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 Δρέπανο Αχαΐας, 07/06/2021 
 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ BBD.ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ (ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ)» ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». 

 

 

Σε συνέχεια της από 31/05/2021 ανακοίνωσής σας, που αφορά στην  διαβούλευση τεχνικών 

προδιαγραφών  για «ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ (ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΓΙΑ 

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ)», για το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», θα θέλαμε δια της 

παρούσης να σας υποβάλουμε τα κάτωθι: 

 

Προδιαγραφή 1. 

Η προδιαγραφή «Να είναι μηχανικού τύπου, μεταλλική, σταθερή και ανθεκτική για Νοσοκομειακή 

χρήση» περιορίζει τις δυνατότητες του υπό προμήθεια είδους και αυξάνει τις πιθανές δυσκολίες 

που θα αντιμετωπίσει το αρμόδιο προσωπικό, κατά τη χρήση. Πλέον, οι τιμές των ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενων καρεκλών είναι ανταγωνιστικές και, εν πάση περιπτώσει, μέσα στον προϋπολογισμό 

του υποκείμενου διαγωνισμού.  

Προτείνουμε η προδιαγραφή να συνταχθεί ως εξής: 

 

«Να είναι ηλεκτρικού τύπου, τροχήλατη, σταθερή και ανθεκτική για Νοσοκομειακή χρήση.» 

 

Προδιαγραφή 2. 

Η περιγραφή «Να διαθέτει σκελετό χρωμίου και να αντέχει σε βάρος έως 150 κιλά» περιορίζει 

σημαντικά τις πιθανές επιλογές, χωρίς να προσφέρει κάποιο ουσιαστικό πλεονέκτημα στη χρήση 

για την οποία προορίζεται. 

Προτείνουμε η προδιαγραφή να συνταχθεί ως εξής: 

 

«Να διαθέτει μεταλλικό σκελετό, ανθεκτικό σε οξείδωση και διάβρωση, και να αντέχει σε 

βάρος ως 150 κιλά.» 

 

Προδιαγραφή 3. 

Έχοντας ως γνώμονα την όσο το δυνατό πιο εύκολη χρήση από το αρμόδιο προσωπικό, την όσο το 

δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος προϋπολογισμού αλλά, πρώτα και πάνω απ’ όλα, την 

ασφάλεια του χρήστη (είτε αυτός είναι ασθενής, είτε όχι), αντί της προδιαγραφή: «Τα τμήματα 

πλάτης και ποδιών να έχουν τη δυνατότητα κλίσης μέσω μηχανισμού και να μπορούν να πάρουν 

πολλαπλές θέσεις.» προτείνουμε την προδιαγραφή:  

 

«Τα τμήματα πλάτης και ποδιών να έχουν τη δυνατότητα κίνησης με ηλεκτρικό τρόπο και να 

μπορούν να πάρουν πολλαπλές θέσεις. Να μπορεί να έλθει αυτόματα σε θέση ανάκλισης ή 

Trendelenburg με τη χρήση κατάλληλου μηχανισμού.» 
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Προδιαγραφή 5 

Τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούνται σε νοσοκομειακό εξοπλισμό, όπως είναι τα υπό 

προμήθεια είδη, προσφέρουν δυνατότητα επικάλυψης με μικροβιοκτόνα/ βακτηριοκτόνα και όχι 

απλώς αντιμικροβιακά υλικά, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή προστασία και ασφάλεια. 

 

Προτείνουμε στην προδιαγραφή: «Με άνετη αφρώδη επένδυση, περιβαλλόμενη από υλικό 

αντιμικροβιακό, αντιβακτηριδιακό και αντιμυκητιακό και υψηλής αντοχής σε απολυμαντικά υγρά.» 

την προσθήκη «με αντιμικροβιακή τεχνολογία, καθώς και πιστοποίηση του υλικού επένδυσης 

κατά Covid-19. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά». 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.  

 

Με εκτίμηση, 
 

Φώτης Ιωσηφέλης 

Product Specialist 
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