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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                   Πάτρα :21-03-2017 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –       Αρ.Πρωτ: 8732 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 
       
ΤΜΗΜΑ:    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ.Προµηθειών  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:     2613601872     
 FAX:                    2610 227 896 
 
 
Α∆Α:                                          A∆ΑΜ: 
  
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 
 
 

                                            Για την προµήθεια : 

Α.  ∆ΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ, προϋπολογισµού 

• 15.000,00€ το κρεβάτι +24% ΦΠΑ=18.600,00€  

τεµάχια 2: συνολικού προϋπολογισµού µε φπα=37.200,00€ 

 

Β. ∆ΥΟ (2)ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ , 

προϋπολογισµού 

• 5.000,00€ το αερόστρωµα+ 24% ΦΠΑ=6.200,00€ 

τεµάχια 2: συνολικού προϋπολογισµού µε φπα =12.400,00€ 

  

 Συνολικής δαπάνης: 49.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκοµείου 

Πατρών  

 

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ 9ης/14-03-2017 (θέµα 48ον) Απόφασης  ∆Σ   µε Α∆Α:7Ν7Ι46906Λ-ΗΤ3   το 

Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη µειοδότη  

για την προµήθεια : 

Α.  ∆ΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ, προϋπολογισµού 
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• 15.000,00€ το κρεβάτι +24% ΦΠΑ=18.600,00€  

τεµάχια 2: συνολικού προϋπολογισµού µε φπα=37.200,00€ 

 

Β. ∆ΥΟ (2)ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ , 

προϋπολογισµού 

• 5.000,00€ το αερόστρωµα+ 24% ΦΠΑ=6.200,00€ 

τεµάχια 2: συνολικού προϋπολογισµού µε φπα =12.400,00€ 

 

Συνολικής δαπάνης: 49.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκοµείου 

Πατρών ως εξης: 

 

Α. “ ∆ΥΟ (2) ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ προϋπολογισµού 

• 15.000,00€ το κρεβάτι +24%ΦΠΑ=   18.000,00€  

                           Τεµάχια 2: συνολικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ=37.200,00€ 

                                           

Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) 

Η κλίνη να είναι σύγχρονου σχεδιασµού σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ60601-2-52, ηλεκτρική µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. H επιφάνεια κατάκλισης να είναι αποτελούµενη από 4 τµήµατα: πλάτης, λεκάνης, µηρών και ποδιών, 

κατασκευασµένα από κατάλληλο υλικό για τον εύκολο καθαρισµό και απολύµανση.  

2. Να είναι ισχυρής κατασκευής και κατάλληλη για βάρος τουλάχιστον 250 κιλά. (ασφαλές φορτίο λειτουργίας). 

3. Να διαθέτει ενσωµατωµένη προέκταση της κλίνης (να αναφερθεί το µήκος) για την υποδοχή ασθενών 

µεγαλύτερου ύψους Η προέκταση να επιτυγχάνεται ηλεκτρικά για µεγαλύτερη ευχρηστία από πλευράς του 

χρήστη. 

4. Οι µετώπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα και να είναι από πλαστικό υλικό.  Η µετώπη 

ποδιών να έχει τη δυνατότητα ασφάλισης για την αποφυγή µη ηθεληµένης αφαίρεσης της κατά την 

µετακίνηση της κλίνης.  

5. Να διαθέτει αµφίπλευρα ζεύγος πλαϊνών κιγκλιδωµάτων (τέσσερα στο σύνολο τους), από πλαστικό υλικό, 

που να προφυλάσσουν τον ασθενή από πτώση, αλλά να καθιστούν δυνατή την εύκολη αποβίβαση αυτού, 

όταν παραστεί ανάγκη. Τα πλαϊνά να είναι µετακινούµενα και κάτω από το επίπεδο της επιφάνειας 

κατάκλισης, ώστε να εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στον ασθενή. 

6. Να µπορεί να λάβει τις ακόλουθες θέσεις: 

� Ηλεκτρική ρύθµιση ύψους από 45-80 cm περίπου (+-5%), για την εύκολη εξέταση και τοποθέτηση του 

ασθενούς. 
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� Ηλεκτρική ρύθµιση τµήµατος πλάτης τουλάχιστον 70ο µοίρες (να µην ξεπερνάει τις 90ο σε συνδυασµό µε 

την κίνηση Anti-trendelenburg) . 

� Ηλεκτρική ρύθµιση τµήµατος µηρών τουλάχιστον 35ο. 

� Ηλεκτρική ρύθµιση του τµήµατος ποδιών τουλάχιστον 50ο (όταν το τµήµα των µηρών είναι τουλάχιστον 

35ο). 

� Ηλεκτρική ρύθµιση Trendelburg \ anti-trendelenburg τουλάχιστον 13ο\13 αντιστοίχως. 

� Ηλεκτρική ρύθµιση πλάγιας κλίσης τουλάχιστον 30ο. Να έχει την δυνατότητα να ρυθµίζεται αυτόµατα η 

πλάγια κλίση σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την µείωση διαφόρων σοβαρών αναπνευστικών επιπλοκών 

όπως πνευµονία, ατελεκτασία λόγω της ακινησίας του ασθενή. 

� Επιθυµητό να υπάρχει κουµπί το οποίο µε το πάτηµα του να φέρνει την κλίνη σε τέτοια θέση η οποία να 

διευκολύνει τον ασθενή να αποχωρήσει από αυτή.  

7. Να διαθέτει ενσωµατωµένα χειριστήρια εξωτερικά από τα πλαϊνά κιγκλιδώµατα της κεφαλής για τον χειρισµό 

όλων των παραπάνω ηλεκτρικών κινήσεων της κλίνης. Επιπλέον να διαθέτει επιλεκτική αποµόνωση - 

περιορισµό ορισµένων κινήσεων της κλίνης, από µέρους του ασθενούς. Τέλος,  µε το πάτηµα ενός κουµπιού 

να λαµβάνονται προγραµµατισµένες κινήσεις όπως, CPR και καθιστικής καρδιολογικής καρέκλας. 

8. Να διαθέτει ενσωµατωµένα χειριστήρια εσωτερικά των πλαϊνών κιγκλιδωµάτων για την ρύθµιση της πλάτης, 

των µηρών και του ύψους από την πλευρά του ασθενή. 

9. Να διαθέτει ενσύρµατο χειριστήριο για την ρύθµιση των ηλεκτρικών κινήσεων της κλίνης στην πλευρά των 

µετώπης των ποδιών. Να µπορεί να ρυθµίσει το τµήµα της πλάτης, µηρών, ποδιών όπως επίσης το ύψος, 

Anti/Trendelenburg και την πλάγια κλίση. Επιπλέον να υπάρχει η δυνατότητα επιλεκτικής αποµόνωσης - 

περιορισµό ορισµένων κινήσεων της κλίνης, από µέρους του ασθενούς. Να υπάρχει η δυνατότητα µε το 

πάτηµα ενός κουµπιού να λαµβάνονται προγραµµατισµένες κινήσεις όπως, CPR και καθιστικής καρδιολογικής 

καρέκλας. 

10. Να διαθέτει ενσύρµατο χειριστήριο για την ρύθµιση της πλάτης, µηρών, του ύψους και της θέσης 

autocontour από τον πλευρά του ασθενή. Επιθυµητό η δυνατότητα φωτιζόµενων κοµβίων στο χειριστήριο.  

11. Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν κουµπί των ηλεκτρικών ρυθµίσεων όπως επίσης να απενεργοποιούνται 

αυτόµατα µετά το πέρας ορισµένου χρόνου ούτως ώστε να υπάρχει περιορισµός σε απρόσκοπτες κινήσεις.  

12. Να διαθέτει ποδοδιακόπτες και από τις δύο πλευρές της κλίνης για την ρύθµιση του ύψους όπως επίσης η 

ύπαρξη κοµβίου αυτόµατης οριζοντίωσης της επιφάνειας κατάκλισης (εξεταστική θέση) ώστε να διασφαλίζει 

την ασηψία σε περίπτωση µικροεπεµβάσεων. Να διαθέτει ποδοδιακόπτες, για τη ρύθµιση της πλάγιας κλίσης 

για την εξυπηρέτηση του νοσηλευτικού προσωπικού κατά την αλλαγή των κλινοσκεπασµάτων . 

13. Να λαµβάνει τη θέση ανάγκης CPR µηχανικά  και από τις δύο πλευρές της κλίνης. 

14. Το τµήµα της πλάτης να έχει τέτοια λειτουργία µετακινήσεως ούτως ώστε να αποφεύγονται οι πιέσεις που 

ασκούνται στην κοιλιακή χώρα. 

15. Να διαθέτει µπαταρία για την επίτευξη των κινήσεων, σε περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος ή µετακίνησης της 

κλίνης . 

16.  Να διαθέτει θήκη για της συγκράτηση ακτινολογικής κασέτας όπως επίσης να µπορεί να χρησιµοποιηθεί C-

ARM στο τµήµα της πλάτης. Η τοποθέτηση της κασέτας να επιτυγχάνεται από τα πλάγια της κλίνης.  

17. Να διαθέτει ενσωµατωµένες χειρολαβές αµφίπλευρα της κλίνης, για την εξυπηρέτηση του ασθενή κατά την 
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έγερση του χωρίς την βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού.  

18. Να διαθέτει σύστηµα ζύγισης ασθενούς µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

� Οθόνη όπου θα απεικονίζονται ταυτόχρονα το απόλυτο βάρος του ασθενή και η αλλαγή βάρους. 

� ∆υνατότητα αποθήκευσης των µετρήσεων.  

� ∆υνατότητα παγώµατος των τιµών κατά την προσθήκη ή αφαίρεση εξαρτηµάτων από την κλίνη. 

� Ακρίβεια τιµών έως 0,5 kg. 

Το σύστηµα ζύγισης να προσφερθεί προς επιλογή. 

 

19. Να φέρει τουλάχιστον δυο θέσεις για στατώ ορού. 

 

20. Να διαθέτει ράγα στήριξης στα πλάγια της κλίνης µε 2 θέσεις τουλάχιστον για την λήψη διαφόρων 

παρελκοµένων όπως ουροσυλλέκτες.  

21. Να φέρει τέσσερις (4) διπλούς τροχούς τουλάχιστον 150 mm µε κεντρικό σύστηµα φρένων. Να 

προσφερθούν προς επιλογή 5ος τροχός για την εύκολη µεταφορά  / ευελιξία  σε διαδρόµους και ασανσέρ. 

22. Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης.  

23.  Να  διαθέτει σύστηµα  αυτόµατης ακινητοποίησης της κλίνης (θέση στάθµευσης) όταν είναι συνδεδεµένη 

στην παροχή ρεύµατος για την αποφυγή τραυµατισµού του ασθενή.  

24. Να προσφέρονται επιπροσθέτως εξαρτήµατα  όπως στατώ ορού, στήριγµα αναπνευστικού κυκλώµατος, 

θήκη για φιάλη οξυγόνου κτλ. 

25. Να είναι διαστάσεων: 

Εξωτερικές : 220 x100 cm. Περίπου (+-5%). 

Εσωτερικές : 205 x 85 cm. Περίπου (+-5%). 

Να µπορεί να δεχτεί στρώµα έως και 23 cm.  

26. Να προσφέρεται κάθε κλίνη µε το στρώµα της  που να καλύπτει τουλάχιστον 4ου βαθµού και µε κάλυµµα 

από υλικό αδιάβροχο, αντιµικροβιακό, αεροδιαπερατό, αντιβακτηριακό και ενάντια στην δηµιουργία µυκήτων. 

Να κατατεθεί διάγραµµα κατανοµής πιέσεων από το βάρος του ασθενούς. 

27. Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03   (διακίνηση και τεχνική 

υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι 

ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.∆. 117/2004.  

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΡΩΜΑ Μ.Ε.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ  

1. Να  βοηθά στην πρόληψη των κατακλίσεων και να συµβάλει στην θεραπεία ακόµη και 4ου 

βαθµού κατάκλισης σε ασθενείς βάρους τουλάχιστον 180 κιλών. 
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2. Να φέρει διάταξη  αεροθαλάµων, πλενόµενοι , απαραίτητα µε δυνατότητα µεµονωµένης 

αντικατάστασης τους σε περίπτωση βλάβης τους. Οι αεροθάλαµοι να είναι από διαφανές υλικό 

( όχι σκούρο)για τον άµεσο εντοπισµό εισροής υγρών ή βρωµιάς. 

 

3. Να διαθέτει ιµάντες για την σωστή και σίγουρη στήριξη του στο κρεβάτι. Επιθυµητό να 

διαθέτει εξωτερικά κανάλια για την απόκρυψη του καλωδίου ρεύµατος της αντλίας αέρος. 

4. Nα διαθέτει ενσωµατωµένο στρώµα αφρού ή αεροστρωµα  για την πλήρη αντικατάσταση 

του νοσοκοµειακού στρώµατος και να ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης. Ο συνδυασµός και 

των δύο στρωµάτων να δηµιουργεί µηδενική πίεση για µέγιστη θεραπεία αποδεδειγµένα . 

5. Το κάλυµµα να είναι αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, το οποίο να αποσπάται πλήρως µε 

φερµουάρ, για τον αποτελεσµατικό καθαρισµό και απολύµανση του. 

6. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 2000x880 mm ενώ το ύψος του να µην ξεπερνάει τα 230 

mm . 

7. Να µπορεί να ακολουθήσει όλες τις θέσεις της νοσοκοµειακής κλίνης. 

8. Να διαθέτει µηχανισµό διατήρησης της πίεσης σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος ή 

µεταφοράς του ασθενή για τουλάχιστον 12 ώρες. 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ 

 

9. Να διαθέτει µικροεπεξεργαστή  για την εύρυθµη λειτουργία. Να είναι µικρού µεγέθους και να 

µπορεί να κρεµαστεί και από την µετώπη της κλίνης. 

10. Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις για την απεικόνιση των ρυθµίσεων ενώ να µπορεί ο 

χρήστης να ρυθµίσει την πίεση ανάλογα το βάρος και την άνεση του ασθενή. Επιθυµητό να 

υπάρχει κοµβίο ενεργοποίησης των πλήκτρων κατά την χρήση  

11. Να διαθέτει 3 τρόπους λειτουργίας: 

Α) Εναλλασσόµενη πίεση σε σταθερά χρονικά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 10 λεπτών. Να 

αναφερθεί ο τρόπος εναλλαγής πίεσης του αέρα. 

Β) Στατική (µέγιστη πληρότητα µε αέρα των αεροθαλάµων) για την περιποίηση του ασθενή. 

Να απενεργοποιείται αυτόµατα και να επιστρέφει στην εναλλακτική λειτουργία µετά το πέρας 

30 λεπτών περίπου. 

Γ) Καθιστής θέσης όπου κατά την ανύψωσης του τµήµατος της πλάτης να υπάρχει µεγαλύτερη 

πίεση αέρος στους αεροθαλάµους στην περιοχή της λεκάνης για την αποφυγή βύθισης του 

ασθενή.  

12. Να διαθέτει ηχητικό και οπτικό συναγερµό σε περίπτωση τεχνικών προβληµάτων (να 

αναφερθούν) . 

13. Να διαθέτει δυνατότητα λήψης κατάστασης CPR σε εµφανές σηµείο πάνω στην 

αντλία και να ενεργοποιείται άµεσα µε το ένα χέρι ώστε να µην υπάρχει καθυστέρηση στην 

ανταπόκριση. 

14. Να διαθέτει φίλτρο εύκολα προσβάσιµο προς καθαρισµό του. 
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15. Να λειτουργεί µε 220 V / 50 Ηz. 

16. Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03   

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. 

∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης 

Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.∆. 117/2004.  

 

Γ. O προϋπολογισµός κόστους έχει ως εξής: 

1. 15.000,00€ το κρεβάτι +24% ΦΠΑ=18.600,00€  

τεµάχια 2: συνολικού προϋπολογισµού µε φπα=37.200,00€ 

2. 5.000,00€ το αερόστρωµα+ 24% ΦΠΑ=6.200,00€ 

τεµάχια 2: συνολικού προϋπολογισµού µε φπα =12.400,00€ 

            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ :49.600,00€ 

 

  Η προσφορά θα πρέπει να είναι κλειστή σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Τα στοιχεία του αποστολέα  (επωνυµία, ∆/νση, τηλ. κ.λ.π.) β) Τα στοιχεία του Νοσοκοµείου µε τις 

λέξεις: “ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη προµήθεια  

Α.  ∆ΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ & Β. ∆ΥΟ (2) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ: 

“CPV:33141620-2  » προϋπολογισµού 49.600,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ του Γενικού 

Νοσοκοµείου Πατρών. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προµηθειών (κτίριο Γ. Γεννηµατά 2ος 

όροφος) έως την 30-03-2017 ηµέρα Πέµπτη  του έτους 2017  ώρα 10:00 πµ. Όπου και το άνοιγµα 

των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής  Αξιολόγησης όπως ορίσθηκε µε την  άριθ. 

9ης/14-03-2017 (θέµα 48ον) Απόφασης  ∆Σ   µε Α∆Α:7Ν7Ι46906Λ-ΗΤ3   µε του Γενικού Νοσοκοµείου 

Πατρών. 

 
 

     
                                                                Ο ∆ιοικητής  
  

Θεόδωρος Σερεµέτης  
 

17PROC005952019 2017-03-21

ΑΔΑ: 7ΤΟΣ46906Λ-Ξ6Υ
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