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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 25/04/2018 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 11040 
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   

Δπεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα:  

 

Κωδικόρ Απιθμόρ 

είδοςρ CPV 
Πεπιγπαθή Δίδοςρ CPV 

39143112-4 

ΣΡΧΜΑΣΑ (ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ 

ΑΔΡΟΣΡΧΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΣΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ 12.000,00€) ΓΙΑ 

ΣΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

39143112-4 

ΣΡΧΜΑΣΑ (ΔΚΑΣΟ ΣΡΧΜΑΣΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΚΛΙΝΧΝ 14.000,00€) ΓΙΑ ΣΑ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

 

1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε (Α Φάζη) ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε 
ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( Α 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε ζθνπό ηελ 
Γεκόζηα 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 μέσπι και ηιρ  10/05/2018. 
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 
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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. 
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.) Δπειπηζηνύκε 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 ΑΔΡΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΑΝΣΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 
ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ 

1. Να είλαη θαηάιιεια γηα ηε πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ειθώλ θαηαθιίζεσλ 
κέρξη θαη  ηξίηνπ βαζκνύ, κε ελαιιαζζόκελε  πίεζε θαη ξύζκηζε ζέζεσλ αλά 10 
πεξίπνπ θηιά θαη κέρξη βάξνπο ζώκαηνο αζζελώλ 120 θηιώλ πεξίπνπ. 

2. Με θαιή εθαξκνγή ζε λνζνθνκεηαθέο θιίλεο θαη θαιή αζόξπβε ιεηηνπξγία ηνπ 
κνηέξ(40-50db πεξίπνπ)θαη ρσξίο δνλήζεηο. 

3. Να θέξεη ιαβέο πνπ λα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα αιιαγήο ζέζεσλ ηνπ αζζελή θαη 
εύθνιε κεηαθνξά ηνπ. 

4. Σν πιηθό θαηαζθεπήο λα είλαη από αλζεθηηθό πιηθό θηιηθό πξνο ην δέξκα 
θπςεισηό ή ζσιελσηό, κε δπλαηόηεηα εύθνιεο εθαξκνγήο πνπ λα κπνξεί λα 
πιέλεηαη εύθνια θαη λα απνιπκαίλεηαη αλάινγα, ρσξίο λα πθίζηαηαη αιινηώζεηο 
ή παξακνξθώζεηο. 

5. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηώλ θαη δπλαηόηεηα παξνρήο αληαιιαθηηθώλ γηα 
δέθα(10) πεξίπνπ ρξόληα. 

6. Να είλαη πηζηνπνηεκέλν από επξσπατθό θνξέα θαη θαηάιιειν γηα 
λνζνθνκεηαθνύο αζζελείο. 

7. Να ζπλνδεύεηαη από έληππα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληζηώκελνπ θαζαξηζκνύ ζηελ 
Διιεληθή γιώζζα. 

8. Απαπαίηηηη η πποζθοπά δείγμαηορ για αξιολόγηζη. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΡΧΜΑΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΚΛΙΝΧΝ 

1. Αλαηνκηθό, εύθνιν ζηε ρξήζε θαη κεηαθνξά ηνπ. 

2. Από αθξώδεο πιηθό ή πνιπνπξεζάλε, απμεκέλεο ειαζηηθόηεηαο θαη θαιήο 
επαλαθνξάο εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα πξόιεςε θαηαθιίζεσλ κε νιηθή 
ππθλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 35-40kgr/m3. 

3. Μέγεζνο πεξίπνπ 195Υ85cm. 

4. Ύςνο πεξίπνπ 14cm +/- 10% 
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5. Βάξνο πεξίπνπ 10kg +/- 20% 

6. Καηάιιειν γηα θαηάθιηζε αζζελή βάξνπο 120-150kgr 

7. Σν θάιπκκα λα είλαη αδηάβξνρν, αληηκηθξνβηαθό, βξαδύθαπζην αεξνδηαπεξαηό, 
πιελόκελν ζην πιπληήξην πνπ λα θαζαξίδεηαη εύθνια κε απνξξππαληηθό ή 
απνιπκαληηθό λνζνθνκεηαθήο ρξήζεο ρσξίο λα παξακνξθώλεηαη ή λα ιεθηάδεη 
(Δπξσπατθή νδεγία). 

8. Σν θάιπκκα λα αθαηξείηαη κε θεξκνπάξ. 

9. Να ππάξρνπλ ιαβέο ώζηε λα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα αιιαγήο ζέζεο ηνπ αζζελή 
γηα εύθνιε κεηαθνξά ηνπ( δύν αλά πιεπξά). 

10. Να ππάξρνπλ νδεγίεο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

11. Να ππάξρεη πηζηνπνίεζε  ISO 9001/2008 Κ ISO 13458/2003 (Γηαθίλεζε θαη 
ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ). 

12. Πξνζθεξόκελε εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ. 

13. Απαπαίηηηη η πποζθοπά δείγμαηορ για αξιολόγηζη. 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΙΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ/ΝΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Γ/ΝΗ 


