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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια 110 Ηλεκτρικών Κλινών µε ανακλινόµενα κάγκελα και 
στρώµατα (CPV: 33192120-9)»  
ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 23006/11-11-19 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια Ηλεκτρικών 
Κλινών µε ανακλινόµενα κάγκελα και στρώµατα (Α∆Α: ΨΓ5Κ4690ΩΖ-ΥΣΤ). 
Β. Το υπ.αρ.πρωτ.6841-14/5/2020 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής  
 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειµένου να διενεργήσει διαγωνισµό για την προµήθεια 
110 Ηλεκτρικών Κλινών µε ανακλινόµενα κάγκελα και στρώµατα (CPV: 33192120-9) συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού 220.000€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί 
των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση.  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον 
ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι 
εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα γίνει η τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα 
ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτηµένη: 

- στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: www.metaxa-hospital .gr  
- στο ΕΣΗ∆ΗΣ και 
- στη ∆ιαύγεια 

 
Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά µε την υποβολή 

σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προµήθεια ειδών.  

Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου µας και συγκεκριµένα στη 
διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών 
φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται 
αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
(http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» 
(www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδροµή: Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Προσκλήσεις. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                                                                                                                   
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
-Το β σχετ. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

• Να καλύπτει τις διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις του προτύπου IEC/EN 60601-2-52 που αφορούν τη βασική ασφάλεια και τις βασικές 
επιδόσεις των νοσοκοµειακών κλινών που προορίζονται για ενήλικες. 

• Να είναι στιβαρής κατασκευής κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. 

• Η σχεδίαση της να διευκολύνει τον καθαρισµό της για περιορισµό ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων.  

• Οι µετώπες κεφαλής-ποδιών και τα πλαϊνά κιγκλιδώµατα να είναι κατασκευασµένα από ειδική αντιµικροβιακή σύσταση ( όχι επικάλυψη) 
για την προστασία ανάπτυξης ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. 

• Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής και να συνοδεύεται από ανεξάρτητο αντιµικροβιακό στρώµα. 
 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

1). ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ: 

• Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι λεία, από πλαστικό υλικό αντιµικροβιακής σύστασης και να διαιρείται σε τέσσερα (4) τµήµατα (Τµήµα 
πλάτης, Τµήµα πυέλου, Τµήµα µηρών, Τµήµα ποδιών) εκ των οποίων τα τρία (3) οπωσδήποτε να είναι κινητά και να επιτρέπει την πλέον 
ασφαλή κίνηση του ασθενούς σε οποιαδήποτε θέση και αν επιλέξει ο χρήστης. Τα κινητά τµήµατα να αποσπώνται εύκολα για πλύσιµο και 
απολύµανση.  

• Η κίνηση των 3 τµηµάτων να ρυθµίζεται ηλεκτρικά.  

• Να είναι κατασκευασµένη από ειδικό υλικό υψηλής αντοχής, κατάλληλο για νοσοκοµειακή χρήση και ο σχεδιασµός τους να διευκολύνει 
τον εύκολο καθαρισµό και την απολύµανση για τον περιορισµό των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. 

• Το µήκος της επιφάνειας κατάκλισης να είναι 200Χ85cm. Η δυνατότητα επέκτασης του µήκους, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται , θα 
εκτιµηθεί θετικά. Η επιφάνεια κατάκλισης θα πρέπει να διαθέτει προστατευτικά επάρµατα ύψους 4-7 cm στα πλαϊνά και στο κάτω µέρος 
ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση του στρώµατος. Το συνολικό πλάτος της επιφάνειας κατάκλισης (µαζί µε τα επάρµατα)  δεν πρέπει να  
υπερβαίνει τα 90cm. 

• Να είναι στιβαρής κατασκευής ώστε το ασφαλές φορτίο λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 200 kg.  

• Το ύψος της επιφάνειας κατάκλισης από το έδαφος να είναι min 40 cm και max 78cm (αυξοµείωση ύψους κλίνης 40-78cm µε απόκλιση 
±5cm) και να ρυθµίζεται ηλεκτρικά. 

 

2).ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ: 

• Οι κλίνες να διαθέτουν ελαστικούς προσκρουστήρες και στα τέσσερα άκρα, ώστε να διασφαλίζεται η µικρότερη δυνατή επιβάρυνση της 
κλίνης από τυχόν άστοχους χειρισµούς. 

• Η ακτίνα τους να µην υπερβαίνει τα 3cm. 
 

3).ΜΕΤΩΠΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΠΟ∆ΙΩΝ: 

• Οι µετώπες κεφαλής- ποδιών να είναι εύκολα προσθαφαιρούµενες και κατασκευασµένες από εδικό υλικό υψηλής αντοχής, κατάλληλο για 
νοσοκοµειακή χρήση, χωρίς να υπόκεινται σε παραµορφώσεις και ανθεκτικό στα συνήθη απολυµαντικά που χρησιµοποιούνται στα 
Νοσοκοµεία. 

• Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ως προς την αντιµικροβιακή τους σύσταση. 
• Η δυνατότητα µηχανισµού κλειδώµατος θα εκτιµηθεί θετικά. 
• Να υπάρχει επιλογή χρωµάτων. 
• Να διαθέτουν λαβές µετακίνησης  

 

4).ΠΛΑΪΝΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ: 

• Να διαθέτουν ζεύγος αναδιπλούµενων κιγκλιδωµάτων και από τις δύο πλευρές που να ανεβοκατεβαίνουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

• Το ύψος τους να είναι 35cm (±5) ώστε να προστατεύεται ο ασθενής από τυχόν πτώσεις και το µήκος τους να καλύπτει το µεγαλύτερο 
µέρος της επιφάνειας κατάκλισης δηλαδή τουλάχιστον τα ¾. 

• Να µην απαιτείται περισσότερος χώρος για το άνοιγµα και το κλείσιµο των πλαϊνών. 

• Να κατατεθούν σχετικά έγγραφα που να πιστοποιούν την ασφαλή προστασία του ασθενούς. 

• Να αποτελούνται από ανθεκτικό υλικό σε απολυµαντικά και να είναι κατάλληλα για νοσοκοµειακή χρήση. 

• Να διαθέτουν µηχανισµό ασφαλείας ώστε να προστατεύεται ο ασθενής από ατυχείς κινήσεις. 

• Να έχει σχεδίαση τέτοια ώστε αφενός µεν να προστατεύεται ο ασθενής στο µέγιστο δυνατό βαθµό, αλλά να είναι παράλληλα και εύκολα 
στην χρήση τους από το προσωπικό. 

• Να υπάρχουν ενσωµατωµένες χειρολαβές αµφίπλευρα της κλίνης στα πλαϊνά κιγκλιδώµατα για τη καλύτερη στήριξη του ασθενή κατά την 

έγερση του χωρίς την βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού. 

 

 

 

 



5.)ΤΡΟΧΟΙ 

• Να διαθέτει 4 µεγάλους πλαστικούς τροχούς 150χιλ.(± 10χιλ) για ευκολία στην µετακίνηση, ενώ τουλάχιστον ο ένας να είναι αντιστατικός. 
Οι τροχοί να περιστρέφονται έως και 360° και να διαθέτουν σύστηµα διαγώνιας κίνησης. 

• Να διαθέτουν κεντρικό κλείδωµα για την πλήρη ακινητοποίηση της κλίνης µέσω ποδοµοχλών. 

• Προαιρετικά να µπορεί να δεχτεί και 5ο τροχό για την εύκολη µεταφορά/ευελιξία σε διαδρόµους και ασανσέρ και να δύναται να είναι 
πτυσσόµενος ούτως ώστε να µην εµποδίζει την χρήση του C-ARM ή και τον καθαρισµό κάτω από την κλίνη.  

 

6).ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 

• Να διαθέτει µπαταρίες για τη δυνατότητα λειτουργίας της κλίνης σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος ή και για την µεταφορά του 
ασθενούς. 

• Να αναφέρεται ο χρόνος της πλήρους φόρτισης των µπαταριών καθώς και οι κινήσεις που µπορούν να επιτευχθούν µε την χρήση 

µπαταριών,  καθώς κι η αυτονοµία χρόνου που προσφέρεται. 

• Να αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των µπαταριών. 

7.)ΣΗΜΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

• Αν η κλίνη διαθέτει ηχητική ή άλλη προειδοποίηση, που να µπορεί να γίνει αντιληπτή από το νοσηλευτικό προσωπικό, όταν π.χ έχει 
απενεργοποιηθεί το φρένο, θα εκτιµηθεί θετικά. 

• Στην παραπάνω περίπτωση να γίνει πλήρη ανάλυση µε στοιχεία και σχετικές αναφορές. 
 

8.) ΑΣΦΑΛΕΣ ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

• Να έχει ασφαλές φορτίο λειτουργίας >200 kgr, ώστε να καλύπτονται και οι υπέρβαροι ασθενείς. 
 

9.) ΥΠΟ∆ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: 

• Να διαθέτει 2 υποδοχές στις  γωνίες του άνω τµήµατος της κλίνης, για στατώ ορού και να συνοδεύεται από στατώ ορού για την ανάρτηση 
τουλάχιστον δύο ασκών. 

• Να διαθέτει στηρικτικά για ουροσυλλέκτες και στις δύο πλευρές της κλίνης. 
 

10.)ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: 

• Να εκτελεί τις παρακάτω κινήσεις: 
 

Α. Ρύθµιση ύψους: 

Να µπορούν να ρυθµιστούν από 40-78cm (µε απόκλιση ±5cm),προκειµένου να εξυπηρετούνται µικρόσωµοι ασθενείς και  να προστατεύεται το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κατά την εξέταση ή την φροντίδα του ασθενούς.  

Β. Ρύθµιση τµήµατος πλάτης: 

Να µπορούν να ρυθµιστούν τουλάχιστον 70º . 

Γ. Ρύθµιση τµήµατος µηρών: 

Να µπορούν να ρυθµιστούν τουλάχιστον 30 °( ± 5) 

∆. Κίνηση Trendelenburg-Antitrendelenburg: 

Να µπορούν να ρυθµίζονται τουλάχιστον 12°-17º.  

Ε. Ρύθµιση για θέση CPR: 

Να επιτυγχάνεται ηλεκτρικά αλλά και µηχανικά µε λαβές εκατέρωθεν της κλίνης, οι οποίες θα είναι τοποθετηµένες σε σηµεία που να µην 

παρεµποδίζεται η χρήση τους από τα πλαϊνά προστατευτικά, όταν αυτά βρίσκονται κατεβασµένα. 

ΣΤ Ρύθµιση πλαϊνής θέσης: 

Προαιρετικά να µπορούν να ρυθµίζονται σε πλάγια κλίση ±15º.  

 

 



11. Ενσύρµατα Πληκτρολόγια: 

Α) Να διαθέτουν  ενσύρµατο πληκτρολόγιο  που να εκτελεί οπωσδήποτε κινήσεις για τµήµα πλάτης, µηρών, ύψος της κλίνης και autocontour. 

Επίσης µε το πάτηµα ενός κουµπιού να εκτελεί κινήσεις Τrendelenburg - Antitrendelenburg, CPR, καρδιολογική θέση και θέση οριζοντίωσης. 

Μεγαλύτερο εύρος κινήσεων να αναφερθεί προς αξιολόγηση. Η δυνατότητα αυτόµατου κλειδώµατος σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιούνται, µετά 

το πέρας ορισµένου χρόνου να αναφέρονται. 

Β) Προαιρετικά να  υπάρχει έτερο πληκτρολόγιο  που να εκτελεί κινήσεις για τµήµα πλάτης, µηρών, ύψος της κλίνης και autocontour. 

12 ΣΤΡΩΜΜΑΤΑ ΚΛΙΝΩΝ 

Οι κλίνες να συνοδεύονται από στρώµα κλίνης, ανάλογου µεγέθους της επιφάνειας κατάκλισης. Το στρώµα θα πρέπει να εφάπτεται των 

προστατευτικών επαρµάτων στα πλαϊνά και στο κάτω µέρος της επιφάνειας  κατάκλισης ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση του. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά στρωµάτων: 

- Να έχουν πάχος 11-13  εκ. 
- Να αποτελούνται από αφρώδες υλικό (φυσικό καουτσούκ latex) πυκνότητας τουλάχιστον 40kg/m3. 
- Να διαθέτουν σύστηµα (όπως ειδικές στρώσεις κ.λπ.) για την βέλτιστη διανοµή και διατήρηση ιδανικής θερµοκρασίας κάτω από τον 

ασθενή και την αποφυγή ανάπτυξης υγρασίας. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 
- Να είναι κατάλληλα για πρόληψη και διαχείριση όλων των βαθµών κατακλίσεων. Να διαθέτουν πιστοποιητικά για τις ανατοµικές ζώνες και 

την κατανοµή πιέσεων. 
- Να είναι κατάλληλα για κατάκλιση ασθενούς τουλάχιστον 120 kgr έως και 220 kgr. 
- Να είναι άοσµα και µη τοξικά. 
- Προσαρµογή στην κλίνη: Να ακολουθεί την κίνηση της κλίνης. 
- Το προσφερόµενο στρώµα να φέρει κάλυµµα κατασκευασµένο από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, αδιάβροχο, µαλακό και διαπνεόµενο. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά καλυµµάτων: 

- Να είναι  2 way stretch, ανθεκτικό στο σκίσιµο και στον εφελκυσµό. 
- Να είναι από υλικό  αντιµικροβιακό, αντιµυκητιακό, αντιακαρικό. 
- Να είναι  πλήρως αδιάβροχο, µε ραφές κατάλληλες ώστε να εµποδίζουν την εισροή υγρών. 
- Να καλύπτει όλο το στρώµα (έξι πλευρές). 
- Να είναι βραδύκαυστο σύµφωνα µε το ∆ιεθνές πρότυπο ασφαλείας BS 7175. 
- Πλήρως αποσπώµενο. Να διαθέτει φερµουάρ από τις τρεις πλευρές σε σχήµα Π και στο κέντρο του πάχους του, για εύκολη αφαίρεση και 

επανατοποθέτηση όλου του στρώµατος. 
- Να πλένεται στο πλυντήριο  σε υψηλή θερµοκρασία >60°c και µην συρρικνώνεται κατά την πλύση.  
- Να µπορεί ευχερώς να καθαριστεί και να απολυµανθεί µε χρήση απολυµαντικών νοσοκοµείου. Να κατατεθούν οι οδηγίες καθαρισµού & 

απολύµανσης. 
- Να καλύπτεται από 5ετή εγγύηση (στρώµατα και θήκη). 

 

 

Β. Γενικοί όροι : 

 

1. Να παρέχεται για το σύνολο των  προµηθειών εγγύηση  καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη  κατά την οποία να παρέχεται δωρεάν 
υποστήριξη βλαβών και προβλεπόµενης συντήρησης συµπεριλαµβανοµένων ανταλλακτικών καθώς και παροχής ανταλλακτικών για 10 
(δέκα) τουλάχιστον ετών µετά το πέρας της εγγυήσεως. 

2. Να αναφέρεται το κόστος ετήσιας συντήρησης και ανταλλακτικών προς αξιολόγηση. Να δοθεί πλήρης κατάλογος µε τους αντίστοιχους 
εργοστασιακούς κωδικούς και τιµές των ανταλλακτικών και αναλωσίµων που απαιτούνται. 

3. Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 13485 και ο προσφερόµενος εξοπλισµός να διαθέτει CE. Να 
κατατεθούν  τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).Ο 
προµηθευτής να πληρεί την Υ.Α ∆θ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει 
του Π.∆ 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

5. Ο προµηθευτής να διαθέτει, µόνιµα κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό µε πιστοποίηση , για την συντήρηση του προσφερόµενου 
εξοπλισµού(να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό). 

6. Να διαθέτει δείγµα προς επίδειξη (επί ποινή αποκλεισµού). 

7. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης µε παραποµπές στα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου και τα εγχειρίδια χρήσης ή σε 
σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή αποκλεισµού). 

 

 

 

 


