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ΘΕΜΑ

: «Διενέργεια Β’ Δημόσιας Διαβούλευσης
Τεχνικών Προδιαγραφών για την
προμήθεια:
Α) Τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων
Περιστατικών –Φορεία Emergency
CPV 33192160-1 και
Β) Τριών (3) Αμαξιδίων Μεταφοράς
Ασθενών CPV33193000-9.

Βαθμός Ασφαλείας
Κόρινθος: 17 / 12 /2019
Αριθμ. Πρωτ.:(Φ.Α)/30793

ΠΡΟΣ:

Κοιν.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Διοικήτρια
2. Δ/ντή Διοικ/κού
3. Υπ/ντρια Διοικ/κής - Οικ/κής Υπηρεσίας
4. Τμήμα Πληροφορικής

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη:
1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015
(θέμα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της
διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των
αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο)
Συνεδρίαση, (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),
(ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
2. Την αρ. πρωτ. 23042/13-09-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών
προμήθειας τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1 και
τριών (3) Αμαξιδίων Μεταφοράς Ασθενών CPV33193000-9.
3.Την αρ.πρ.23043/13-09-2019 απόφαση Διοικήτριας για συγκρότησης επιτροπής.
4.Το αρ.πρωτ.24996/08-10-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών οι φάκελοι των συμμετεχουσών εταιρειών:



PAPAPOSTOLOU HEALTHCARE TECHNOLOGIES αρ.πρ. 24613/03-10-2019
Arthromed ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ αρ.πρ.23551/19-09-2019

5.Το αρ.πρωτ.28234/14-11-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή
σύνταξης αυτών.

6. Την αρ.πρ.28751/21-11-2019 Διενέργεια Β΄ Διαβούλευσης - έγγραφο προς το Τμήμα Πληροφορικής με το
οποίο ζητήθηκε να γίνει δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου μας, μέχρι και 28-11-2019.

7.Το αρ.πρωτ.29797/04-12-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών οι φάκελοι συμμετεχουσών εταιρειών:
 MEDITIME αρ.πρ. 29647/02-12-2019
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αρ.πρ.29646/02-12-2019
 MEDIC PLAN/MEDIZINE TECHNIK αρ.πρ.29648/02-12-2019
8. Το αρ.πρωτ. 30588/12-12-2019 πρακτικό με τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης
αυτών για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1
και τριών (3) Αμαξιδίων Μεταφοράς Ασθενών CPV33193000-9.»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1.Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών
Επειγόντων Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1 και τριών (3) Αμαξιδίων
Μεταφοράς Ασθενών CPV33193000-9.», προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
2.Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.
4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019 και ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr
Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τριών (3) Κρεβατιών Επειγόντων
Περιστατικών –Φορεία Emergency CPV 33192160-1 και τριών (3) Αμαξιδίων Μεταφοράς
Ασθενών CPV33193000-9.», (σελ. 3).
Για την ακρίβεια
Η Πρ. Τμ. Γραμματείας

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΕΙΟ EMERGENCY
Προορισμός: ΤΕΠ
Προϋπολογισμός: 5.500€/τμχ συμπ. ΦΠΑ

1.

Το προσφερόμενο φορείο ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας,
κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής και κατάλληλο
για Νοσοκομειακή χρήση.

2.

H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 190X65 cm τουλάχιστον,
αποτελούμενη από 4 τμήματα ώστε να μπορεί να λάβει και την καρδιολογική
θέση.

3.

Όλη η επιφάνεια να εδράζεται σε δύο κολόνες για ευκολία ακτινοσκοπικών
εξετάσεων.

4.

Να διαθέτει ασφαλές φορτίο 300 κιλών περίπου. Να είναι κατάλληλο για
ασθενείς βάρους 250 κιλά περίπου.

5.

Να διαθέτει αναδιπλούμενα πλαϊνά κιγκλιδώματα αμφίπλευρα του φορείου. Να είναι
εύκολα κινούμενα μέσω κατάλληλου μηχανισμού για την ελεγχόμενη καθοδική τους
πορεία και να αναδιπλώνουν σε τέτοια θέση ώστε να μην εμποδίζουν το φορείο»

6.

Να μπορεί να λάβει τις ακόλουθες θέσεις:




7.

Ρύθμιση ύψους από 60-85 cm τουλάχιστον, για την εύκολη
τοποθέτηση του ασθενούς, μέσο ποδομοχλού υποβοήθησης.
Ρύθμιση τμήματος πλάτης 85o περίπου
Ρύθμιση Trendelenburg \ anti-trendelenburg 15o περίπου

Να διαθέτει αναδιπλούμενες χειρολαβές στη κεφαλή του φορείου για την εύκολη
μεταφορά του ασθενή. Επιθυμητό να μπορεί να φέρει και στο τμήμα των ποδιών (Να
προσφερθεί προς επιλογή).

8. Το φορείο να είναι ακτινοδιαπερατό τουλάχιστον στα τμήματα πλάτης και

λεκάνης (στη βασική σύνθεση). Να μπορεί να λάβει και ακτινογραφίες με
ενσωματωμένη θήκη για της συγκράτηση της κασέτας.
9.

Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης.

10. Να φέρει τέσσερις (4) τροχούς των 200 mm με κεντρικό σύστημα φρένων.

Να διαθέτει (στη βασική σύνθεση) και 5ο τροχό για την εύκολη μεταφορά /
ευελιξία σε διαδρόμους και ασανσέρ.
11. Να διαθέτει κεντρικό σύστημα φρένων.
12. Να φέρει τουλάχιστον δυο θέσεις για στατώ ορού. Να διαθέτει ένα στατώ

ορού σταθερού ύψους.
13. Να διαθέτει βάση για φιάλη οξυγόνου.

14. Να μπορεί να δεχτεί βάση τοποθέτησης μόνιτορ.
15. Να μπορεί να δεχτεί ράγες τοποθέτησης εξαρτημάτων στα άκρα

(κεφαλής/ποδιών) και στα πλάγια του φορείου. Να προσφερθούν προς
επιλογή.
16. Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για την φύλαξη αντικειμένων του ασθενή.
17. Να διαθέτει στρώμα δύο στρώσεων με φερμουάρ και αδιάβροχο,

βραδύκαυστο, διελαστικό και αεροδιαπερατό κάλυμμα πάχους τουλάχιστον
10 cm.
18. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη και

επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
19. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές

προδιαγραφές με αντίστοιχες αριθμημένες παραπομπές στα επίσημα
φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual
κλπ).
20. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση

κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. (Να
κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
21. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO

13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. (Να κατατεθούν
τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Προορισμός: ΤΕΠ
Προϋπολογισμός: 700€/τμχ (συμπ. ΦΠΑ)
1. Το αμαξίδιο να είναι κατάλληλο για την ενδονοσοκομειακή μεταφορά ασθενών.
2. Να είναι πτυσσόμενο και στη πλάτη να φέρει χειρολαβές για την οδήγηση του.
3. Να φέρει μεταλλικό σκελετό βαρέως τύπου, βαμμένο με οικολογική ηλεκτροστατική βαφή.
4. Να μπορεί να δεχτεί ασθενείς με βάρος έως 150 kg.
5. Να φέρει τέσσερις τροχούς, εκ των οποίων οι δύο μπροστινοί περιστρεφόμενοι μικρής
διαμέτρου 200mm περίπου, και οι δύο πίσω διαμέτρου 600mm περίπου με στεφάνη
προώθησης και ασφαλές σύστημα πέδησης.
6. Τα λάστιχα των τροχών να είναι από συμπαγές ελαστικό υλικό υψηλής αντοχής.
7. Οι διαστάσεις του καθίσματος να είναι περίπου 45 x 45 cm και το ύψος της πλάτης 40 cm
περίπου.

8. Τα τμήματα του καθίσματος και της πλάτης να είναι από αδιάβροχο υλικό, ανθεκτικό, με
δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης και μεγάλης αντοχής στα συνήθη απολυμαντικά και
καθαριστικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα Νοσοκομεία.
9. Να διαθέτει προσθαφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα στο ύψος υποπόδια για τη διευκόλυνση
της προσέγγισης / απομάκρυνσης του ασθενούς προς και από το κάθισμα.
10. Να διαθέτει βάση για τη στήριξη στατώ ορού, ένα στατώ ορού με δύο άγκιστρα και
υποδοχή τοποθέτησης φιάλης οξυγόνου.
11. Να διαθέτει ιμάντα στήριξης των ποδιών για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών
12. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για
δέκα (10) έτη.
13. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές
με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου
(prospectus, product data, manual κλπ).
14. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001
και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη.

