρεηηθά κε ηελ Πξφζθιεζε Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε
δηελέξγεηα Γηεζλή Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ, θαη ζρεηηθά κε ηνπο
ΓΔΝΗΚΟΤ ΟΡΟΤ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζέινπκε λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο.
«ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΡΧΜΑΣΑ ΜΔΘ» 2.000 €
Σα ζηξψκαηα λα είλαη ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ ειεθηξηθά "ΠΡΟΘΔΣΟΤΜΔ: ή άιινπ ηχπνπ ζχγρξνλνπ
ζρεδηαζκνχ (λα αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε)" θαη θαηάιιεια γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε θαη ρξήζε ζε
Μνλάδεο κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά.
1. Σνπιάρηζηνλ 2 ζηξψζεσλ κε ηελ πάλσ ζηξψζε λα είλαη απφ εηδηθφ πιηθφ (φπσο βηζθνειαζηηθφ ή
παξφκνην) γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζψκαηνο θαη δηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελή. Να
αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά.
2. Να δηαζέηεη ζχζηεκα(φπσο εηδηθέο ζηξψζεηο θιπ) γηα ηελ βέιηηζηε δηαλνκή θαη δηαηήξεζε ηδαληθήο
ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ ηνλ αζζελή θαη ηελ απνθπγή αλάπηπμεο πγξαζίαο. Να αλαθεξζεί πξνο
αμηνιφγεζε.
3. Να είλαη ηδαληθφ γηα πξφιεςε θαηαθιίζεσλ ηνπιάρηζηνλ 4νπ βαζκνχ (πςεινχ θηλδχλνπ).
"ΠΡΟΘΔΣΟΤΜΔ: Να πξφθεηηαη γηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζηξψκα αλαθαηαλνκήο πίεζεο
,πνιπδσληθφ ζηαζεξήο ρακειήο πίεζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία θαηαθιίζεσλ
θαη λα κπνξεί λα παξέρεη ηελ βέιηηζηε άλεζε γηα ηελ αλψηεξε εκπεηξία ηνπ αζζελνχο. Να θαηαηεζνχλ
ζρεηηθέο κειέηεο ή πηζηνπνηεηηθά.'
4. Να δηαζέηεη εληζρπκέλα πιατλά γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε άλεζε θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ αζζελή φηαλ
ηνπνζεηείηαη ζηα πιάγηα ηνπ ζηξψκαηνο.
5. Να δηαζέηεη εγθνπέο "ΠΡΟΘΔΣΟΤΜΔ: ή άιινπ ηχπνπ ζρεδηαζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο έηζη ψζηε
λα κπνξεί ην ζηξψκα λα αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ηεο θιίλεο)" .θάησ απφ ηελ θάησ ζηξψζε ηνπ ζηξψκαηνο
γηα ηελ βέιηηζηε δηαλνκή ησλ πηέζεσλ θαηά ηελ ξχζκηζε ηεο θιίλεο. "ΠΡΟΘΔΣΟΤΜΔ: Να δηαζέηεη
βάζε απφ αθξψδεο πιηθφ κε ζρεδηαζκφ αλνηρηήο θπςέιεο ηνπνζεηεκέλεο ζηελ ηεξνιαγψλην πεξηνρή
δηακνξθψλνληαο έηζη κηα ζέζε ρξήζηε πνπ απνηξέπεη ηελ νιίζζεζε ηνπ πξνο ην θάησ άθξν ηνπ
θξεβαηηνχ. .Οη θπςέιεο βνεζνχλ ζηελ κείσζε ηεο αλάδξαζεο ηνπ ζηξψκαηνο"
6. Μέγεζνο : Να δεισζνχλ νη δηαζηάζεηο ηνπ.
7. Ύςνο : 14 cm ηνπιάρηζηνλ.

8. Να κπνξεί λα ζηεξίμεη αζζελή βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 200 Kg "ΠΡΟΘΔΣΟΤΜΔ: κέρξη 220kg."
9. Να κπνξεί λα πεξηζηξαθεί πάλσ ζηελ θιίλε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα ρσξίο λα ράλεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ."ΠΡΟΘΔΣΟΤΜΔ: Να
πξφθεηηαη γηα έλα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζηξψκα ,έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη ιφγνο πεξηζηξνθήο ηνπ
ζηξψκαηνο πάλσ ζηελ θιίλε, βάζε εηδηθψλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ αλνηρηψλ θπςειψλ θαη
ηελ εηδηθή ζρεδίαζε θαιχκκαηνο πςειήο ειαζηηθφηεηαο γηα ηελ απνθπγή θαηαθιίζεσλ απφ ηελ ηξηβή
ηνπ δέξκαηνο .Βάζε απηψλ ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα
εγγχεζε ζην ζηξψκα θαη 3 ρξφληα εγγχεζε ζην θάιπκκα."
10. Να είλαη βξαδχθαπζην. Να αλαθεξζεί ε νδεγία.
"ΠΡΟΘΔΣΟΤΜΔ: Πξνηείλνπκε επίζεο ε θιίζε ηνπ ζηξψκαηνο ζην θάησ κέξνο λα είλαη έηζη
ζρεδηαζκέλν ,ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ δηάζπαζεο πηέξλαο."
Υαξαθηεξηζηηθά θαιχκκαηνο:
1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπνπξεζάλε.
2. Αδηάβξνρν.
3. Αεξνδηαπεξαηφ.
4. Αληηβαθηεξηαθφ.
5. Γηειαζηηθφ.
6. Να πιέλεηαη ζε πιπληήξην. Να αλαθεξζεί ε ζεξκνθξαζία πιχζεο.
7. Οη ξαθέο ηνπ λα είλαη ξακκέλεο θαη θνιιεκέλεο κε ηξφπν(λα αλαθεξζεί ε κέζνδνο) ψζηε λα παξέρεηαη
ε βέιηηζηε πξνζηαζία ηνπ ζηξψκαηνο απφ εηζξνή πγξψλ.
8. Γπλαηφηεηα αθαίξεζεο ηνπ κε θεξκνπάξ 360o. Σν θεξκνπάξ λα θαιχπηεηαη γηα ηελ απνθπγή εηζξνήο
πγξψλ απφ ηα πιάγηα ηνπ ζηξψκαηνο.
"ΠΡΟΘΔΣΟΤΜΔ:
9. Να δηαζέηεη ππξάληνρν εζσηεξηθφ θάιπκκα πνπ θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο . CAL 129,BOSTON IX11,ην θάιπκκα λα έρεη εηδηθή ζρεδίαζε πςειήο ειαζηηθφηεηαο γηα ηελ απνθπγή θαηαθιίζεσλ απφ ηελ
ηξηβή ηνπ δέξκαηνο."

Γεψξγηνο Λνχηζθα
Sales Manager
Sports Medicine, Instruments & Medical Orthopaedic Division

Όνομα ΔΗΜΗΣΡΑ Email
ΘΕΟΔΧΡΟΤ
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Άπθπο ςπ απ, 18DIAB000003521 διαβούλεςζη για Ημ/νία
Ξενοδοσειακό εξοπλιζμό (κλίνερ μεηά ζηπώμαηορ
και κομοδίνα,

04/09/2018

θχξηνη,
ζρεηηθά κε ηελ ππ αξ, 18DIAB000003521 δηαβνχιεπζε γηα Ξελνδνρεηαθφ εμνπιηζκφ (θιίλεο κεηά
ζηξψκαηνο θαη θνκνδίλα, επηηξέςηε καο λα αλαθέξνπκε ηα αθφινπζα:
1, μεθηλψληαο απν ηνπο ΓΔΝΗΚΟΤ ΟΡΟΤ : ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΟΠΟΤ
ΕΖΣΑΣΔ : "Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08,
ISO 13485/12 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), ISO 14001, ISO
18001 θαη…."
Δζηηάδνπκε ζην ISO 14001 (Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε) & ISO 18001 (χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο &
Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία):ΓΖΛΑΓΖ :δεηάηε νη "απνθιεηζηηθνί αληηπξφζσπνη " λα έρνπλ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΘΔΗ (!) δειαδή λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα ζηελ εηαηξεία ηνπο πνπ λα παξαθνινπζεί θαη λα
κεηψλεη ηηο επηπηψζεηο (απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο) ζην πεξηβάιινλ . Λνγηθφ γηα "παξαγσγνχο
/θαηαζθεπαζηέο "θιηλψλ πνπ νθείινπλ λα παξάγνπλ κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, φινη ην έρνπλ, αιιά νη
αληηπξφζσπνη πνπ απιά κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γηα πνην ιφγν πξέπεη λα έρνπλ ISO 14001; Σν κφλν
(ζε φηη αθνξά ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο) ζα ήηαλ λα θξνληίζνπλ θαηά ηελ παξάδνζε λα απνζχξνπλ
ηηο ζπζθεπαζίεο (παιέηεο, ραξηνθηβψηηα) θάηη πνπ είζηζηαη λα γίλεηαη ή έζησ κπνξείηε λα ην δεηάηε
ρσξίο λα απαηηείηαη λα ερεη πηζηνπνηεζεί απφ εμσηεξηθφ θνξεά ; Γηαηί; Ση ελδηαθέξεη έλα λνζνθνκείν αλ
έρεη νηθνινγηθή ζπλείδεζε κηα επηρείξεζε;
Να δεηά ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε (δειαδή θάπνηνο αξκφδηνο αλεμάξηεηνο
νξγαληζκφο λα έξζεη λα ειέγμεη ηελ εηαηξεία ηνπ αληηπξνζψπνπ γηα λα δεη ιρ αλ ερεη δηαθξηβσκέλα
φξγαλα γηα ηε ηερληθή ππνζηήξημε, λαη είλαη ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν) αιιά λα δεηάηε λα εξζεη ΝΑ
ΜΑ ΠΗΣΟΠΟΖΔΗ γηα ην εάλ ερνπκε νηθνινγηθή ζπλείδεζε εκείο πνπ είκαζηε αληηπξφζσπνη ηη
ζρέζε έρεη κε ην αληηθείκελν;
- Σν δεηάηε ζε νινπο ηνπο δηαγσληζκνχο ή κφλν ζε φηη αθνξά πξνκήζεηα θιηλψλ;
-Οζν αθνξά ην ISO 18001(χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία):
Ση ζρέζε έρεη κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο; Όια ηα αλσηέξσ, είλαη ελάληηα ζηελ αξρή
αληαγσληζκνχ θαη ζηηο ηζεο επθαηξίεο πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζε φινπο.
Πξνθαλψο ε εηαηξεία καο δελ ηα έρεη αθελφο γηαηί δελ είλαη ππνρξεσηηθά θαη δελ ερνπλ ζρέζε κε ηε
δξαζηεξηφηεηα καο (δελ είκαζηε παξαγσγνί θιηλψλ αιιά αληηπξφζσπνη σο γλσξίδεηε αθνχ ην αλαθέξεηε
ζηε πξνδ 6) ,απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ έρνπκε νηθνινγηθή ζπλείδεζε ή θπξίσο (απηφ πνπ ζα
έπξεπε λα ζαο ελδηαθέξεη) φηη δελ έρνπκε πνηνηηθφ πξντφλ λα ζαο πξνζθέξνπκε θαη λα ην
ππνζηεξίμνπκε! Παξαθαινχκε γηα ηελ απαινηθή ηεο απαίηεζεο γηα ηα ISO 14001 &18001 ζε φηη αθνξά
ηνπο αληηπξνζψπνπο . "Οπφηε πξνηείλνπκε ηε δηακφξθσζε ηεο παξαγξάθνπ 6 ησλ ΓΔΝΗΚΧΝ ΟΡΧΝ :
Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08, ISO
13485/12 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) θη ν θαηαζθεπαζηήο λα έρεη
επηπιένλ θαη ISO 14001"
2.ηηο πξνδηαγξαθέο ζε νξηζκέλα ζεκεία νξίδεηε ηελ απνδεθηή απφθιηζε ζην νξην ησλ 10 %.(πρ ζηε
πξνδηαγξαθή θιηλψλ & 6)

Δληνχηνηο ζηνπο ΓΔΝΗΚΟΤ ΟΡΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 3 ,νξίδεηε : "Οη αλαγξαθφκελεο απιέο
αξηζκεηηθέο ηηκέο ρσξίο πεξηνξηζκνχο (φπσο ηνπιάρηζηνλ, ≥ θιπ) ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
βαζηθήο ζχλζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη επηζπκεηέο κε απφθιηζε δέθα πέληε ζηα εθαηφ….."!!!!!! Δθ
παξαδξνκήο λα ππνζέηνπκε….απιά ρεηξνηεξεχεη ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ αλαθέξνπκε αλαιπηηθά
παξαθάησ (νπνπ αληί 10% απφθιηζε γίλεη απνδεθηή αθφκε κεγαιχηεξε απφθιηζε ηφηε θαηαξξίπηεηαη ε
αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ζα θξηζνχλ άληζα κεηαμχ ηνπο πξντφληα ζχγρξνλεο κε παιαηάο
ηερλνινγίαο!).Γείηε ζρεηηθά ζρφιηα παξαθάησ ελδεηθηηθά γηα ην πςνο ξχζκηζεο ηεο θιίλεο. Δ ΟΣΗ
ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
3.ην είδνο ηεο δηαβνχιεπζεο είλαη θιίλεο κε ζηξψκαηα θαη θνκνδίλα γηα ρξήζε ζε λνζνθνκείν.
- Ο ηίηινο πνπ έρεηε δψζεη "ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ" ,δείρλεη (εάλ δελ είλαη εθ
παξαδξνκήο), φηη δελ ερεη γίλεη θαηαλνεηφ πσο ηα είδε απηά έρνπλ αλαβαζκηζηεί απφ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ
πνπ εηαλ ρξφληα πξηλ ζε ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ εμνπιηζκφ δειαδή πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ νδεγία
93/42 ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο γηα ηαηξηθά πξντφληα θαη θάζε αλαβάζκηζε απηήο. Ο ιφγνο απιφο: δηφηη
ερεη αλαγλσξηζηεί πιενλ φηη ην θξεβάηη δελ είλαη απιά έλα κέζν ελαπφζεζεο ηνπ αζζελή,αιιά ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ (αθφκε θαη ζηε ςπρνινγία ηνπ κε ην λα ληψζεη άλεηα) θαη
γεληθψο ζηε πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο ,ζηελ αζθάιεηα θαη ζηε πξνζηαζία πξνζσπηθνχ απφ
θαηαπφλεζε.
- Οη πξνδηαγξαθέο πνπ έρεηε αλαξηήζεη θάζε άιιν παξά ζπκβάιινπλ ζε απηφ : ΓΖΛΑΓΖ ΣΖΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ. Ηζσο ζην λνζνθνκείν ζαο έρεηε πνιχ παιηέο θιίλεο θη
νηηδήπνηε λέν λα θαληάδεη ζσηήξην, ηζσο λα έρεηε αθφκε θαη ρεηξνθίλεηεο (κε καληβέια) θιίλεο, απηφ
φκσο δελ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη θάζε αλαζέηνπζα αξρή λα αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα
ππεξεζηψλ πγείαο ζχκθσλα κε φηη ε ηερλνινγία πξνζθέξεη.
Σν πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ πγείαο ,κέζσ θιηλψλ -θνκνδίλσλ-ζηξσκάησλ
,απνηειεί νιφθιεξε θηινζνθία πνπ δελ είλαη εχθνιν λα παξνπζηαζηεί γξαπηψο ζηα πιαίζηα κηαο
δηαβνχιεπζεο, εάλ επηζπκείηε βεβαίσο κπνξείηε λα θαιέζεηε ΚΑΗ ηελ εηαηξεία καο, φπσο κάζακε έρεηε
θαιέζεη ήδε άιιεο πξηλ ηελ αλάξηεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηηο ιχζεηο πνπ
πξνζθέξεη ε ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ θιηλψλ λέαο γεληάο . Δλ ζπληνκία απηφ πνπ πξνζθέξεη ε λεα
ηερλνινγία ζηηο θιίλεο είλαη :
Α.ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΘΔΝΖ :πνπ γεληθψο ζεκαίλεη θάιπςε πξνηχπσλ ΔΝ 60 60 1252 (γηα πξνζηαζία
αζζελή απφ πηψζε σο νξζψο δεηάηε ζηνπο γεληθνχο φξνπο) αιιά θαη κε
α. ξχζκηζε χςνπο θιίλεο απφ πνιχ ρακειά έηζη αλ πέζεη λα πέζεη απφ ρακειά αιιά θπξίσο ΝΑ
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΑΣΖΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΓΔΡΖ ΣΟΤ ΣΑ ΠΟΓΗΑ ΣΟΤ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Ο
ΜΗΚΡΟΚΑΜΧΜΔΝΟ ΑΘΔΝΖ (πνπ είλαη ζπλήζσο νη ππέξγεξνη) .Τπάξρνπλ θιίλεο πνπ μεθηλάλε
απφ 28 εθ!Με μερλάηε πάλσ ζηε θιίλε ζα ηνπνζεηεζεί θαη ην ζηξψκα (14 εθ πνπ δεηάηε ζηε
πξνδηαγξαθή 1 ηνπ ζηξψκαηνο) .Δζείο αλαθέξεηε ξχζκηζε χςνπο απφ 40 ±10 % δειαδή είλαη απνδεθηφ
απφ 44 εθ.(θη αλ ζε απηφ ην χςνο πξνζηεζεί ην (ηνπιάρηζηνλ) 14 εθ ζηξσκα , ζεκαίλεη φηη δεηάηε (;) ε
θιίλε λα ξπζκίδεηαη απφ ρακειφ χςνο (44+14=58εθ θαη επηζεκαίλσ φηη κπνξεί λα είλαη θη απφ 60 εθ θηι
αθνπ δεηάηε ην ζηξψκα λα είλαη "ηνπιάρηζηνλ 14 εθ".
Πσο αλ δεηάηε απηά ζα κπνξέζεη λα ζαο πξνζθεξζεί ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θιίλε πνπ ζα ζπκβάιιεη
ζηελ αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ πγείαο σο νθείιεηε;

ζα πξέπεη ινηπφλ αθελφο ε απνδεθηή απφθιηζε λα κελ είλαη 10 (ή 15% σο νξίδεηε ζηνπο εηδηθνχο φξνπο)
αιιά 5%.
Δπίζεο ην απνδεθηφ χςνο λα είλαη κέρξη 35 εθ ±5% ζε φηη αθνξά ην ρακειφηεξν ζεκείν θαη εη δπλαηφλ
ρακειφηεξα θαη >80 εθ γηα ην ςειφηεξν ζεκείν ηεο επηθάλεηαο ηεο θιίλεο ψζηε λα αλαπηπρζεί ν
αληαγσληζκφο. Οη ζχγρξνλεο θιίλεο θηάλνπλ κέρξη θαη 90 εθ αθξηβψο γηα λα κε θαηαπνλείηαη ν
θξνληηζηήο (λνζειεπηήο/ηαηξφο ) θαη λα ΜΖΝ ΚΤΒΔΗ αιιά νξζηνο (αλαιφγσο ην εθάζηνηε χςνο ηνπ)
λα θάλκεη ηελ αιιαγή ηξαχκαηνο, ηνπνζέηεζε νπξνθαζεηήξα, εμέηαζε αζζελή θηι. ΔΗΝΑΗ
ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΚΑΘΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΝΑ ΦΡΟΝΣΗΕΔΗ ΝΑ ΜΖΝ ΚΑΣΑΠΟΝΔΗ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΖ
!(σο δεηάηε ην ISO 18001 γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο πνπ απηφ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο επηζεψξεζεο
εξγαζίαο λα ην ειέλμεη, εζεηο σο λνζνθνκείν νθείιεηε ζε αληηζηνηρία λα δεηάηε εμνπιηζκφ πνπ λα κελ
ΚΑΣΑΠΟΝΔΗ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Α ηδηαίηεξα ηψξα πνπ κε ηελ παξνχζα δηαβνχιεπζε ζαο
γλσζηνπνηνχκε φηη ππάξρεη).
β. ςειά θάγθεια. Πνπζελά ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο δελ γίλεηαη αλαθνξά γηα ην πςνο ησλ θαγθέισλ αιιά
έρεηε εζηηάζεη ζε ιεπηνκέξεηα φπσο ην 14 εθ ζηξψκα (νχηε θαλ ζηξνγγπιεκέλν λνχκεξν πρ 15 πεξίπνπ
κε κηα κηθξή απφθιηζε) πνπ φπσο ην δηαηππψλεηε "πάρνο ηνπιάρηζηνλ 14 εθ", δείρλεη φηη ζα είλαη
απνδεθηφ θαη ην 20 εθ ζηξψκα !
Μα ηφηε ζα είλαη ζε αληίζεζε κε ηελ νδεγία ΔΝ 60 60 1252 πνπ αλαθέξεη ε απφζηαζε επηθάλεηαο
θαηάθιηζεο (ζηξψκαηνο) κε θάγθεια (ζεθσκέλα) λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 22 εθ!
Κακία αλαθνξά γηα πςνο θαγθέισλ δελ ππάξρεη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο (αιιά είρε ζεκαζία θαη ην
εθαηνζηφ πρ 14 εθ ζην ζηξψκα….).
Δπίζεο γηα ην ζηξψκα: ην βάξνο ηνπ δελ ερεη ζεκαζία γηα ζαο; Ξέξεηε φηη ππάξρνπλ ζηξψκαηα κε βάξνο
15 θηιά (θαη παξαπάλσ) ηδηαίηεξα απηά πνπ δεηάηε (πξνδ 6) λα πξνζθέξνπλ "πάλσ απφ 3νπ ΒΑΘΜΟΎ
ΚΑΣΑΚΛΗΔΧΝ πνπ ζεκαίλεη φηη ζα είλαη "αζήθσηα" ή γηα ηελ αθξίβεηα ΘΑ ΚΑΣΑΠΟΝΟΤΝ ΣΟ
ΠΡΟΧΠΗΚΟ γηα ηνλ θαζαξηζκφ (θη φηη ζπλέπεηα ερεη απηφ αθφκε θαη ζηνλ κε απνηειεζκαηηθφ
θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηεο θιίλεο….).
Δπίζεο γηαηί ζε θιίλε λνζειείαο δεηάηε ζηξψκα γηα 3oπ βαζκνχ θαηαθιίζεσλ (πνπ ζα είλαη θαη βαξχ σο
πξναλαθέξακε); Πνηνο ζε λνζνθνκείν δελ γλσξίδεη φηη φηαλ ν αζζελήο έρεη (εηζαρζεί) κε 3νπ βαζκνχ
θαηάθιηζε ε εθαξκνγή είλαη λα ηνπνζεηεζεί ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ πνπ ζα πξνιάβεη ηελ εμέιημε ηεο
θαηάθιηζεο αιιά θαη ζα ηε ζεξαπεχζεη,ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ; Πνηνο ζε λνζνθνκείν ζα άθελε
αζζελή κε 3νπ βαζκνχ θαηάθιηζε, ζε παζεηηθφ ζηξψκα θαη δελ ζα δεηνχζε αεξφζηξσκα;(αλ δελ ερεηε
γηαηί δελ δεηάηε;αθφκε θαη ζην είδνο "πξνδηαγξαθέο γηα ζηξψκαηα ΜΔΘ" πξνυπνινγηζκνχ 2000 € (!!!!)
πάιη ζε παζεηηθφ ζηξψκα αλαθέξεζηε νπηε θαλ αεξφζηξσκα (νπηε ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε είλαη ε
ζσζηή) Γηαηί αζζελείο πνπ δελ ερνπλ θαηάθιηζε λα ληψζνπλ δπζθνξία βάδνληαο ηνπο λα μαπιψζνπλ ζε
έλα εηδηθνχ ηχπνπ (γηα πςεινχ θηλδχλνπ αζζελείο) ζηξψκα;μέξεηε πσο επηβαξχλεη ηελ βεβαξεκέλε έηζη
θη αιιηψο ςπρνινγία ησλ αζζελψλ ν κε άλεηνο χπλνο; ε απηφ ζπκβάιεη θαη ην κήθνο ηεο θιίλεο: θακία
αλαθνξά γηα ηελ επέθηαζε κφλν γεληθά (ζηε πξνδ 1), θαηά ηα άιια καο ελδηαθέξεη ε ιεπηνκέξεηα ην
ζηξψκα λα εηλαη απφ 14 εθ νπηε θαλ ζηξνγγπιεκέλν λνχκεξν….. Κακία αλαθνξά ζε απηφ (αιιά
ελδηαθέξεη ε αθξίβεηα γηα 14 εθ ζηξψκα…..) Δπίζεο ε λεα ηερλνινγία ζηηο θιίλεο πξνζθέξεη ππνδνκή
γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ φπσο :
γ. Να κπνξεί ν αζζελήο θαηά ηελ έγεξζή ηνπ λα θξαηεζεί αθφκε θη αλ ηα θάγθεια είλαη θαηεβαζκέλα
,θάηη πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε ςπρνινγία ηνπ (φηη ηα θαηαθέξλεη αιιά θη φηη δελ εμαξηάηε απφ άιινπο) .

Κακία αλαθνξά ζε θάηη ζρεηηθφ ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο γηα ηνπο ηξφπνπο θηλεηνπνίεζεο ηνπ αζζελή πνπ
είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο απνζεξαπείαο ηνπ εηδηθά νη θιηλήξεηο (εγθεθαιηθά, ρεηξνπξγεκέλνη
θηι).
δ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΔΚΘΔΖ ΣΡΗΣΟΤ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ ι ρ. δηθιείδα αζθαιείαο απφ κε ελεξγνπνίεζε
αζθάιηζεο θξέλσλ :φηαλ δεηάηε ειεθηξηθή θιίλε (ηδηαίηεξα αλ ην πξνζσπηθφ δελ είλαη εμνηθεησκέλν) αλ
μεραζηεί λα ελεξγνπνηεζεί ην θξέλν (ιρ κεηά ην ζθνπγγάξηζκα ε θαζαξίζηξηα μέραζε λα ελεξγνπνηήζεη
ην θξέλν ή ν ηξαπκαηηνθνξέαο πνπ επέζηξεςε ηελ θιίλε) θηλδπλεχεη ν αλππνςίαζηνο αζζελήο φηαλ ζα
πάεη λα θαζίζεη ,κε πηψζε! Κακία ζρεηηθή αλαθνξά γηα " ερεηηθφ πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα φηαλ ε θιίλε
είλαη ζηε πξίδα " αιιά ηα θξέλα έρνπλ απελεξγνπνηεζεί ψζηε λα ην πξνζέμνπλ νη αξκφδηνη θαη λα
ελεξγνπνηήζνπλ ηα θξέλα!
Β.ΜΖ ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΚΣΛ). θακία ζρεηηθή αλαθνξά σο
πξναλαθέξακε: ιρ ρακειφ πςνο (ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ζηε ΚΑΡΠΑ, αιιά θαη ξχζκηζε πςνπο θιίλεο
ΦΖΛΑ (θηάλνπλ κερξη θαη 90 εθ νη ζχγρξνλεο θιίλεο ) εηζη ψζηε ΝΑ ΜΖ ΚΤΒΔΗ ν ηαηξφο θαηά ηελ
αιιαγή ηξαχκαηνο, ηελ εμέηαζε, αιιαγή θαζεηήξα θηι! Δζείο δεηάηε εσο 80 κε απνδεθηή απφθιηζε ±10
% (ή 15% σο αλαθέξεηαη ζε αληίθαζε ζηνπο ΓΔΝΗΚΟΤ ΟΡΟΤ) πνπ ζεκαίλεη φηη αθφκε θαη κε (808=72) εθ. ζα είλαη απνδεθηφ!!!!δειαδή ελψ κπνξείηε λα δεηάηε ζηνηρεία γηα πξνζηαζία θαη κε
θαηαπφλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ μεθηλάηε λα δεηάηε φηη ήηαλ ζχλεζεο ρξφληα ηψξα.Πνπ είλαη ε πξνζπάζεηα
γηα αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ πγείαο;
Γ.ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ: ζε κηα επνρή πνπ γίλεηαη νιφθιεξε θακπάληα γηα ηελ απνθπγή ηνπ
πιαζηηθνχ δεηάηε (γηαηί;) ην πιηθφ πνπ ζέιεηε λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ "πιαζηηθφ" (πξνδ 4)…
Όπσο είλαη γλσζηφ ζην άξζξν 54 θαη 282 &3 ηνπ Ν. 4412/16 γηα ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο,αλαθέξεηαη φηη
νη πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα δηαηππψλνληαη κε ηξφπν ψζηε λα εθθξάδνληαη ιεηηνπξγηθέο επηδφζεηο θηι.
Γηαηί πιαζηηθφ; ε ιεηηνπξγηθή επίδνζε είλαη "λα είλαη απφ ζηηβαξή θαηαζθεπή θαηάιιειε γηα πιχζηκν
κε ηα ζπλήζε λνζνθνκεηαθά απνιπκαληηθά" θη νρηλ ππνδείμεηε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ηδηαίηεξα
ζήκεξα πνπ γηα ην πιαζηηθφ γίλεηαη παγθνζκίσο θακπάληα γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ,εζείο λα ην
δεηάηε ρσξίο άιιε αλαθνξά!.
Γ:ΚΟΜΟΓΗΝΟ. ηα ηδηα πιαίζηα κε ηηο θιίλεο. Κακία αλαθνξά πνπ λα πξνάγεη ηελ αλαβάζκηζε
ππεξεζηψλ πγείαο. Πσο πξνάγνληαη νη "ιεηηνπξγηθέο επηδφζεηο"; ε έλα θνκνδίλν απηφ πνπ δεηά θαλείο
είλαη :
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ :Απφ πφηε ην ληνπιάπη (πνπ ζα πξέπεη λα ζθχςεη γηα λα έρεη πξφζβαζε θάπνηνο
ζην βάζνο ηνπ-θη αλ απηνο πνπ ζα ζθχςεη είλαη ν αζζελεο ηφηε ηνλ εθζέηεηε ζε θίλδπλν πηψζεο……)
είλαη πην ιεηηνπξγηθφ απφ ζπξηάξη; Οπφηε θνκνδίλν ΜΔ 2 ΤΡΣΑΡΗΑ ζα εηαλ πην ινγηθφ λα δεηάηε αλ
ζαο ελδηαθέξεη αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ πγείαο. ΣΗΗΒΑΡΟΣΖΣΑ:ηδηαίηεξα ζηε ηξαπεδνηνπαιέηα….ηφζε
ιεπηνκέξεηα γηα ηε ηνπνζέηεζή ηεο είλαη ζαλ λα θάλεηε πεξηγξαθή θαηαζθεπήο (ζπγθεθξηκέλνπ
νίθνπ….). Θα πεξηκέλακε λα ππάξρεη εζησ κεηά απφ ηφζε ιεπηνκέξεηα ην πην ζεκαληηθφ :πφζν βάξνο λα
ζεθψλεη ε ηξαπεδνηνπαιέηα! Κακία αλαθνξά….ζπλήζσο δεηείηαη 10 θηιά λα κπνξεί λα ζεθψζεη ε
ηξαπεδνηνπαιέηα αθνχ νη δίζθνη θαγεηνχ ερνπλ ζεκαληηθφ βάξνο. ΡΤΘΜΗΖ ΤΦΟΤ:αο ελδηαθέξεη
κφλν ην εχξνο (25 εθ πξνδηαγξαθή 13)…δειαδή αλ ξπζκίδεηαη ιρ απφ 95-120 ζα είλαη θαηάιιειε…. 'ε
απφ 100-125 ή απφ 30-55 εθ;Ση ζα πεη "επξνο" αλ δελ αλαθέξεηε ην θαηψηεξν θαη ην αλψηεξν χςνο:Καη
πσο νξίδεηαη απηφ:Πσο εθθξάδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα: αζζελήο κπνξεί λα θάεη φηαλ ε θιίλε είλαη ζην
θαηψηαην ζεκείν ή ζα απαηηνχληαη πεξηζζφηεξνη ρεηξηζκνί;ΑΝ ηνπ δψζεηε θνκνδίλν πνπ ην χςνο ηνπ
μεθηλαά απφ 95 εθ κπνξεί λα θάεη θαζηζηφο;ΟΥΗ. Δπνκέλσο κφλν ην επξνο αξθεί; Αλ έρεηε έλαλ
κηθξνθακσκέλν αζζελή (ζπλήζσο νη ππέξγεξνη είλαη εηζη) πνπ ζεκαίλεη ε θιίλε λα είλαη ην δακειφηεξν

χςνο γηα λα κπνξεί λα θηλεηνπνηείηαη κε αζθάιεηα σο πξναλαθέξακε ή αλ θ΄άζεηαη ζε θαξέθια (σο ν
ζηφρνο θάζε πγεηλνκηθήο αξρήο είλαη ν αζζελήο λα ζεθσζεί απφ ηε θιίλε εζησ θαη θαηά ηε ζίηηζε!) γηα
λα κπνξέζεη ζα πξέπεη ε ηξαπεδνηνπαιέηα λα ξπζκίδεηαη απφ 75-110 εθ πεξίπνπ ±5% θη φρη απιά λα ερεη
επξνο ξπζκηζεο 25 εθ σο δεηάηε! ΚΑΜΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α! -Αληηζέησο ζαο
ελδηαθέξεη λα έρεη "θαπάθη" ην θνκνδίλν….θαη κάιηζηα δηπιφ. πγρσξέζηε καο ,αιιά "θαπάθη" δελ
αληηιακβαλφκαζηε ηη ζεκαίλεη γηα έλα θνκνδίλν…."Καπάθη" μέξνπκε ζε έλα δνρείν/θαιάζη ηζσο, αιιά
ζε θνκνδίλν δελ ην μέξνπκε ηη ζεκαίλεη.Μήπσο ελλνείηαη επηθάλεηα ειεχζεξε ρσξίο λα θιείλεη κε
πξφζνςε/κεηψπε;Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε. -ην θνκνδίλν πνπ ζα ζπλνδεχεη ηε θιίλε είλαη γηα παηδηά;
(!!!)Χο πξνο ηη ε αλαθνξά ζηε πξνδηαγξαθή 2 ;(ζει 4 πξνδηαγξαθψλ ζαο γηα θιίλε ελειίθσλ). ΓΗΑΣΑΔΗ:φπσο πξναλαθέξακε ην θνκνδίλν πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ.Μεηαμχ νισλ ( θαζψο νη
ζάιακνη -ηδηαίηεξα ζε παιηά θηίξηα λνζνθνκείσλ- είλαη κηθξνί ή ερνπλ πεξηζζφηεξεο θιίλεο απφ ηνλ
αξρηθφ ζρεδηαζκφ), είλαη θαη λα κελ είλαη νγθψδεο! ηε πξνδηαγξαθή 11 αλαθέξεηε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ
θνκνδίλνπ αιιά θακία αλαθνξά ηηο δηαζηάζεηο αλ πξνζαξηεζεί σο ζέιεηε δίπια ε ηξαπεδνηνπαιέηα!
Δίζηζηαη ε ηξαπεδνηνπαιέηα λα θαηαιακβάλεη (δηπισκέλε) 10 εθ δίπια ζην θνκνδίλν αλ δελ έρεηε
αλαθνξά δηαζηάζεσλ κε ηελ ηξαπεδνηνπαιέηα, θάζε ζχγθξηζε ζα είλαη άληζε θαη ππνθεηκεληθή θαζψο ζα
είλαη αζαθήο απαίηεζε! Αληηζέησο ε πξνδηαγξαθή 1 είλαη πιήξσο θσηνγξαθηθή!Οη πεξηζζφηεξεο είλαη
ελζσκαησκέλεο ζην θνκνδίλν θαη δελ απνζπψληαη θαη θαζψο απηή ηε δπλαηφηεηα ηεο απνζπψκελεο
ηξαπεδνηνπαιέηαο ηελ ερεη ελαο κφλν πξνκεζεπηήο (αξα ζα ζπκπαξαζχξεη θαη ηηο θιίλεο!) παξαθαινχκε
γηα ηελ αλαδηαηχπσζε : 1.Κνκνδίλν λνζνθνκεηαθφ κε ελζσκαησκέλε αλαδηπινχκελε ζην πιάη
ηξνρήιαηε ηξαπεδνηνπαιέηα, ε νπνία λα πξνζαξκφδεηαη εηζη ψζηε λα κπνξεί ζην ζχλνιν σο θνκνδίλν λ
α ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηηο θιίλεο" & πξνδ 11: "Οη δηαζηάζεηο ηνπ θνκνδίλνπ (κε ηελ
ηξαπεηνπαιέηα ζε ζέζε απνζήθεπζεο) λα είλαη πεξίπνπ 45 x 55 x 90 cm.
Δ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ πγείαο απνηειεί ππνρξέσζε θάζε αλαζέηνπζαο
αξρήο ελαληη ζηνλ πνιίηε πνπ αλακθίβνια ηε δηθαηνχηαη. Δηδηθά ην θξεβάηη απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν
ηεο "εηθφλαο ηνπ αζζελή πξνο ηα έμσ". Απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεηε αλαξηήζεη είλαη πξνθαλέο φηη
δελ ερεη γίλεη έξεπλα αγνξάο (κφλν απφ ηηο δηαβνπιεχζεηο άιισλ λνζνθνκείσλ ζα βιέπαηε φηη 1800 € γηα
θιίλε κε θνκνδίλν δελ έρεη μαλαππάξμεη πξφζθαηα ηφζν ρακειφ πνζφ, ζηε δηάζεζή ζαο ζηνηρεία ) εθηφο
εάλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη (πρ απνθιεηζκνχ πξντφλησλ εηζαγσγήο αλεμαξηήηνπ ιεηηνπξγηθψλ
επηδφζεσλ) γηαηί θαη λα ζέιακε λα ζαο ηα πξνζθέξνπκε ζα καο νδεγνχζαηε ζε πνιηηηθή dumping θη απηφ
δελ ζα πξέπεη λα σζείηαη απφ δεκφζηα αλαζέηνπζα αξρή.
Ε΄ ΣΡΧΜΑΣΑ ΜΔΘ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 2000€ Πσο είλαη δπλαηφλ λα έρεηε πξνυπνινγηζκφ 2000 €
γηα ζηξψκαηα ΜΔΘ ζηηο 2000€ φηαλ κε ηδηεο ζρεδφλ πξνδηαγξαθέο ζηξψκαηνο δεηάηε ε θιίλε κε ην
ζηξσκα θαη ην θνκνδίλν λα είλαη ζηα 1800€! Πξνθαλψο θάπνην ιάζνο ; Δπηζεκαίλνπκε κήπσο ζηε ΜΔΘ
ζέιεηε αεξνζηξψκαηα (θαη πάιη δελ επαξθεί ν πξνππνινγηζκφο) αληη ζπκβαηηθψλλ ζηξσκάησλ κε ηα
κεηνλεθηήκαηα πνπ πξναλαθέξακε;
Σ" Σέινο λα επηζεκάλνπκε φηη δελ ελδηαθεξφκαζηε γηα ηηο θιίλεο παηδηαηξηθήο (νχηε γηα θαξέθιεο
ζπλνδνχ θηι) νπφηε γηα λα πξνιάβνπκε ηηο πηζαλέο ζθέςεηο ζαο, λα κελ δεηεζνχλ φια ηα είδε λα
πξνζθεξζνχλ σο "ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-ΟΜΑΓΑ "δειαδή φια καδί απφ ηνλ ηδην πξνκεζεπηή εηζη ψζηε λα
κπνξεί λα αλαπηπρζεί αληαγσληζκφο αθνχ εμάιινπ δελ απνηειεί ηδην είδνο. ε φηη αθνξά ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπο ηζρχνπλ ηα ηδηα κε ηα πξναλαθεξφκελα γηα θιίλεο ελειίθσλ απιά ζα πξέπεη λα είλαη
πην κηθξέο νη δηαζηάζεηο θαη ηα δηάθελα αλαιφγσο ηα θηιά ηνπ αζζελή (παηδηνχ) πνπ ζέιεηε λα
λνζειεχζεηε θη αλαιφγσο λα πξνζαξκφζεηε.
Δπειπηζηψληαο ηε πξνζνρή ζαο παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ,
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ΑΦΟΡΑ: «Παξαηεξήζεηο-πξνηάζεηο-ζρφιηα επί ηεο ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΛΠΗΜΟΤ,
κε αξηζ. Πξση. 11022 απφ 20-08-2018»
Αμηφηηκνη Κχξηνη
Έπεηηα απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ ΓΖΜΟΗΑ
ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ θαη ζεβφκελνη πάληα ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζχληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ,
επηζπκνχκε λα πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ απφ απηψλ, πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία καο λα έρεη
ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, απνζθνπψληαο πάληα ζηελ δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε
απηφλ πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δεδνκέλνπ φηη ζθνπφο ηνπ θάζε δηαγσληζκνχ είλαη λα
δηαζθαιίδεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη λα κεγηζηνπνηείηαη ν ιφγνο Πνηφηεηαο πξνο Σηκήο. Ζ εηαηξεία καο
δηαζέηεη κεγάιε γθάκα ζχγρξνλσλ θαη πνηνηηθά αμηφινγσλ θιηλψλ, ζηξσκάησλ θαη θνκνδίλσλ, ηεο
πιένλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, (ηα νπνία ελ κέξεη δηαζέηεηε θαη ζην Ννζνθνκείν ζαο ζε θιηληθέο)
σζηφζν κε ηηο δεδνκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εκπνδίδεηαη ε ζπκκεηνρή καο ζε απηφλ, κε ηξφπν
αλαίηην θαη κε πξνζθέξνληαο νπζηαζηηθά νθέιε ζηνλ αζζελή, εθφζνλ ζηελ νπζία ε δηαβνχιεπζε καο
αλαθέξεηαη κφλν ζην θνκνδίλν, ην νπνίν ζέηεη εθηφο φιν ηνλ αληαγσληζκφ θαη δελ πξνζθέξεη ηίπνηε
ζηελ πξάμε ζηνλ αζζελή, αθνχ ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη ζην ζχλνιν ηνπο, επηηξέπνπλ κφλν ζε
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ λα πιεξνί φια ηα δεηνχκελα. Με βάζε
ηα πξνεγνχκελα θαη ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ
επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ψζηε κέζσ ηεο αλάπηπμεο αληαγσληζκνχ λα
επηηπγράλνληαη νη πιένλ ζπκθέξνληεο φξνη πξνκήζεηαο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνηείλνπκε ηελ
ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ σο αθνινχζσο:
ΔΝΟΣΖΣΑ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΚΛΗΝΧΝ (ΔΝΖΛΗΚΧΝ)

14. ΚΟΜΟΓΗΝΟ Σερληθή Πξνδηαγξαθή
1. Κνκνδίλν λνζνθνκεηαθφ κε αλεμάξηεηε ηξνρήιαηε ηξαπεδνηνπαιέηα, ε νπνία λα πξνζαξκφδεηαη θαη
απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θνκνδίλνπ πξνο απνζήθεπζε, φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Δπίζεο λα κπνξεί λα
απνζπάηαη γηα ηελ ζίηηζε ησλ αζζελψλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ θνκνδίλνπ. H απαίηεζε
ηεο πξνδηαγξαθήο γηα αλεμάξηεηε ηξαπεδνηνπαιέηα, εκπνδίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζην
δηαγσληζκφ ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν θαη κάιηζηα κε κεηνλεθηήκαηα εξγνλνκίαο, ρσξνηαμίαο θαη
αζθάιεηαο, δηφηη ην ζχζηεκα πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη ε εηαηξεία καο βάζεη ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξνδηαγξαθψλ, είλαη ζχζηεκα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πςειήο πνηφηεηαο θαη εξγνλνκίαο ην νπνίν φκσο
δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ηξαπεδνηνπαιέηα. ρεδφλ φινη νη θαηαζθεπαζηέο δηαζέηνπλ θνκνδίλα κε
ελζσκαησκέλεο ηξαπεδνηνπαιέηεο. Ο ιφγνο είλαη φηη κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ηξαπεδνηνπαιέηαο ζην
θνκνδίλν παξέρεηαη κεγαιχηεξε επζηάζεηα, δπζθνιία ζε πηζαλή αλαηξνπή, θαη θπζηθά κπνξεί λα
εθκεηαιιεπηεί ν αζζελήο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ θνκνδίλνπ γηα επηπιένλ ηνπνζέηεζε δηάθνξσλ θαζψο
απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα. Ζ αλεμάξηεηε ηξαπεδνηνπαιέηα είλαη πνιχ πνην εχθνιν λα αλαηξαπεί ιφγσ
θαηαζθεπήο (κελ μερλάκε φηη ε ρξήζε γίλεηαη απφ αζζελείο πνπ πνιιέο θνξέο έρνπλ θηλεηηθά
πξνβιήκαηα θαη ζηεξίδνληαη ζε απηέο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη), σο αλεμάξηεην έπηπιν ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο δελ ηαθηνπνηείηαη ζσζηά, κέλεη ζηνλ δηάδξνκν ησλ αζζελψλ, πξνθαιεί ρσξνηαμηθά πξνβιήκαηα,
θιπ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ εηαηξηψλ θαη γηα ηελ
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκφ πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο εμήο :
1. Κνκνδίλν λνζνθνκεηαθφ κε ελζσκαησκέλε ζην πιάη ή αλεμάξηεηε ηξνρήιαηε, ηξαπεδνηνπαιέηα. ηελ
πεξίπησζε πνπ είλαη αλεμάξηεηε λα πξνζαξκφδεηαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θνκνδίλνπ πξνο
απνζήθεπζε, φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα κπνξεί λα απνζπάηαη γηα ηελ ζίηηζε ησλ αζζελψλ, ρσξίο
λα ρξεηάδεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ θνκνδίλνπ.
Σερληθή Πξνδηαγξαθή
2. Σν θνκνδίλν ζα πξέπεη λα απνηειεί ρξσκαηηθά εληαίν ζχλνιν κε ην θξεβάηη. Να είλαη ζρεδηαζκέλν κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζην πιάη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηξνρήιαηε ηξαπεδνηνπαιέηα ε
νπνία λα απνζπάηαη φηαλ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ζίηηζε ηνπ παηδηνχ ρσξίο λα κεηαθηλείηαη ην θνκνδίλν. H
απαίηεζε ηεο πξνδηαγξαθήο γηα ζρεδίαζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζην πιάη θαη απφ ηηο
δχν πιεπξέο ηξνρήιαηε ηξαπεδνηνπαιέηα ε νπνία λα απνζπάηαη φηαλ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ζίηηζε ηνπ
παηδηνχ ρσξίο λα κεηαθηλείηαη ην θνκνδίλν επαλαιακβάλεη θαη μαλαδεηά ηελ απαίηεζε γηα πξνζθνξά
κφλν αλεμάξηεηε ηξαπεδνηνπαιέηα, φπνπ εκπνδίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκφ
ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν αθνχ ηζρχνπλ φια ηα πξναλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ απαίηεζε φπσο
κεηνλεθηήκαηα εξγνλνκίαο, ρσξνηαμίαο θαη αζθάιεηαο, δηφηη ην ζχζηεκα πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη ε
εηαηξεία καο βάζεη ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνδηαγξαθψλ, είλαη ζχζηεκα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πςειήο
πνηφηεηαο θαη εξγνλνκίαο ην νπνίν φκσο δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ηξαπεδνηνπαιέηα. ρεδφλ φινη νη
θαηαζθεπαζηέο δηαζέηνπλ θνκνδίλα κε ελζσκαησκέλεο ηξαπεδνηνπαιέηεο. Ο ιφγνο είλαη φηη κε ηελ
ελζσκάησζε ηεο ηξαπεδνηνπαιέηαο ζην θνκνδίλν παξέρεηαη κεγαιχηεξε επζηάζεηα, δπζθνιία ζε πηζαλή
αλαηξνπή, θαη θπζηθά κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ν αζζελήο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ θνκνδίλνπ γηα επηπιένλ
ηνπνζέηεζε δηάθνξσλ θαζψο απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα. Ζ αλεμάξηεηε ηξαπεδνηνπαιέηα είλαη πνιχ πνην
εχθνιν λα αλαηξαπεί ιφγσ θαηαζθεπήο (κελ μερλάκε φηη ε ρξήζε γίλεηαη απφ αζζελείο πνπ πνιιέο θνξέο
έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ζηεξίδνληαη ζε απηέο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη), σο αλεμάξηεην έπηπιν
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ηαθηνπνηείηαη ζσζηά, κέλεη ζηνλ δηάδξνκν ησλ αζζελψλ, πξνθαιεί
ρσξνηαμηθά πξνβιήκαηα, θιπ. Δπηπιένλ ε απαίηεζε λα απνηειεί ρξσκαηηθά εληαίν ζχλνιν κε ην θξεβάηη

κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί κε ηελ απαίηεζε φηη ε επηινγή ηνπ ρξψκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ ππεξεζία κε
ρξσκαηνιφγην δηεζλήο θσδηθνπνίεζεο πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, γηα
ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ εηαηξηψλ θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο καο
ζην δηαγσληζκφ πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο :
2. Σν ρξψκα ηνπ θνκνδίλνπ ζα γίλεη απφ ην Ννζνθνκείν κε πξνζθφκηζε ρξσκαηνινγίνπ δηεζλνχο
θσδηθνπνίεζεο απφ ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο αλεμάξηεηεο ηξαπεδνηνπαιέηαο ην θνκνδίλν
λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζην πιάη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ε
ηξνρήιαηε ηξαπεδνηνπαιέηα ε νπνία λα απνζπάηαη φηαλ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ζίηηζε ηνπ παηδηνχ ρσξίο λα
κεηαθηλείηαη ην θνκνδίλν.
Σερληθή Πξνδηαγξαθή
3. Σν θνκνδίλν ζα πξέπεη vα δηαζέηεη δηπιφ θαπάθη κε θελφ ελδηάκεζν ρψξν ζηνλ νπνίν ζα
πξνζαξκφδεηαη ε ηξαπεδνηνπαιέηα φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξνο απνθπγή πηψζεο αληηθεηκέλσλ πνπ ζα
βξίζθνληαη ζηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ θνκνδίλνπ θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηεο ηξαπεδνηνπαιέηαο ζε απηφ.
Καη
4. Σν θνκνδίλν λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ε ηξαπεδνηνπαιέηα
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αλαηξνπήο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ
θνκνδίλνπ. Γειαδή λα δηαζέηεη θελφ ελδηάκεζν ρψξν (δηπιφ θαπάθη) γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο
ηξαπεδνηνπαιέηαο. H απαίηεζε ησλ παξαπάλσ δχν πξνδηαγξαθψλ είλαη ίδηεο, πεξηγξάθνπλ ην ίδην
πξάγκα θαη κε αθξηβέζηαηε απαίηεζε ζέηεη φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο πιελ ελφο εθηφο, ελψ νπζηαζηηθά
ην επηζπκεηφ θαη κφλν δεηνχκελν ζα πξέπεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζαξκνγήο ηεο αλεμάξηεηεο
ηξαπεδνηνπαιέηαο ρσξίο ησλ θίλδπλν αλαηξνπήο ησλ αληηθεηκέλσλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, γηα ηε
δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ εηαηξηψλ θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο καο ζην
δηαγσληζκφ πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο :
3. - 4. Σν θνκνδίλν λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ε ηξαπεδνηνπαιέηα
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αλαηξνπήο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ
θνκνδίλνπ.
Σερληθή Πξνδηαγξαθή
9. Οη άλσ επηθάλεηεο ηνπ θνκνδίλνπ θαη ηεο ηξαπεδνηνπαιέηαο λα είλαη απφ θαινππσηφ ABS, αλζεθηηθφ
ζηελ ράξαμε θαη κε ππεξπςσκέλν ρείινο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο 3 πιεπξέο. Οη πξνζφςεηο ηνπ θνκνδίλνπ λα
είλαη επίζεο απφ θαινππσηφ ABS, κε έγρξσκε δηαθνζκεηηθή θάζα θαη αληηηξαπκαηηθέο ρεηξνιαβέο
ηχπνπ «ρνχθηαο», δηακνξθσκέλεο απφ ην ίδην πιηθφ. H απαίηεζε ηεο πξνδηαγξαθήο έρεη σο ζθνπφ ηελ
δηαζθάιηζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ πάλσ κέξνπο θαη ηελ χπαξμε ρεηξνιαβψλ γηα ην ζπξηάξη θαη ην
θνκνδίλν. Ζ αλαιπηηθφηαηε θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο απηψλ, εκπνδίδεη
ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκφ ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν αθνχ θαηαξρήλ ν θάζε
θαηαζθεπαζηήο θαηαζθεπάδεη ηα εμσηεξηθά κέξε θαη ηηο ρεηξνιαβέο κε πιηθά ηα νπνία έρνπλ
πηζηνπνηεζεί γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, αλζεθηηθά ζε νπνηεζδήπνηε θαηαπνλήζεηο θαη απνιπκαληηθά, ελψ
ε πηζηνπνίεζε πξνυπνζέηεη φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπο είλαη ζίγνπξα αηξαπκαηηθφο. Ζ άθξσο ζπγθεθξηκέλε
απαίηεζε γηα ην είδνο ησλ ρεηξνιαβψλ θαη φρη κφλν, ζέηεη φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο πιελ ελφο εθηφο,
ελψ νπζηαζηηθά ην επηζπκεηφ θαη κφλν δεηνχκελν ζα πξέπεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο
ηνπ πάλσ κέξνπο θαη ηελ χπαξμε ρεηξνιαβψλ γηα ην ζπξηάξη θαη ην θνκνδίλν. Γηα ηνπο παξαπάλσ

ιφγνπο, γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ εηαηξηψλ θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο
εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκφ πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο :
9. Οη άλσ επηθάλεηεο ηνπ θνκνδίλνπ θαη ηεο ηξαπεδνηνπαιέηαο λα είλαη απφ αλζεθηηθφ πιηθφ θαη κε
ππεξπςσκέλν ρείινο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο 3 πιεπξέο. Οη πξνζφςεηο ηνπ θνκνδίλνπ λα είλαη επίζεο απφ
αλζεθηηθφ πιηθφ, κε έγρξσκε δηαθνζκεηηθή θάζα θαη αληηαηξαπκαηηθέο ρεηξνιαβέο.
Σερληθή Πξνδηαγξαθή
10. Σν θνκνδίλν θαη ε ηξαπεδνηνπαιέηα λα εδξάδνληαη ζε δηπινχο πιαζηηθνχο ηξνρνχο δηακέηξνπ Φ50
ρηι (±10%) ηνπιάρηζηνλ. H απαίηεζε ηεο δηάζηαζεο ησλ ηξνρψλ ηφζν ζπγθεθξηκέλα (αθνχ ε αλαθνξά
ηνπ εχξνπο (±10%) έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνπο Γεληθνχο φξνπο πνπ αλαγξάθεηε φηη ε αλαγξαθή
ηνπ πεξηνξηζηηθνχ φξνπ «ηνπιάρηζηνλ» νξίδεη ζαθή αξηζκεηηθφ δεδνκέλν θαη δελ επηδέρεηαη εχξνο
απφθιηζεο) θαη εκπνδίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκφ ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν
θαζψο δηαζέηνπκε ξφδεο Φ 75 ρηι. Ο θάζε θαηαζθεπαζηήο γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηεί ξφδεο
δηαθφξσλ δηακέηξσλ φπσο 100 ρηι. άιινη 75 ρηι. θαη άιινη 50 ρηι. Όκσο είλαη αλαίηηα ε απαίηεζε γηα
ξφδεο 50 ρηι. θαη απφξξηςε πξνζθνξψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ξφδεο Φ 75 ρηι. θαη Φ 100 ρηι. ηελ ζηηγκή
κάιηζηα πνπ είλαη παγθνζκίσο παξαδεθηφ φηη νη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο πξνζθέξνπλ θαιχηεξε θαη
επθνιφηεξε κεηαθίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ άθξσο ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε γηα ην κέγεζνο ησλ ηξνρψλ,
ζέηεη φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο πιελ ελφο εθηφο, ρσξίο λα πξνζθέξεη ην παξακηθξφ πιενλέθηεκα,
αληηζέησο επλνεί θαη επηηξέπεη ην κεηνλέθηεκα ησλ κηθξφηεξσλ ηξνρψλ. Σέινο δελ γίλεηαη θακία
αλαθνξά γηα ηελ χπαξμε θξέλσλ ζηνπο ηξνρνχο πνπ είλαη άθξσο ρξήζηκν γηα ηελ αζθάιεηα θαη
εξγνλνκία ζηελ ρξήζε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ εηαηξηψλ
θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκφ πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε
ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο :
10. Σν θνκνδίλν θαη ε ηξαπεδνηνπαιέηα λα εδξάδνληαη ζε δηπινχο πιαζηηθνχο ηξνρνχο, κε θξέλν
ζηαζεξνπνίεζεο.
Σερληθή Πξνδηαγξαθή
11. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θνκνδίλνπ λα είλαη πεξίπνπ 45 x 45 x 90 cm. H απαίηεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ χςνπο
ζηα 90 εθαη. θαζηζηά ην θνκνδίλν κε εξγνλνκηθφ θαζψο ην κέγηζην χςνο ηεο θιίλεο είλαη ζηα 80 εθαη.
θαη εξγνλνκηθά γηα ηνλ αζζελή ζα πξέπεη λα κπνξεί φηαλ λνζειεχεηαη λα θέξλεη ηελ θιίλε ζην ίδην χςνο
κε ηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ θνκνδίλνπ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο
δηάθνξσλ εηαηξηψλ θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκφ πξνηείλνπκε
ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο :
11. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θνκνδίλνπ λα είλαη πεξίπνπ 45 x 45 x 80 cm.
Σερληθή Πξνδηαγξαθή
13. Ζ ηξαπεδνηνπαιέηα λα ξπζκίδεηαη θαζ’ χςνο, κέζσ ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνχ ζηαζεξνπνίεζεο
(ηχπνπ button, φρη βίδα) θαη λα έρεη εχξνο πεξίπνπ 25cm, θαη λα δηαζέηεη πλεπκαηηθφ κεραληζκφ
ππνβνήζεζεο. H απαίηεζε γηα ζπγθεθξηκέλν κεραληζκφ ζηαζεξνπνίεζεο ηφζν ζπγθεθξηκέλα εκπνδίδεη
ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκφ ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν θαζψο δηαζέηνπκε βξαρίνλα
αζθάιηζεο, ελψ άιινη θαηαζθεπαζηέο γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο ζρεδηαζκνχ, εξγνλνκίαο θαη πηζηνπνίεζεο
ρξεζηκνπνηνχλ button άιινη βίδα, θιπ. Όκσο είλαη αλαίηηα ε απαίηεζε κφλν γηα κεραληζκφ ηχπνπ button
θαζψο δελ πξνζθέξεη θαλέλα νπζηαζηηθφ πιενλέθηεκα αληηζέησλ πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηνλ

αληαγσληζκφ ρσξίο νπζηαζηηθά νθέιε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο
δηάθνξσλ εηαηξηψλ θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκφ πξνηείλνπκε
ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο :
13. Ζ ηξαπεδνηνπαιέηα λα ξπζκίδεηαη θαζ’ χςνο, κέζσ ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνχ ζηαζεξνπνίεζεο, λα
έρεη εχξνο πεξίπνπ 25 -30 cm, θαη λα δηαζέηεη πλεπκαηηθφ κεραληζκφ ππνβνήζεζεο.
Δπίζεο επηζπκνχκε λα ζαο πξνηείλνπκε θαη ηελ πξφζζεζε- ελζσκάησζε ησλ παξαθάησ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ζηηο δεηνχκελεο απφ εζάο, δηφηη εθηηκνχκε φηη είλαη άθξσο απαξαίηεηεο γηα ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα πνπ επηζπκείηε λα δηαζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα ππεξήρσλ πνπ πξνηίζεζηε
λα πξνκεζεπηείηε.
ΔΝΟΣΖΣΑ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΡΧΜΑΣΑ ΜΔΘ
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζην ζχλνιν ηνπο πεξηγξάθνπλ ζηξψκα λνζειείαο θαηάιιειν γηα κνλάδεο
αιιά δελ είλαη αεξφζηξσκα πνπ απαηηείηαη ζηελ ΜΔΘ θαη θπξίσο δελ ζπλάδνπλ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
θαζψο είλαη αξθεηά ρακειφηεξεο ηηκήο απφ ηνλ δεδνκέλν πξνυπνινγηζκφ. Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζαο
πξνηείλνπκε ηελ αιιαγή ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηνχκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηηο παξαθάησ πνπ
αθνξνχλ αεξφζηξσκα ην νπνίν είλαη θαη ην ηδαληθφ γηα ηελ ΜΔΘ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο.
Σν ζεη λα απνηειείηαη απφ ην αεξφζηξσκα θαη ηελ αληιία.
Σν ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ
1. Να βνεζά ζηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ηνπιάρηζηνλ 3νπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο θαηαθιίζεσλ, ζε
αζζελείο βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 200 θηιψλ.
2. Να θέξεη δηάηαμε αεξνθπςειψλ, ηνπιάρηζηνλ 15, νη νπνίνη λα είλαη πιελφκελνη.θαη λα είλαη απφ
ηδηαίηεξα αλνηρηφρξσκν πιηθφ γηα ηνλ εχθνιν θαη άκεζν εληνπηζκφ πγξνχ (πρ. αίκα) πνπ κπνξεί λα έρεη
εηζέιζεη ζην ζηξψκα.
3. Να δηαζέηεη θαη πιάγηνπο αεξνζαιάκνπο γηα ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ηνπ αζζελή ζην ζηξψκα.
4. Να δηαζέηεη θαη ελζσκαησκέλν ππφζηξσκα απφ αεξνθπςέιεο γηα ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ηνπ
λνζνθνκεηαθνχ ζηξψκαηνο.
5. Σν θάιπκκα λα είλαη αδηάβξνρν, αεξνδηαπεξαηφ, ην νπνίν λα απνζπάηαη πιήξσο κε θεξκνπάξ, γηα ηνλ
απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ηνπ. Σν θεξκνπάξ λα θαιχπηεηαη γηα απνθπγή κνιχλζεσλ.
6. Να δηαζέηεη ηκάληεο γηα ηελ ζσζηή θαη ζίγνπξε ζηήξημε ηνπ ζην θξεβάηη
7. Οη δηαζηάζεηο ηνπ λα είλαη πεξίπνπ 2000x880 mm ελψ ην χςνο ηνπ λα κελ μεπεξλάεη ηα 200 mm καδί
κε ην ππφζηξσκα.
8. Να δηαζέηεη κεραληζκφ δηαηήξεζεο ηεο πίεζεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο ή κεηαθνξάο ηνπ
αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο.
ΑΝΣΛΗΑ ΑΔΡΟ
9. Να είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη λα κπνξεί λα θξεκαζηεί θαη απφ ηελ κεηψπε ηεο θιίλεο.

10. Να δηαζέηεη ελδείμεηο γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ξπζκίζεσλ.
11. Να κπνξεί ν ρξήζηεο λα ξπζκίζεη ηελ πίεζε αλάινγα ην βάξνο θαη ηελ άλεζε ηνπ αζζελή.
12. Να δηαζέηεη ηνπο εμήο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο:
Α) Δλαιιαζζφκελε πίεζε ζε ζηαζεξά ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ 15 ιεπηψλ.
Β) ηαηηθή (κέγηζηε πιεξφηεηα κε αέξα ησλ αεξνζαιάκσλ) γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ αζζελή. Να
επηζηξέθεη απηφκαηα ζηελ ηειεπηαία ιεηηνπξγία ρξήζεο (ελαιιαζζφκελε ή ρακειήο πίεζεο) κεηά ην
πέξαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ
Γ) ηαζεξή κεησκέλε πίεζε κε απηφκαηε πξνζαξκνγή θαη δηαλνκή απηήο ζε φιν ην ζηξψκα νχησο ψζηε
ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ λα κπνξεί λα θξίλεη εάλ ν αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα κεηαθεξζεί
ζε απιή λνζνθνκεηαθή θιίλε
13. Να δηαζέηεη νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ (λα αλαθεξζνχλ) .
14. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία CPR ζε εκθαλέο ζεκείν πάλσ ζηελ αληιία θαη λα ελεξγνπνηείηαη άκεζα ψζηε
λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ αληαπφθξηζε.
15. Να ιεηηνπξγεί κε 220 V / 50 Ζz.
16. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή εηδηθφ καμηιάξη ην νπνίν λα ηνπνζεηείηαη ζε θαξέθια, νχησο ψζηε ν
αζζελήο λα έρεη ζπλερφκελε ζεξαπεία ζην ζεκείν ηεο ιεθάλεο αθφκα θαη εθηφο ηεο θιίλεο. Σν καμηιάξη
λα γεκίδεη κε αέξα θαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ίδηα αληιία αέξνο ηνπ αεξνζηξψκαηνο.
Θεσξνχκε φηη κε ηηο παξαπάλσ πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζα απνθεπρζεί ν πεξηνξηζκφο άλεπ
λφκηκνπ εξείζκαηνο ηεο αλάπηπμεο αληαγσληζκνχ θαη ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ θνξέα ζαο λα επηιέμεη
κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ αμηφπηζησλ κεραλεκάησλ θαη δε πξνο φθεινο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε απηψλ.
Μεηά Σηκήο
Γηάλλεο Γφγνινο
Regional Business Manager
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Αμηφηηκνη θχξηνη
Με αθνξκή ηελ Πξφζθιεζε Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο κε απψηεξν ζθνπφ
δηελέξγεηα Γηεζλή Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ, επηζπκνχκε
ηνπνζεηεζνχκε ζρεηηθά κε ηνπο ΓΔΝΗΚΟΤ ΟΡΟΤ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ ηίζεληαη
αλνηρηή ζπδήηεζε. πγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 6 ησλ ΓΔΝΗΚΧΝ ΟΡΧΝ αλαθέξνληαη επί ιέμεη
εμήο:

ηε
λα
ζε
ηα

«Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08, ISO
13485/12 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), ISO 14001, ISO 18001 θαη

λα πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 πνπ είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.»
Δκείο απφ ηε δηθή καο πιεπξά αηηνχκαζηε λα αθαηξεζνχλ απφ ηηο ελ ιφγσ πξνδηαγξαθέο, δχν εθ ησλ
πηζηνπνηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη πην ξεηψο θαη ζπγθεθξηκέλα νη πηζηνπνηήζεηο ISO 14001 θαη ISO
18001, δηφηη ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΗΣΖΣΔ, αθνχ δελ αλαθέξνληαη σο ηέηνηεο ζηε θείκελε Διιεληθή θαη
Δπξσπατθή Ννκνζεζία.
Με εθηίκεζε
Λεσλίδαο Φειηάθνο

