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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 26/03/2019 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ.8808 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ B ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ << ΙΑΣΡΙΚΔ ΚΛΙΝΔ (ΚΛΙΝΔ 

ΝΟΗΛΔΙΑ) >>    

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ.πξση. 1783/18-01-2019 πξόζθιεζεο Α΄ θάζεο  
Γεκόζηαο  δηαβνύιεπζεο πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ 
θαη επεηδή ην Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα: 

 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV Προϋπολογιζμός 

33192100-3 

<<Ιαηρικές κλίνες>> 
ΚΛΙΝΔ ΝΟΗΛΔΙΑ (10 ΣΔΜ.) 15.000,00 € +ΦΠΑ  

 

Πξνβαίλεη, ζήκεξα 27/03/2019, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( B Φάζη) ζε 
Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
εκεηώλεηαη όηη: 

1) Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( B ΦΑΗ), ην 
Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηις αναδιαμορθωμένες  Σετνικές 
Προδιαγραθές , όπσο ζπληάρζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο 
Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 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. 

2) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ (http://www.korgialenio-benakio.gr) , δειαδή μέτρι και 
ηις  31/03/2019. 

3) 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 

mailto:prom3@verhospi.gr
http://www.korgialenio-benakio.gr/


δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε 
ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξώλ.  

4) 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 

5) Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, 
ζπλδξάκνληαο έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ 
θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

       6) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ 

 
 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

• Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε ζαιάκνπο 
λνζειείαο αιιά θαη ζε κνλάδεο απμεκέλεο θξνληίδαο θαηαζθεπαζκέλε από 
πιηθά πνηόηεηαο θαη αληνρήο εύθνια κεηαθηλνύκελε θαη κε δπλαηόηεηα 
θαζεκεξηλήο πιύζεο ρσξίο ζπλέπεηεο ( νμείδσζε θιπ. ). Να αλαθέξεηαη ην 
πξώην έηνο θαηαζθεπήο. 
• Γηαζηάζεηο θιίλεο :Δμσηεξηθέο πεξίπνπ : 220cm κήθνο θαη  95cm 
πιάηνο. 
• λα επηδέρεηαη βάξνο 180 θηιώλ  ηνπιάρηζηνλ. 
• Ύςνο θιίλεο ε απμνκείσζε λα ξπζκίδεηαη ειεθηξηθά κέζσ 
ηειερεηξηζηεξίνπ κεηαμύ 450mm - 850mm πεξίπνπ. 
• Σν ρεηξηζηήξην λα είλαη εύρξεζην γηα ηνλ αζζελή θαη ην λνζειεπηηθό 
πξνζσπηθό θαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ. 
Να δύλαηαη λα ζπλνδεύεηαη θαη κε επηπξόζζεην ρεηξηζηήξην ην νπνίν λα 
ηνπνζεηείηαη ζην θάησ κέξνο ηεο θιίλεο ώζηε λα δίλεη πξόζβαζε 
απνθιεηζηηθά ζην πξνζσπηθό.( πξναηξεηηθά ). 
• Η θιίλε λα έρεη ηε δπλαηόηεηα νπσζδήπνηε λα ιακβάλεη ηηο 
ζεξαπεπηηθέο ζέζεηο Cardiac, Fowler, Vascular, Orthopedic, Trendelenburg 
θαη Reverse Trendelenburg. 
• Να θέξεη ππνδνρείο γηα ηνπνζέηεζε αλαξηήξα έιμεο ξπζκηδόκελνπ 
ύςνπο θαη δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζε δύν επηζπκεηέο ζέζεηο, ζην 
θέληξν θαη ζην πιάη ηεο θιίλεο γηα ππνβνήζεζε ηνπ αζζελή όηαλ αλεβαίλεη θαη 
θαηεβαίλεη από ην θξεβάηη. 
• Ο εμσηεξηθόο ζθειεηόο ηεο θιίλεο λα είλαη εληαίνο θαη ν εζσηεξηθόο 
πνιύζπαζηνο. 
• Tξνρνί Φ150mm βαξέσο ηύπνπ, αληηζηαηηθνί, κε θεληξηθό ζύζηεκα 
πέδεζεο θαη θξέλνπ. Δπίζεο γηα ηελ επίηεπμε επζείαο θίλεζεο ν έλαο ηξνρόο 
ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέγεηαη σο θαηεπζπληήξηνο. 
• Mεηώπεο θεθαιήο θαη πνδηώλ .Να είλαη εληαίεο θαη λα πξνζδίδνπλ ζηελ 
θιίλε ζηνηρεία μελνδνρεηαθνύ ηύπνπ, πξνζζαθαηξνύκελεο κε κία θίλεζε, 
εμνινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλεο από ζπκπαγέο, άζξαπζην πνιπκεξέο πιηθό, 
απαξακόξθσην, ρσξίο πόξνπο αλζεθηηθό ζε ράξαμε θαη ζηα ζπλήζε 



απνιπκαληηθά πγξά ηνπ Ννζνθνκείνπ. ( Να θαηαηεζνύλ νπσζδήπνηε ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.) 
• Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή πιατλά πηπζζόκελα θηγθιηδώκαηα δύν 
ηκεκάησλ αλά πιεπξά από ην ίδην πιηθό όπσο θαη νη κεηώπεο. Να δηαζέηνπλ 
εηδηθό κεραληζκό ειεγρόκελεο θίλεζήο ηνπο, ρσξίο ηελ δπλαηόηεηα ειεύζεξεο 
πηώζεο ή κεηαθίλεζήο ηνπο, όηαλ απαζθαιηζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκπηπρζνύλ. Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελώλ λα αθνινπζνύλ ηηο θηλήζεηο ησλ 
ηκεκάησλ θαζώο επίζεο ζε νξηδόληηα ζέζε ε απόζηαζε ησλ δύν ηκεκάησλ λα 
κελ είλαη πνιύ κεγάιε (όρη κεγαιύηεξε από 250 εθ.) Δπίζεο γηα ιόγνπο 
αζθαιείαο , ε θαηαζθεπή λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ ζύκπηπμε 
ησλ θηγθιηδσκάησλ εάλ ζε απηά αζθεζεί πίεζε από ηελ πιεπξά ηνπ 
αζζελνύο, ν νπνίνο λνζειεύεηαη ζην ελ ιόγσ θξεβάηη. 
• Eπηθάλεηα θαηάθιηζεο . Nα δηαηξείηαη ζε έσο 4  πξνζζαθαηξνύκελα 
ηκήκαηα γηα ηνλ εύθνιν θαζαξηζκό ηεο. Να είλαη εμνινθιήξνπ 
θαηαζθεπαζκέλε από αλζεθηηθό πιηθό θαη δηάηξεηε γηα ηνλ θαιό εμαεξηζκό ηνπ 
ζηξώκαηνο. 
• Να δηαζέηεη 4 πξνζθξνπζηήξεο ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο θιίλεο. 
• Να θέξεη ζέζεηο γηα ηε ζηήξημε δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ ( ζηαηώ νξώλ, 
βξαρίνλεο έιμεο, θιπ.) 
• Να δηαζέηεη πεξηνξηζκνύο (πξνζηαηεπηηθά θάγθεια) 
• Σν εξεηζίλσην ηεο πιάηεο λα ξπζκίδεηαη ειεθηξηθά κέρξη 70ν 
ηνπιάρηζηνλ, ην ηκήκα ησλ κεξώλ κέρξη 30ν   ηνπιάρηζηνλ, επίζεο ειεθηξηθά 
ελώ ε θίλεζε ησλ θάησ άθξσλ λα επηηπγράλεηαη κεραληθά ή ειεθηξνθίλεηα κε 
ζύζηεκα αεξίσλ  ( gas- spring ) θαη όρη κε ζθαιηέξα, γηα κεγαιύηεξε 
εξγνλνκία γηα ην Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό θαη αζθάιεηα ηνπ αζζελή. Κιίζε 
ηκήκαηνο πνδηώλ από 0ν  έσο 15ν  πεξίπνπ. Σν ηκήκα ηεο ιεθάλεο λα είλαη 
ζηαζεξό. Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο απηόκαηεο κεηαθίλεζεο ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο πιάηεο πξνο ηα πίζσ όηαλ απηό αλεβαίλεη ώζηε λα κελ 
γιηζηξήζεη ν αζζελήο από ην εξεηζίλσην, λα απνθεύγνληαη πηέζεηο ησλ 
εζσηεξηθώλ νξγάλσλ ηεο θνηιηαθήο ρώξαο ηνπ αζζελνύο θαη λα κελ 
δεκηνπξγνύληαη πηέζεηο γηα ηελ απνθπγή ησλ θαηαθιίζεσλ. 
Να δηαζέηεη ακθίπιεπξα κνρινύο ή κεραληζκό ηέηνην ώζηε λα επηηξέπεη ζην 
εξεηζίλσην λα θαηεβαίλεη γξήγνξα ζε νξηδόληηα ζέζε ζε επείγνπζα πεξίπησζε 
ή γηα ηελ δηελέξγεηα CPR . 
• ηαηό νξώλ. Να δηαζέηεη αλάινγα έσο ηέζζεξεηο ππνδνρέο . 
• Να δηαζέηεη αλ είλαη δπλαηό ππνδνρέο γηα νπξνζπιιέθηεο ακθίπιεπξα. 
• Να παξέρεη δπλαηόηεηα εύθνιεο ρξήζεο σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ, ην θαζάξηζκα θαη ηελ απνιύκαλζε κε εύθνιε πξόζβαζε 
γηα θαζαξηζκό ζε όιεο ηηο επηθάλεηεο ( Να θαηαηεζεί πξσηόθνιιν 
απνιύκαλζεο). 
• Να ππάξρεη ελαξκνληζκόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: IEC EN 60601-1-
2 θαη ENI EC 60601-2-38, θαη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο εηηθέηεο αζθάιεηαο 
(πξνεηδνπνίεζεο θαη πξνζνρήο)  πξνζσπηθνύ θαη αζζελώλ (λα θαηαηεζνύλ 
ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά). 
• Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη ISO ζεηξάο 9001 θαη 13485 θαη λα 
ζπκκνξθώλεηαη ζύκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή απόθαζε ΓΤ/8δ/ΙΠ1348/04 
(ΦΔΚ.32Β/16.01.04). Σν πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE. 
( Καηάζεζε απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθώλ ). 
• Να δίλεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δπν (2) έηε. 
• Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα (10) έηε. 



• Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα είλαη εληαγκέλε ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ 
(AHHE) ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/ 2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004. 
• Να ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθά έγγξαθα ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, 
θαζώο θαη από νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο . 
• Η θιίλε λα ζπλνδεύεηαη κε ζηξώκα έσο ηεζζάξσλ ηκεκάησλ, 
θαηαζθεπαζκέλν από βξαδύθαπζην πιηθό πςειήο ππθλόηεηαο ζηα ζεκεία 
ηξηβήο( π.ρ θόθθπγα θαη  θηέξλαο ) θαη πάρνο 12cm πεξίπνπ. Σν ζηξώκα λα 
θέξεη θάιπκκα βξαδύθαπζην, αδηάβξνρν, αλζεθηηθό ζηα δηάθνξα πγξά 
θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο, κε θεξκνπάξ πεξηθεξεηαθά γηα εύθνιε 
αθαίξεζε θαη θαζαξηζκό. 
• ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΔΙ ΥΔΣΙΚΟ ΓΔΙΓΜΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΔΙΝΔΙ ΣΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ω ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ 
ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ. 

 

 

   

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

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

 

 


