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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 12/12/2017 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ.28345  
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Α ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ   

Επεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Δηαγσληζκό γηα: 

 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV 

33192160-1 
ΦΟΡΔΙΑ 

(ΦΟΡΔΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΧΝ ΣΔΜ. 10) 

 

1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Α Φάζη ) ζε Δεκόζηα 
Δηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ( Α 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε ζθνπό ηελ 
Δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο 
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 
3.) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεκαπένηε (15) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέτρι και ηις  27/12/2017. 
4.) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
5.) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, 
εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 
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6.) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ σο 
απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
7.) Επειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
8.) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΟΡΔΙΧΝ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΤ ΤΦΟΤ ΓΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

 

ΚΔΛΔΣΟ: Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ’ νινθιήξνπ από αλνμείδσηνπο ζσιήλεο 

βαξέσο ηύπνπ (αληηκαγλεηηθό πιηθό). 

ΓΙΑΣΑΔΙ: Η εμσηεξηθή 200Υ75 εθ. θαη ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο αζζελνύο πεξίπνπ 

195Υ65 εθ. 

ΒΑΡΟ: Μεηαθνξάο 180 θηιά πεξίπνπ. 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΚΑΣΑΚΛΙΗ: Να ππνδηαηξείηαη ζε δύν ηκήκαηα. Η αλύςσζε ηεο πιάηεο λα 

γίλεηαη κέζσ θιίκαθαο (5-7 ζθάιεο) κε εγθνπέο κεηαιιηθέο θαη ζε γσλία από 0ν έσο 90ν.Ο 

ρεηξηζκόο λα γίλεηαη εμσηεξηθά ηνπ εξεηζίλσηνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε. Η πιάηε θαη 

ην επίπεδν θαηάθιηζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσηε ιακαξίλα ζπλερέο ρσξίο 

πιέγκα. 

Να δηαζέηεη αλαθιηλόκελα πξνζηαηεπηηθά θάγθεια κε εκηαπηόκαην ζύζηεκα πνπ λα 

θαηεβαίλνπλ εύθνια θάησ από ηελ επηθάλεηα θαηάθιηζεο θαη λα θαιύπηνπλ όζν είλαη 

ηερληθά δπλαηό όιν ην κήθνο ηνπ θνξείνπ. 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΝΤΦΧΗ: Να γίλεηαη κε πνδνκνριό πνπ λα κελ εμέρεη ηνπ θνξείνπ, λα 

βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο (πόδηα) θαη κε δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ύςνπο κεηαμύ 550 mm – 

900 mm πεξίπνπ. 

ΣΡΟΥΟΙ: 4 ηξνρνί δηακέηξνπ Φ200 mm, πάρνπο 4 εθ. κε ζύζηεκα πέδεζεο αλά ηξνρό κε 

ζθαηξηθά ξνπιεκάλ θαη ζηνλ άμνλα θαη ζηελ πεξηζηξνθή θαη ηερληθά θαηαζθεπαζκέλν κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε νη ηξνρνί λα κελ εμέρνπλ ηνπ θνξείνπ. 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΟΡΔΙΟΤ - ΥΧΡΟΤ: Να δηαζέηεη 4 πεξηκεηξηθνύο πξνζθξνπζηήξεο ζηηο 4 

γσλίεο ή πξνζηαηεπηηθέο κπάξεο εληζρπκέλεο ζηα δύν άθξα. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ: Να θέξεη ρεηξνιαβέο κεηαθίλεζεο ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ θνξείνπ θαη 

ζε ύςνο 25-30 εθ. πεξίπνπ από ηελ επηθάλεηα θαηάθιηζεο. 

ΣΡΧΜΑ: Πάρνο 6-10 εθ. πεξίπνπ, αδηάβξνρν, αλαηνκηθό, κε θάιπςε από αληηππξηθή 

δεξκαηίλε αξίζηεο πνηόηεηνο. 

ΠΡΟΘΔΣΑ: Να δηαζέηεη: 

 Θέζε ζηήξημεο θηάιεο νμπγόλνπ δηακέηξνπ έσο 160 mm. 

 4 ζέζεηο (ζε θάζε γσλία) γηα ζηαηό νξώλ πνπ λα θιείλεη από θάησ, λα 

θέξνπλ ζθηθηήξα ζπγθξάηεζεο θαη λα κελ εμέρνπλ ηνπ θνξείνπ. 

 ηαηό νξνύ κε άγθηζηξν αλνμείδσηα. 

 Ράθη γηα ηνπνζέηεζε πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ ζην θάησ κέξνο ηνπ 

θνξείνπ πνπ λα είλαη πιέγκα αλνμείδσην. 

 Να δηαζέηεη επηθάλεηα κεηαθνξάο αζζελώλ από ην θνξείν ζην 

θξεβάηη θαη αληίζηξνθα πνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ζπκπαγέο, 
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εύθακπην, άζξαπζην, αθηηλνδηαπεξαηό πιηθό θαη λα δηαζέηεη 

πεξηκεηξηθά ρεηξνιαβέο κεηαθίλεζεο. 

ΗΜΑΝΗ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ: Να θέξεη ζήκαλζε CE θαη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO. 

ΔΓΓΤΗΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ: Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

έηε θαη ππνρξέσζε ζπληήξεζεο κε ρξήζε αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε. 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ Η ΓΙΑΘΔΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Δ.. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΝΟ. Δ/ΝΗ 


