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ΠΡΟ Ε.Α.Ν.Π. “ΜΕΣΑΞΑ” Θεζζαινλίθε 21/11/2019 

ρεηηθό: “γηα ηε ζπκκεηνρή καο ζηε δεκόζηα 

δηαβνύιεπζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα έμη (6) θξεβαηηώλ Μ.Ε.Θ. ( CPV:33192130-

2). Αμηόηηκνη θύξηνη/θπξίεο, Θα ζέιακε λα ζαο 

ππνβάιινπκε ηηο εηζεγήζεηο-πξνηάζεηο καο ζρεηηθά κε 

ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα έμη (6) 

θξεβαηηώλ Μ.Ε.Θ. ( CPV:33192130-2) πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνύλ θαη γίλεη ε ηειηθή δηακόξθσζε γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπο ζην πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο. 

ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ:ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (6 ηεκ) -ηηο πξνδηαγξαθέο 

αλαθέξεηαη : “9 .Σν θξεβάηη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

κεηαηξνπήο ζε θαλνληθή θαξέθια γηα ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αζζελή θαη ηελ 

ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ή απνθπγή ηεο αλαπλεπζηηθήο 

ππνζηήξημεο θαζώο επίζεο θαη γηα λα απνθεύγνληαη νη 

πεξηηηέο κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελνύο (από ην θξεβάηη 

ζηελ θαξέθια-θαξνηζάθη θαη αληίζηξνθα)” ρόιην: Η 

δπλαηόηεηα κεηαηξνπήο ηεο θιίλεο ζε θαλνληθή θαξέθια 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή παηέληα ελόο κόλν 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, άξα πξνθαιεί 

εκπόδην ζηελ κεγαιύηεξε δπλαηή επξύηεηα ζπκκεηνρήο 

ζην δηαγσληζκό θαη θαηαξγεί ηελ έλλνηα ηνπ 

 

Αλαδήηεζε 

Δηαβνπιεύζεσλ  
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αληαγσληζκνύ θαη ηεο ειεύζεξεο αγνξάο. -ηηο 

πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη: “11.Η κεηώπε ησλ πνδηώλ λα 

κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ειεθηξηθά θαηά κήθνο (επέθηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 20cm) θαη λα πξνζζαθαηξείηαη εύθνια.” 

ρόιην:Η δπλαηόηεηα ειεθηξηθήο πξνέθηαζεο ηνπ 

κήθνπο ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο γηα ηελ ππνδνρή ησλ 

αζζελώλ κεγαιύηεξνπ ύςνπο, θξίλνπκε όηη δελ είλαη 

αλαγθαία, πξώηνλ δηόηη εμππεξεηεί ειάρηζην πνζνζηό 

ησλ αλζξώπσλ πνπ κπνξεί λα μεπεξλνύλ ην ύςνο ησλ 

2,05κ. θαη δεύηεξνλ απμάλεη ην θόζηνο ηεο αγνξάο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ θξεβαηηνύ. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

εθηθηή ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο θαη ε ζπκκεηνρή 

άιισλ εηαηξεηώλ πξνηείλνπκε, ε πξνδηαγξαθή λα 

ηξνπνπνηεζεί σο εμήο. “ Η κεηώπε ησλ πνδηώλ λα κπνξεί 

λα ξπζκίδεηαη ειεθηξηθά ή ρεηξνθίλεηα θαηά κήθνο 

(επέθηαζε ηνπιάρηζηνλ 20cm) θαη λα πξνζζαθαηξείηαη 

εύθνια”. -ηηο πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη: “20.Σν 

ζπλνιηθό εμσηεξηθό κήθνο λα είλαη από 200 έσο 230 cm 

. ρόιην: Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ζπκκεηνρή ηεο 

εηαηξείαο καο θαη ε ζπκκεηνρή άιισλ εηαηξεηώλ 

πξνηείλνπκε, ε πξνδηαγξαθή λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο. 

“Δηαζηάζεηο θιίλεο: Εμσηεξηθέο : 205 (+/- 10) έσο 

230cm. -ηηο πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη 

“22.Ελζσκαησκέλν ζηξώκα αέξνο ην νπνίν λα είλαη : 

vi.Να δηαζέηεη πιάγηα θιίζε, δεμηά αξηζηεξά 

ηνπιάρηζηνλ 20 κνηξώλ. ρόιην: Πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

εθηθηή ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο θαη ε ζπκκεηνρή 

άιισλ εηαηξεηώλ πξνηείλνπκε, ε πξνδηαγξαθή λα 

ηξνπνπνηεζεί σο εμήο : “Η θιίλε ή ην ζηξώκα λα 

δηαζέηνπλ πιάγηα θιίζε, δεμηά αξηζηεξά, ηνπιάρηζηνλ 15 

κνηξώλ. Eπηπιένλ πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζα 

αλαθεξζνύλ, ζα αμηνινγεζνύλ αλάινγα κε ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο: Θα ζεσξεζεί σο πιενλέθηεκα 

πξνο αμηνιόγεζε: Να δηαζέηεη λπρηεξηλό θσηηζκό γηα 

δηεπθόιπλζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ αζζελνύο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη απνθπγήο ελόριεζεο ησλ 

ππνινίπσλ αζζελώλ ηνπ ζαιάκνπ. ΜΕ ΕΚΣΙΜΗΗ ΓΙΑ 
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