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ΠΡΟΣ:
2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ: Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Κλίνες ΜΑΦ

Κύριοι,

Η εταιρία μας αναλαμβάνει και πραγματοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού,
εγκατάστασης Κεντρικής Αποστείρωσης, Χειρουργείων και Εξοπλισμού
Νοσηλευτικών Κλινικών. Έχει προμηθεύσει και εγκαταστήσει επιτυχώς όλα τα είδη
που της έχουν ανατεθεί από Δημόσιους Διαγωνισμούς, Ιδιωτικά Ιδρύματα κλπ.

Η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου
FAVERO / ΙΤΑΛΙΑΣ στην χώρα μας, ενώ επισημαίνεται ότι το Νοσοκομείο σας έχει
προμηθευτεί από τον εν λόγω οίκο μέσω της εταιρείας μας οκτώ (8) κλίνες Μ.Ε.Θ.
(οι τέσσερις από το 2004 και οι υπόλοιπες τέσσερις από το 2008) οι οποίες είναι σε
πλήρη λειτουργία στη Μονάδα του Νοσοκομείου σας και συντηρούνται άρτια από
την εταιρεία μας παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα
τελευταία έτη και με όλες τις συνέπειες που επιφέρουν αυτές.

Αναφερόμενοι στη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη προμήθεια
τεσσάρων (4) Κλινών ΜΑΦ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000 €
(συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α.), κατά την άποψη μας ο προϋπολογισμός δεν είναι
επαρκής και ο διαγωνισμός θα κηρυχθεί άγονος.

Για το λόγο αυτό, να υπάρχει δηλαδή συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών με τον
διαθέσιμο προϋπολογισμό δαπάνης, και για να εξασφαλίζεται ότι το Νοσοκομείο θα
προμηθευτεί κλίνες σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλες  για τη χρήση και το σκοπό
που προορίζονται (τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον) χωρίς όμως να περιορίζεται η
ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, προτείνονται οι κάτωθι τροποποιήσεις στις
υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές:

mailto:admin@medic-plan.com
www.medic-plan.com


2

Παράγραφος 4:
«Να διαθέτει οπωσδήποτε θήκη για την τοποθέτηση ακτινολογικής κασέτας και λήψη
ακτινογραφιών με φορητό ακτινολογικό μηχάνημα τουλάχιστον στο τμήμα της
πλάτης. Να αναφερθεί για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η
τοποθέτηση ώστε να μην υπάρχουν επιπλέον κινήσεις του ασθενή. Επιθυμητό να
διαθέτει σύστημα συγκράτησης ακτινολογικής κασέτας με δυνατότητα κίνησης καθ’
όλο το μήκος της επιφάνειας κατάκλισης»

Παράγραφος 11:
«Όλες οι κινήσεις (πλάτης, μηρών, CPR, trendeleburg / reverse trendeleburg,
καρδιολογική καρέκλα) να γίνονται ηλεκτρικά και να μην απαιτείται δύναμη από το
νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να ελαχιστοποιείται η καταπόνησή του ιδιαίτερα κατά
την κινητοποίηση του ασθενή. Να περιγραφεί προς αξιολόγηση ο τρόπος που
επιτυγχάνονται. Ταυτόχρονα να είναι δυνατή η μηχανική απεμπλοκή του τμήματος
πλάτης (για CPR) σε περίπτωση βλάβης με λεβιέ και από τις δύο πλευρές (δεξιά ή
αριστερά).»

Παράγραφος 14:
«Να δίδεται δυνατότητα χειρισμού της κλίνης από το νοσηλευτικό προσωπικό από
όλες τις πλευρές (αριστερά, δεξιά, μετόπη ποδιών) καθώς και από χειριστήρια που θα
βρίσκονται στη διάθεση του ασθενούς. Να παρέχεται η δυνατότητα τα πλαϊνά
χειριστήρια να είναι ενσωματωμένα στα πλευρικά προστατευτικά για την εύκολη
πρόσβαση από τον ασθενή (εσωτερικά) αλλά και από το νοσηλευτικό προσωπικό
(εξωτερικά) – να προσφερθεί προς επιλογή. Να υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης
επιλεγμένων κινήσεων από την κεντρική κονσόλα χειρισμού όταν δεν επιτρέπεται ο
χειρισμός από τον ασθενή.»

Παράγραφος 16:
«Να υπάρχει η δυνατότητα να διαθέτει ποδομοχλούς και από τις δύο πλευρές της
κλίνης για την ρύθμιση του ύψους αλλά και την αυτόματη λήψη της εξεταστικής
θέσης ώστε να διασφαλίζει την ασηψία σε περίπτωση μικροεπεμβάσεων. Να
προσφερθούν προς επιλογή. »

Παράγραφος 22:
«Να προσφερθεί προς επιλογή και με ξεχωριστή τιμή σύστημα ζύγισης ασθενούς, το
οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στις υπό προμήθεια κλίνες όσο και σε αυτές
που διαθέτει ήδη το Νοσοκομείο, με τα εξής χαρακτηριστικά:
- Απεικόνιση του απόλυτου βάρους του ασθενή
- Απεικόνιση της αλλαγής βάρους
- Δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 5 (πέντε) τιμών βάρους.
- Δυνατότητα παγώματος των τιμών κατά την προσθήκη ή αφαίρεση εξαρτημάτων

από την κλίνη.
- Παρακολούθηση ισορροπίας υγρών του ασθενούς
- Ακρίβεια τιμών ± 0,25 Kg.
- Ζύγιση σε οποιαδήποτε κλίση της κλίνης.»
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Παράγραφος 36:
«Το μηχάνημα να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με εγχειρίδιο χρήσης και
συντήρησης και στην Ελληνική γλώσσα.»

Παράγραφος 38.1:
«Να δύναται να δεχθούν ασθενείς βάρους 250 κιλών τουλάχιστον (όσο επιτρέπει το
αιτούμενο κρεβάτι) χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση τους.»

Παράγραφος 38.12:
«Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO:9001 και
ISO:13485».

Ανακεφαλαιώνοντας και με σκοπό τη δυνατότητα ευρύτητας συμμετοχής στο
Διαγωνισμό, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη όσο τεκμηριωμένα αναφέρονται
ανωτέρω.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Μετά τιμής,

Για την MEDIC PLAN Ε.Π.Ε.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Διαγωνισμών


