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Αριθμ. πρωτ. 30620/11-08-2022 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΧΜΘ» 

 

Προμήθεια πέντε (5) ιατρικών - ηλεκτρικών πολυθρόνων χημειοθεραπείας και πέντε (5) μηχανικών 

πολυθρόνων νοσοκομειακής χρήσης, για τη ΜΧΜΘ. 

Γενικά 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να καταθέσουν ξεχωριστά Οικονομική και Τεχνική Προσφορά. 

 Οι υποψήφιοι, κατά την σύνταξη των Προσφορών τους, οφείλουν να ακολουθήσουν την δομή, την 

σειρά, την αρίθμηση και την ορολογία των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου αυτού για να είναι 

ευκολότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη τόσο η αξιολόγηση των προσφορών όσο και η 

παρακολούθηση των εργασιών από τις σχετικές επιτροπές.  

 Οι υποψήφιοι πρέπει να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση, πως ο προς προμήθεια εξοπλισμός 

πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή. 

 Η αποστολή της προμήθειας να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 30 ημερών από την 

ανακοίνωση της σύμβασης - ανάληψης εργασιών από το Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 

 Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγράφως εγγύηση κατασκευής του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, 

τουλάχιστον δύο (2) ετών.  

 Να υπάρχει δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον 10 έτη. 

(Για τις ηλεκτρικές πολυθρόνες). 

 Ο ανάδοχος θα παραδώσει, θα συναρμολογήσει και θα εγκαταστήσει τις πολυθρόνες στη θέση που 

θα του υποδείξει το τμήμα της ΜΧΜΘ και η Τεχνική Υπηρεσία. 

 Να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς. 

 Η εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 13485: 2016, ISO14001:2015. Να κατατεθούν οι 

αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους 

φορείς (Για τις ηλεκτρικές πολυθρόνες). 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι διακινητής αντίστοιχων ειδών, να συμμορφώνονται με την 

υπουργική απόφαση ΔΥ/8Δ/Γ.Π. 1348/ 04 (ΦΕΚ 32Β/2004) (Για τις ηλεκτρικές πολυθρόνες). 

 Υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση των εργασιών 

o Καθαρισμός χώρων: Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους στους οποίους 

πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες καθαρούς και λειτουργικούς.  

o Να απομακρυνθούν άμεσα τα άχρηστα υλικά και υλικά συσκευασίας σε χώρους απόρριψης 

που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει: τα άχρηστα 

υλικά συσκευασίας στους εξωτερικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης και τα μη ανακυκλώσιμα 

σκουπίδια στους κοινούς πράσινους κάδους σκουπιδιών.  

https://www.digas.gr/image/data/banner/digkas_anastasios_e.e._iso_134852016gr.pdf
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 Μέτρα ασφαλείας – Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση των εργασιών 

o Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα από τη 

Νομοθεσία μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του 

Νοσοκομείου, των ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των 

εργασιών. 

o Να ληφθούν τα απαιτούμενα από τη Νομοθεσία μέτρα ασφάλειας, κατά της διασποράς του 

Covid – 19. 

 

Προϋπολογισμός: 22.000,00 € (Είκοσι δυο χιλιάδες ευρώ) συμπ. ΦΠΑ 

 

1. Τεχνική Περιγραφή 

1 Πολυθρόνα Χημειοθεραπείας, ηλεκτρική με πολλαπλές θέσεις  

2 Να είναι εργονομικής και στέρεας κατασκευής, πολύ ανθεκτική και αναπαυτική, ιδανική για 
ασθενείς που πραγματοποιούν πολύωρες θεραπείες. (ογκολογικούς ασθενείς, αιμοκαθαρόμενους 
κλπ). 

3 Ο μεταλλικός σκελετός (βάση) να είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά και να είναι εξ’ ολοκλήρου 
καλυμμένος από καλουπωτό αντιβακτηριδιακό θερμοπλαστικό ABS προκειμένου να καθαρίζεται 
και να απολυμαίνεται εύκολα.  

4 Να διαθέτει τροχούς (4) με σύστημα πέδησης ανά τροχό διαμέτρου τουλάχιστον 100mm. 

5 Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι τεσσάρων τμημάτων (Στήριγμα κεφαλής, πλάτη, κάθισμα και 
τμήμα ποδιών) 

6 Η καρέκλα να διαθέτει ρυθμιζόμενο στήριγμα ποδιών (πέλματα) για να αποτρέψει τις κράμπες στα 

πόδια κατά την θεραπεία του ασθενή το οποίο μπορεί να ρυθμίζεται ανάλογα με το ύψος του 

καθούμενου .Το στήριγμα ποδιών να είναι από αφρώδες υλικό με κάλυμμα δερμάτινης και 

επιπρόσθετα διαφανή μεμβράνη προστασίας. 

7 Να διαθέτει αποσπώμενο μαξιλάρι κεφαλής. 

8 Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι από υψηλής ποιότητας αφρώδες υλικό, πάχους τουλάχιστον 8 

cm, με κάλυμμα δερματίνης αρίστης ποιότητας χωρίς ραφές (μπάκετ). Να υπάρχει η δυνατότητα 
επιλογής χρώματος έπειτα από επικοινωνία με την υπεύθυνη του τμήματος της ΜΧΜΘ. 

9 Να διαθέτει πλήρως ρυθμιζόμενους βραχίονες οι οποίοι να ανακλίνονται και να αποσπούνται. Να 
καλύπτονται από διάφανη μεμβράνη προστασίας. Το πλάτος του βραχίονα να είναι τουλάχιστον 
14 cm. 

10 Ο διαστάσεις του καθίσματος να είναι κατ ελάχιστο 60 cm x 60 cm  

11 Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι περίπου 1,00 m (με μπράτσα) – μήκος περίπου 2,00 m  
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12 Μέγιστο φορτίο180 kg και άνω.  

13 Η πολυθρόνα να διαθέτει 4 τουλάχιστον ηλεκτρικά μοτέρ για ρύθμιση του ύψους, της θέσης 
TRENDELENBURG, της πλάτης, και των ποδιών. 

14 Να διαθέτει χειριστήριο για την ρύθμιση των μοτέρ ξεχωριστά με χαμηλή τάση στα 12 – 24 V. Στο 
χειριστήριο να υπάρχει η επιλογή για την οριζόντια θέση.  

15 Τα τμήματα της πλάτης και των ποδιών να μπορούν να ρυθμιστούν σε πολλαπλές θέσεις με 
ανεξάρτητη ρύθμιση. 

16 Να διαθέτει διακόπτη άμεσης επαναφοράς στην αρχική θέση της πολυθρόνας, σε περίπτωση 
άμεσης ανάγκης. 

17 Να λειτουργεί σε τάση 220V/50Hz και να διαθέτει φις τύπου σούκο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να 
αναφέρουν στην προσφορά τους την ονομαστική ισχύ σε WATT ή την ονομαστική ένταση σε 
AMPER.  

18 Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και οι κινητήρες να συμμορφώνονται με το πρότυπο   

19 Να διαθέτει λαβή οδήγησης.  

20 Η πολυθρόνα να είναι εξοπλισμένη με υποδοχέα ρολού στο πίσω μέρος της, για την κάλυψη της 
πολυθρόνας. 

21 Να παραδοθεί συναρμολογημένη και έτοιμη προς χρήση.  

 

2. Τεχνική Περιγραφή 

1 Πολυθρόνα μηχανική με ανάκληση 2 θέσεων και ενσωματωμένο υποπόδιο. 

2 Να είναι τροχήλατη. Τουλάχιστον οι δύο τροχοί να φέρουν φρένα. 

3 
Να είναι εργονομικής και στέρεας κατασκευής, πολύ ανθεκτική και αναπαυτική, ιδανική για 
ασθενείς που πραγματοποιούν πολύωρες θεραπείες. 

4 

Να φέρει επένδυση από υψηλής ποιότητας τεχνητό δέρμα (PU Leather) και αφρώδες υλικό 
γεμίσματος. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρώματος έπειτα από επικοινωνία με την 
υπεύθυνη του τμήματος της ΜΧΜΘ. 

5 Να φέρει χειροκίνητο, μεταλλικό μηχανισμό ανάκλησης. 

6 Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να έχει πλάτος 80 cm περίπου (± 5 εκ.), μέγιστο βάθος 90 cm 

περίπου (± 5 εκ.) και ύψος περίπου 1 μ. Ύψος καθίσματος από το έδαφος περίπου 45 εκ. 

7 Να παραδοθεί συναρμολογημένη και έτοιμη προς χρήση. 

 


