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Κχξηνη, Θα ζέιακε κέζσ ηεο παξφληνο εγγξάθνπ λα ζαο 

ππνβάιινπκε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο 

εηαηξίαο καο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηελ πξνκήζεηα Αεξνζηξσκάησλ θαη ζεθψλ ζηξσκάησλ 

πνπ έρεηε δεκνζηεχζεη πξνο δηαβνχιεπζε ζην δηαδίθηπν. 

Αξρηθά ζα ζέιακε λα ζέζνπκε ππφςε ζαο ην γεγνλφο 

πσο ε εηαηξία καο αληηπξνζσπεχεη ζηελ Διιάδα ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ArjoHuntleigh , έλαλ νίθν πνπ ην 

φλνκα ηνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν παγθνζκίσο, κε 

ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ θιηλψλ Ννζνθνκεηαθνχ 

ηχπνπ θαη ζεξαπεπηηθψλ επηθαλεηψλ γηα ηε πξφιεςε θαη 

ηελ ζεξαπεία θαηαθιίζεσλ. ρεηηθά κε ηηο ππφ 

δηαβνχιεπζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα ζέιακε λα ζαο 

επηζεκάλνπκε πσο νη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνπκε 

θαησηέξσ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

κεγαιχηεξεο δπλαηήο επξχηεηαο ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκφ, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη αδηθαηνιφγεηα 

εκπφδηα ζηνλ αληαγσληζκφ. πγθεθξηκέλα: •ηηο 

πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη: «2. Να έρεη δηαζηάζεηο 

195x85x12 cm, ψζηε λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε 

νπνηνδήπνηε θξεβάηη λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ κε 

δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο πάλσ απφ ην ζπκβαηηθφ 

ζηξψκα ηεο θιίλεο (195x85x12 cm)» ρφιην: Η ελ ιφγσ 

πξνδηαγξαθή απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

ArjoHuntleigh, θαζψο ην πξνζθεξφκελν αεξφζηξσκα 

έρεη δηαζηάζεηο 203x86x11,5 cm . Γηα ηνλ παξαπάλσ 

ιφγν θαη γηα ηελ κεγαιχηεξε δηαζθάιηζε ηεο 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεχζεσλ  
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δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνηείλνπκε ε ελ ιφγσ 

πξνδηαγξαθή λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «2. Να έρεη 

δηαζηάζεηο 200x85x12 cm πεξίπνπ, ψζηε λα κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζε νπνηνδήπνηε θξεβάηη λνζνθνκεηαθνχ 

ηχπνπ κε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο πάλσ απφ ην 

ζπκβαηηθφ ζηξψκα ηεο θιίλεο (195x85x12 cm)» • ηηο 

πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη: «3. Να δηαζέηεη πνιιαπιέο 

αεξνθπςέιεο νη νπνίεο ζε πεξίπησζε δηάηξεζεο λα 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κεκνλσκέλα θαη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ γηα βάξνο αζζελή 160kgr.» ρφιην: Γηα 

ιφγνπο αλαβάζκηζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, 

ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο θαη ε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, πξνηείλνπκε ε ελ ιφγσ 

πξνδηαγξαθή λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «3. Να δηαζέηεη 

πνιιαπιέο αεξνθπςέιεο νη νπνίεο ζε πεξίπησζε 

δηάηξεζεο λα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κεκνλσκέλα 

θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα βάξνο αζζελή 200kgr, 

ηνπιάρηζηνλ. •ηηο πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη: «12. 

Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θχθινπ λα επηηξέπεη ηε κέγηζηε βχζηζε ηνπιάρηζηνλ 

70% ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζζελή επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

αζζελή επί ηνπ ζηξψκαηνο, γηα ηελ αλαθαηαλνκή ηεο 

πίεζεο ζε κεγαιχηεξε επηθάλεηα θαη ηελ κείσζε ηεο 

εθαξκνδφκελεο πίεζεο πνπ δέρεηαη ν αζζελήο απφ ην 

αεξφζηξσκα.» ρφιην: Κάζε θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή αθνινπζία σο πξνο ηελ 

ελαιιαγή ησλ πηέζεσλ ζηνπο αεξνζαιάκνπο ηνπο 

αεξνζηξσκάησλ κε ην ίδην φκσο θιηληθφ απνηέιεζκα. Η 

ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ελφο 

κφλν θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε ηερλνινγία ελαιιαγήο 

πηέζεσλ 1:4 (έλαο αεξνζάιακνο κε κεδεληθή πίεζε θαη νη 

επφκελνη ηξείο κε ηελ θαζνξηζκέλε πίεζε απφ ηελ αληιία 

αλάινγα, κε ηνλ ζσκαηφηππν ηνπ αζζελή). Ο 

θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ArjoHuntleigh δηαζέηεη 

ηερλνινγία ελαιιαγήο πηέζεσλ 1:2 δειαδή, έλαο 

αεξνζάιακνο κε κεδεληθή πίεζε θαη ν επφκελνο κε ηελ 

θαζνξηζκέλε πίεζε απφ ηελ αληιία αλάινγα, κε ηνλ 

ζσκαηφηππν ηνπ αζζελή. Απηή ηερλνινγία επηηξέπεη ηελ 

κέγηζηε αλαθνχθηζε ηεο πίεζεο, δειαδή ζε θάζε ζηηγκή 

ηνπ θχθινπ ην 50% ηνπ ζψκαηνο δελ δέρεηαη πίεζε (ζε 

αληίζεζε κε ην 25% ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε 

ηερλνινγία ελαιιαγήο πηέζεσλ 1:4). ). Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο θαη γηα ηελ κεγαιχηεξε δηαζθάιηζε 

ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνηείλνπκε ε ελ ιφγσ 

πξνδηαγξαθή λα δηαγξαθεί. •ηηο πξνδηαγξαθέο 

αλαθέξεηαη: «17. Η κνλάδα ειέγρνπ λα θέξεη ςεθηαθή 

νζφλε επί ηεο νπνίαο λα απεηθνλίδνληαη ηα ζρεηηθά 

κελχκαηα ησλ ζπλαγεξκψλ γηα πεξηπηψζεηο ρακειήο 

πίεζεο, πξνβιήκαηα ζηνλ θχθιν ελαιιαγήο πίεζεο, 



βιάβεο ζηελ αληιία θαη δηαθνπήο ξεχκαηνο ηνπιάρηζηνλ, 

κε ηνλ αληίζηνηρν αθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ. Να παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα απνζηψπεζεο ζπλαγεξκψλ» ρφιην: Η ελ 

ιφγσ πξνδηαγξαθή απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή ηεο 

εηαηξείαο καο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ ArjoHuntleigh, θαζψο ε αληιία θέξεη θεληξηθφ 

πίλαθα ειέγρνπ γηα φιεο ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο ελδείμεηο. 

Γηα ην παξαπάλσ ιφγν θαη γηα ηελ κεγαιχηεξε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνηείλνπκε 

ε ελ ιφγσ πξνδηαγξαθή πξνηείλνπκε ε ελ ιφγσ 

πξνδηαγξαθή λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «17. Η κνλάδα 

ειέγρνπ λα θέξεη ςεθηαθή νζφλε ή πίλαθα ειέγρνπ επί 

ησλ νπνίσλ λα απεηθνλίδνληαη ηα ζρεηηθά κελχκαηα ησλ 

ζπλαγεξκψλ γηα πεξηπηψζεηο ρακειήο πίεζεο, 

πξνβιήκαηα ζηνλ θχθιν ελαιιαγήο πίεζεο, βιάβεο ζηελ 

αληιία θαη δηαθνπήο ξεχκαηνο ηνπιάρηζηνλ, κε ηνλ 

αληίζηνηρν αθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ. Να παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα απνζηψπεζεο ζπλαγεξκψλ» •ηηο 

πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη: «20. Να δίδεηαη εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 2 έηε θαη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα 7 έηε.» ρφιην: Γηα ιφγνπο 

αλαβάζκηζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο θαη ε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, πξνηείλνπκε ε ελ ιφγσ πξνδηαγξαθή λα 

ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «20. Να δίδεηαη εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο γηα 2 έηε θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ γηα 

10 έηε ηνπιάρηζηνλ.» •ηηο πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη: 

«22. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 

9001:2008 κε επηπιένλ πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ 

δπλαηφηεηα απνιχκαλζεο ησλ ζηξσκάησλ θαηάθιηζεο, 

ISO 13485:2012 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαη λα πιεξνί 

ηελ Τ.Α.ΓΤ8δ/1384/04» ρφιην: : Η ελ ιφγσ 

πξνδηαγξαθή απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

ArjoHuntleigh, θαζψο ελψ δηαζέηνπκε 9001:2015 δελ 

δηαζέηνπκε επηπιένλ πεδίν πηζηνπνίεζεο γηα ηε 

δπλαηφηεηα απνιχκαλζεο ησλ ζηξσκάησλ θαηάθιηζεο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη γηα ηελ κεγαιχηεξε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηνηηθφηεξεο πξνκήζεηαο γηα ην 

Ννζνθνκείν ζαο, πξνηείλνπκε ε ελ ιφγσ πξνδηαγξαθή 

λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «22. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία 

λα δηαζέηεη ISO 9001:2008 ή λεφηεξν θαη ISO 

13485:2012 ή λεφηεξν κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαη λα 

πιεξνί ηελ Τ.Α.ΓΤ8δ/1384/04» Δπηπιένλ γηα ιφγνπο 

αλαβάζκηζεο ηνπ πνηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζαο πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνχλ νη εμήο πξνδηαγξαθέο: 

•«Οη αεξνζάιακνη ζην ηκήκα ηεο θεθαιήο λα είλαη 



ζηαηηθνί γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ δηαζσιελσκέλσλ 

αζζελψλ» Διπίδνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 

ζπκβάιινπκε ζεηηθά ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ, κε ηελ επξχηεξε δπλαηή 

ζπκκεηνρή. αο γλσξίδνπκε δε φηη ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο καο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα 

ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη επηπιένλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζα ρξεηαζζνχλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δπλακηθήο 

δηαδηθαζίαο. Mε ηηκή Γηα ηε Santair A.E Υξήζηνο 

Καινγεξάο Τπεχζπλνο Πσιήζεσλ  
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θχξηνη, ζρεηηθά κε ηελ σο άλσ δηαβνχιεπζε 

,πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο ζηηο 

αλαγξαθφκελεο παξαγξάθνπο εηζη σζηε λα κπνξέζεη λα 

αλαπηπρζεί αληαγσληζκφο θαη πξσηίζησο λα αλαβαζκίδεη 

ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα θσηνγξαθίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή ). 3.Να δηαζέηεη πνιιαπιέο 

αεξνθπςέιεο νη νπνίεο ζε πεξίπησζε δηάηξεζεο λα 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κεκνλσκέλα θαη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ γηα βάξνο αζζελή 180 kgr.Να δηαζέηεη 

ζην πιάη θαηά κήθνο ηνπ αεξνζηξψκαηνο εηδηθή 

ζρεδίαζε ιρ κε θνπζθσκέλνπο αεξαγσγνχο (side 

formers ) γηα ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ηνπ αζζελή (λα κε 

γιηζηξά πξνο ηα έμσ) 5. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγηθφ 

δηαθφπηε on/off πνπ λα απνκαθξχλεη ηνλ αέξα ηαρχηαηα 

ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο CPR. Ο δηαθφπηεο CPR λα 

βξίζθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν πάλσ ζηελ αληιία θαη λα 

ελεξγνπνηείηαη άκεζα κε ην έλα ρέξη ψζηε λα κελ 

ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ αληαπφθξηζε. ΥΟΛΙΑ :νη 

ηκάληεο πάλσ ζην ζηξψκα (πνπ αξρηθψο δεηάηε) , δελ 

απνηειεί ζεκείν πνπ βνεζά ζηε ηαρχηεξε αληαπφθξηζε 

θαζψο ε εκπεηξία δείρλεη νηη νη ηκάληεο θαιχπηνληαη απν 

ηα θάγθεια ηεο θιίλεο ή ηα ζεληφληα ή ν ρεηξηζηήο δελ 

ζπκάηαη απν πηα πιεπξά ηνπ ζηξψκαηνο είλαη ν ηκάληαο 

κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί εθεί πνπ "θαη ην 

δεπηεξφιεπην κεηξάεη" 6. Σν ζηξψκα λα δηαηεξεί ηνλ 

αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηνπιάρηζηνλ νθηψ ψξεο γηα 

πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο ή δηαθνπήο ξεχκαηνο ΥΟΛΙΑ 

:αληί 12 ψξεο πξνηείλνπκε 8 ψξεο πνπ εηζη θη αιιίσο 

απνηειεί κεγάιν ρξφλν γηα πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο ή 

δηαθνπήο ξεχκαηνο, εηζη σζηε λα αλαπηπρζεί 

αληαγσληζκφο 7. Σν θάιιπκα λα είλαη πιελφκελν ζε 

πιπληήξην θαη λα θέξεη εηδηθή ππνδνρή ηνπνζέηεζεο ηνπ 

θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο. 8. Οη ζσιήλεο ζχλδεζεο ηνπ 



ζηξψκαηνο κε ηελ κνλάδα ειέγρνπ λα είλαη εηδηθήο 

θαηαζθεπήο ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ζηξέβισζεο θαη απφθξαμεο ηνπ αέξα,ή απνζχλδεζεο 

απφ ηε ηξνθνδνζία ξεχκαηνο θαη λα ππάξρεη εηδηθή 

ππνδνρή γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ψζηε λα κελ 

θξέκνληαη κε θίλδπλν πξφθιεζεο βιάβεο ή δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο. 16. Να θέξεη δηαθφπηεο επί ηεο κνλάδαο 

ειέγρνπ γηα εχθνιν θαζαξηζκφ θαη δπλαηφηεηα 

θιεηδψκαηνο ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ απνθπγή κε 

επηζπκεηψλ αιιαγψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. 17.Η κνλάδα 

ειέγρνπ λα θέξεη ςεθηαθή νζφλε επί ηεο νπνίαο λα 

απεηθνλίδνληαη ηα ζρεηηθά κελχκαηα ησλ ζπλαγεξκψλ 

γηα πεξηπηψζεηο ρακειήο πίεζεο (ιρ ζε πεξίπησζε 

δηάηξεζεο ή δηαξξνήο αέξα) ,,πςειήο πίεζεο (ιρ θάπνην 

άιιν άηνκν θάζεηε ζην ζηξψκα) θαη δηαθνπήο ξεχκαηνο 

ηνπιάρηζηνλ, κε ηνλ αληίζηνηρν αθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ. 

Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνζηψπεζεο ζπλαγεξκψλ 

αιιά ζε πεξίπησζε πνπ δελ ιπζεί ην πξφβιεκα ηφηε λα 

επαλέιζεη ν ζπλαγεξκφο κεηά απφ 15 ιεπηά 19. ζα 

εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο δείγκαηνο πξνο 

ρξήζε θαη αμηνιφγεζε. ρφιηα :δεηνχκε λα κελ είλαη 

απξαίηεηε ε θαηάζεεζ δείγκαηνο θαζψο δεδνκέλνπ ηεο 

αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο , πνπ 

δηέπεη ηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο δελ ζα πξέπεη λα 

κπαίλνπλ θξηηήξηα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε ζπκκεηνρή 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.Δμάιινπ ην δείγκα αθνξά 

ζπλήζσο πιηθά αλαιψζηκα κηθξήο αμίαο θη φρη 

κεραλήκαηα πνπ δελ είλαη δπλαηφλ κηα εηαηξεία λα ερεη 

δείγκα θη απφ φια ηα είδε πνπ εκπνξεχεηαη πνιχ δε 

πεξηζζφηεξν λα ηα δίλεη πξνο επίδεημε θαη ρξήζε φπνπ 

ην απνηέιεζκα ηεο πξνζηαζίαο απν ηελ θαηάθιηζε δελ 

ζα είλαη εκθαλέο κε κηα επίδεημε αιιά ζα είλαη θαη 

ππνθεηκεληθφ θξηηήξην. 20. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα 

δηαζέηεη ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 κε πεδίν 

πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαη λα πιεξνί ηελ Τ.Α 

ΓΤ8δ/1384/04. ΥΟΛΙΑ:(Η δπλαηφηεηα " κε επηπιένλ 

πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δπλαηφηεηα απνιχκαλζεο ησλ 

ζηξσκάησλ θαηάθιηζεο" πνπ αξρηθψο δεηάηε, ΔΙΝΑΙ 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ θαη θαζφινπ ζχκθσλε κε ηελ αξρή 

δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαζψο αθνξά "ππεξεζία" πνπ δελ 

εκπίπηεη ζηε "πξνκήζεηα " κεραλεκάησλ θη απνθιείεη 

ηνλ αληαγσληζκφ γηα απηφ πξέπεη λα θαηαξγεζεί ή λα 

κελ απνηειεί απαξάβαην φξν αιιά ηζσο "επηζπκεηφ" 

Δθηφο αλ δεηάηε πεδίν απνιχκαλζεο ζε θάζε είδνπ 

οκεραλήκαηνο πξνκεζεχεηαη ην λνζνθνκείν !. 24. Η 

ζπζθεπή λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 13485 ή ISO 

9001. ΥΟΛΙΑ :ε χπαξμε θαη ησλ δπν iso (9001 ΚΑΙ 



13485) δελ είλαη ππνρξεσηηθή ΓΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΊΑο η 

ΠΡΟΙΌΝΣΑ Χο ΣΟ ΑΔΡΌΣΡΧΜΑ, θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πξνδ. 20 σο άλσ νδεγεί ζε ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ πνπ θαιχπηεηαη απφ κηα κφλν εηαηξεία 

ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία καο απφ άιινπο δηαγσληζκνχο. 

ΥΟΛΙΑ: Οζν αθνξά ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ζεσξνχκε 

φηη είλαη ππεξβνιηθφ λα θαηαηίζεληαη φια απηά 

αλαιπηηθά πεξί πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θηι ΚΑΣΑ ΣΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

,ζηα πιαίζηα πάληα ηεο πάηαμεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Φπζηθά κπνξείηε θαη ζεσξνχκε γφληκν λα ηα δεηάηε λα 

θαηαηεζνχλ κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ είδνπο αθνχ θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε δελ επηθέξεη θάπνην απνηέιεζκα ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζήθεο: πξνθαλψο δεηάηε ζήθεο γηα άιια 

ππάξρνληα ζηξψκαηα..Πσο είλαη δπλαηφλ λα ζαο 

πξνζθέξνπκε θαη λα πξνκεζεπηείηε ζήθεο ΔΑΝ ΓΔΝ 

ΑΝΑΦΔΡΔΣΔ ΣΙ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΧΝ ΣΡΧΜΑΣΧΝ 

ΠΟΤ ΘΔΛΔΣΔ ΝΑ ΚΑΛΤΦΟΤΝ! Δπίζεο πηζηεχνπκε 

αθνχ αθνξά άιιν είδνο δελ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε 

ηε πξνκήζεηα αεξνζηξσκάησλ θαζψο κπνξεί λα 

ππάξρνπλ θη αιινη πξνκεζεπηέο δηαθνξεηηθνί απφ 

απηνχο πνπ θέξλνπκε ηα αεξνζηξψκαηα. Οζν αθνξά ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζαο δελ μέξνπκε πνπ βξήθαηε απηέο ηηο 

ρακειέο ηηκέο ζην παξαηεξεηήξην, θαζψο εκείο 

βξίζθνπκε ηηο ηζρχνπζεο δειαδή 2677,5 γηα αεξφζηξσκα 

ΚΑΣΑΚΛΙΗ ΣΤΠΟΤ QUATTRO OVERLAY ΓΙΑ 

ΒΑΡΙΑ ΠΑΥΟΝΣΔ ΑΘΔΝΔΙ ΠΟΛΤ ΤΦΗΛΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟ (17.1.169) θαη δελ βξίζθνπκε γηα ζήθεο πνπ 

ζε θάζε πεξίπησζε σο πξναλαθέξακ πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηε πξνκήζεηα απφ ην αεξφζηξσκα θαζψο δελ 

εκπίπηεη ζηελ ηδηα θαηεγνξία 17.1.169 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΚΧΝ 

ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ- ΟΡΓΑΝΧΝ 2011-01-19 ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ 

ΚΑΣΑΚΛΙΗ ΣΤΠΟΤ QUATTRO OVERLAY ΓΙΑ 

ΒΑΡΙΑ ΠΑΥΟΝΣΔ ΑΘΔΝΔΙ ΠΟΛΤ ΤΦΗΛΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 2677.5 € - (γηα ηηο ζήθεο δελ αλεβξέζε). 

Δπραξηζηνχκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη παξακέλνπκε 

ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα ζαο αλαπηχμνπκε πεξαηηέξσ ηηο 

πξνηάζεηο καο Γήκεηξα Θενδψξνπ Βηνηαηξηθφο 

κεραληθφο EnaMed ΙΑΣΡΙΚΑ ΔΙΓΗ κ/πε Δ.Π.Δ 

ZΑΛΟΚΧΣΑ 44 15233 ΥΑΛΑΝΓΡΙ ΑΘΗΝΑ 

dtheodorou@enamed.gr www.enamed.gr ΣΗΛ 

2108022150 & 2111069383 FAX:2106838221 ΚΙΝ. 

6972442852  

 
 

 

 
 

 


