
ΘΕΜΑ: Προμήθεια τροχήλατων φορείων μεταφοράς νεκρών ρυθμιζόμενου ύψους

 Προμήθεια δυο (2) τροχήλατων φορείων μεταφοράς νεκρών για τις ανάγκες του Νεκροτομείου του Γ. Ν. Πατρών,

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί.

Τεχνική Περιγραφή

Το κάθε φορείο να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1 Να είναι από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (αντιμαγνητικός)
2 Να είναι βαρέως τύπου. Να μπορεί να μεταφέρει τουλάχιστον βάρος 200 κιλά.
3 Να δοθεί περιγραφή της κατασκευής της βάσης. Προτείνεται, χωρίς να είναι δεσμευτικό, ο σκελετός της βάσης 

του φορείου να αποτελείται από ανοξείδωτες τηλεσκοπικές ράγες κατάλληλου πάχους για τα βαρέως τύπου 

φορτία και να καταλήγουν σε τροχούς.
4 Οι τροχοί της βάσης να είναι περιστρεφόμενοι αντιστατικοί ενισχυμένοι βαρέως τύπου. Να αναφέρεται η 

διάμετρός τους, η οποία να είναι τουλάχιστον 100χιλ.
5 Να διαθέτει κεντρικό μηχανισμό πέδησης για το σύνολο των τροχών ή τουλάχιστον για κάθε ζευγάρι αυτών.
6 Η βάση του φορείου να είναι ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος, συμπεριλαμβανομένου του ύψους των τροχών, σε κάθε 

δυνατό ύψος από (μέγιστη τιμή χαμηλότερης στάθμης) 0,40μ. μέχρι (ελάχιστη τιμή υψηλότερης στάθμης) 1.20μ.

Μικρή απόκλιση στη χαμηλότερη στάθμη είναι επιτρεπτή. Η προδιαγραφή της υψηλότερης στάθμης πρέπει να 

τηρείται επί ποινή αποκλεισμού. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σε οποιοδήποτε ύψος αλλά προ-ρύθμισης θέσεων, να 

αναφέρονται ο αριθμός και το ύψος των προ-ρυθμιζόμενων θέσεων, αφού οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πριν την 

κατάθεση της προσφοράς τους λάβουν γνώση των θέσεων του ψυγείου νεκρών (περίπου 0.40μ και 1.20μ), της 

τράπεζας νεκροψίας 0.94μ και των λοιπών επιπέδων που χρησιμοποιούν στο Τμήμα του Νεκροτομείου. Η 

επιτροπή έχει το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά με δυνατότητα ρύθμισης αν κρίνει ότι υπάρχει 

εναλλακτική με δυνατότητα ρύθμισης σε μεγαλύτερο εύρος υψών ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

του συστήματος συμπεριλαμβανομένης της προσφερόμενης τιμής. 
7 Να δοθεί περιγραφή του τρόπου ρύθμισης του ύψους της βάσης (π.χ. υδραυλικού τύπου) και του τρόπου 

χειρισμού του μηχανισμού ρύθμισης (π.χ. με ποδόπληκτρο).
8 Να δοθεί περιγραφή του τρόπου συντήρησης του μηχανισμού ρύθμισης ύψους.
9 Το φορείο να έχει διαστάσεις περίπου: μήκος 215 εκ. και πλάτος τουλάχιστον 65 εκ. (μικρές αποκλίσεις είναι 

αποδεκτές).
10 Να φέρει χειρολαβές για την μετακίνηση του φορείου σε κάθε πλευρά του.
11 Κάθε μέρος του να διαθέτει υλικά με χαρακτηριστικά ή επεξεργασία κατάλληλη, ώστε να είναι προστατευμένο 

από οξείδωση και σκληρή χρήση.
12 Τα υλικά του να επιτρέπουν την πλύση του με τα συνήθη καθαριστικά ιατρικών χώρων/εξοπλισμού. 
13 Να δίνεται εγγύηση τουλάχιστον δυο (2) ετών για το σύνολο του εξοπλισμού και τουλάχιστον πέντε (5) ετών για 

τα αντιδιαβρωτικά χαρακτηριστικά του.
14 Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ύπαρξης διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
15 Να διαθέτει CE marking.

Εκτιμώμενο κόστος: Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) ανά φορείο πλέον ΦΠΑ

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Δώδεκα χιλιάδες διακόσια ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ
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