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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Α ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

Επεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Δηαγσληζκό γηα: 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς Προϋπολογιζμός 

33193000-9 

<< Αναπηρικά 

καρόηζια >> 

ΣΡΟΥΗΛΑΣΑ ΚΑΡΟΣΙΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΩΝ  (10 

ΣΔΜ.) 

6.000,00 € +ΦΠΑ 

 
 
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 
11/04/2019. 
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. 
 
 

ΣΣΔΔΥΥΝΝΙΙΚΚΔΔ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΔΔ  
ΣΡΟΥΗΛΑΣΩΝ ΚΑΡΟΣΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΩΝ  

 

1. Να είλαη κεηαιιηθό θαη ειεθηξνζηαηηθό βακκέλν. 
2. Οη ηξνρνί λα είλαη ζπκπαγείο βαξέσο ηύπνπ από πιηθό πςειήο αληνρήο 
κε δηάκεηξν πίζσ πεξίπνπ 600mm, κε θξέλν αλά ηξνρό  θαη κπξνζηά κε 
δηάκεηξν πεξίπνπ 200mm θαη πεξηζηξεθόκελεο. 
3. Να είλαη ζηαζεξά κε πηπζζόκελα θαη ζηελ πιάηε λα θέξεη ρεηξνιαβέο 
γηα ηελ νδήγεζε. 
4. Σα πέικαηα(ππνπόδηα) λα είλαη κεηαιιηθά κε δπλαηόηεηα αλαδίπισζεο 
θαη θαιή ζηεξέσζε γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αζζελώλ. 
5. Οη δηαζηάζεηο ηεο πιάηεο λα είλαη πεξίπνπ 48Υ38cm  θαη ηνπ 
θαζίζκαηνο  48X42 πεξίπνπ. 
6. Η έδξα θαη ε πιάηε ηνπ θαξνηζηνύ λα είλαη από ζθιεξό πιηθό πςειήο  
αληνρήο κε επέλδπζε από αθξνιέμ θαη δεξκαηίλε. 
7. Να θέξεη κπξάηζα θαη από ηηο δύν πιεπξέο κε επέλδπζε από ηζρπξήο  
αληνρήο καιαθό θαη αθηδξσηηθό πιηθό πνπ λα θαζαξίδεηαη εύθνια. 
8. Να ππάξρνπλ ζέζεηο γηα ζηαηό νξώλ αξηζηεξά θαη δεμηά κε αλάινγε  
βέξγα ζηαηό νξνύ(δύν άγθηζηξα) θαη κε ζηαζεξή ζπγθξάηεζε. 
9. Να δηαζέηεη ζέζε γηα θηάιε νμπγόλνπ πίζσ από ην θάζηζκα κε δηάκεηξν  
 πεξίπνπ 16 cm. 
10.  Να ππάξρεη  ζήκαλζε κε ηα δηαθξηηηθά ηνπ λνζνθνκείνπ. 
11.  Σν πξνζθεξόκελν είδνο λα αθνινπζεί ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο  
θαηαζθεπήο. 
12. Eγγύεζε 5 εηώλ άξηηαο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ππνρξέσζε  
ζπληήξεζεο  κε ρξήζε αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα(10) έηε. 
13.  ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ Η ΠΡΟΦΟΡΑ  ΔΕΙΓΜΑΣΟ  ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. 

   
 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 



 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Δ.. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/ΝΣΡΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Δ/ΝΗ 
 


