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Αθήνα, 04/02/2022 
 

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες, 
 
Θα θέλαμε μέσω του παρόντος εγγράφου να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις 
τεχνικές προδιαγραφές που έχετε δημοσιεύσει. Οι προτάσεις που διατυπώνουμε κατωτέρω προσανατολίζονται 
στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό, καθώς και στον υγιή 
ανταγωνισμό προς όφελος τόσο του ιδρύματος σας όσο και του Δημόσιου συμφέροντος.  
 
 
Συγκεκριμένα για το είδος με Α/Α 2 Κρεβάτι νοσηλείας. 
 
Η προδιαγραφή Νο 4 ορίζει:  
 
«H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 200 x 85 cm, αποτελούμενη από τέσσερα (4) πλαστικά 
τμήματα πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, με 
πιστοποιημένη αντιμικροβιακή σύσταση. Τα επιμέρους τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε 
περίπτωση φθοράς τους. Να κατατεθεί πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.» 
 
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:  
 
H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 200 x 85 cm, αποτελούμενη από 4 πλαστικά τμήματα: 
πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, με πιστοποιημένη 
αντιμικροβιακή σύσταση ιόντων αργύρου ag, το οποίο δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Τα 
επιμέρους τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους. Να κατατεθεί από 
ανεξάρτητο φορέα πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση. 
 
Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε το πιστοποιητικό να είναι από ανεξάρτητο φορέα για μεγαλύτερη 
διασφάλιση του νοσοκομείου. 
 
Η προδιαγραφή Νο 6 ορίζει:  
 
«Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να είναι ενιαίου τύπου από πλαστικό αντιμικροβιακής σύστασης, οι οποίες να 
προσθαφαιρούνται εύκολα. Να διαθέτουν σύστημα κλειδώματος στο σασί. Η μετόπη κεφαλής να είναι 
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σταθερή και να μην  ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης. Να κατατεθεί πιστοποιητικό σχετικά με την 
αντιμικροβιακή σύσταση.» 
 
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:  
 
Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να είναι ενιαίου τύπου από καλουπωτό πλαστικό αντιμικροβιακής σύστασης 
ιόντων αργύρου ag ,οι οποίες να προσθαφαιρούνται εύκολα. Να διαθέτουν σύστημα κλειδώματος στο σασί. Η 
μετώπη κεφαλής να είναι σταθερή και να μην  ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης. Να κατατεθεί από 
ανεξάρτητο φορέα πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση. 
 
Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε το πιστοποιητικό να είναι από ανεξάρτητο φορέα για μεγαλύτερη 
διασφάλιση του νοσοκομείου. 
 
Η προδιαγραφή Νο 7 ορίζει: 
 
Να διαθέτει από δύο πλαστικά πλαϊνά κιγκλιδώματα αντιμικροβιακής σύστασης σε κάθε πλευρά, τα οποία να 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του μήκους της επιφάνειας κατάκλισης με ύψος τουλάχιστον 40cm. Να 
διαθέτουν μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης με κίνηση καθ’ ύψος κατακόρυφα.  
 
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:  
 
Να διαθέτει από δύο πλαστικά πλαϊνά κιγκλιδώματα αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου ag, σε κάθε 
πλευρά τα οποία να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του μήκους της επιφάνειας κατάκλισης, τουλάχιστον 
κατά τα ¾, με ύψος τουλάχιστον 40 cm. Να διαθέτουν μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης με κίνηση καθ’ύψος, 
κατακόρυφα και να μην καταλαμβάνουν χώρο στο πλάι κατά το ανεβοκατέβασμα τους ώστε να μην 
προσκρούουν σε παρακείμενο εξοπλισμό (πχ κομοδίνα). Να είναι ευκόλως προσθαφαιρούμενα (χωρίς την 
χρήση εργαλείων). Να κατατεθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή 
σύσταση. 
 
Για την εν λόγω προδιαγραφή προτείνουμε να ζητηθεί πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα για μεγαλύτερη 
διασφάλιση του νοσοκομείου. 
 
Η προδιαγραφή Νο 10 ορίζει: 
 
Η κλίνη να διαθέτει μηχανικό σύστημα με ευκρινή, εύκολα προσβάσιμο διακόπτη ( ή μοχλό) για άμεση 
οριζοντίωση προς έκτακτες περιπτώσεις αναγκών CPR.  
 
Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:  
 
Η κλίνη να διαθέτει μηχανικό σύστημα με ευκρινή, εύκολα προσβάσιμο διακόπτη (ή μοχλό) για άμεση 
οριζοντίωση προς έκτακτες περιπτώσεις αναγκών CPR. Το σύστημα αυτό να οριζοντιώνει και κατεβάζει 
αυτόματα και το ύψος του κρεβατιού στο ελάχιστο ύψος. 
 
Την εν λόγω προδιαγραφή την προτείνουμε για την διευκόλυνση των λειτουργιών και διαδικασιών CPR.  
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Παραμένουμε στην διάθεση σας για την οποία περαιτέρω διευκρίνηση χρειασθείτε σχετικά. 
 

 
Μετά τιμής, 

Για την Εταιρεία 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Λεωνίδας Ψηλιάκος 
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