
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
                             Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2021 

 
 
ΑΦΟΡΑ:  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με 
αντικείμενο  την προμήθεια: «ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ»  του Νοσοκομείου Γεν.Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι 
 
 

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, προκειμένου η 

εταιρεία μας να έχει την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση 

της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε 

διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς 

Τιμής. 

  

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά κορυφαίων φορείων μεταφοράς 

ασθενών της πλέον προηγμένης τεχνολογίας του κορυφαίου κατασκευαστικού οίκου LINET, ωστόσο με 

τις δεδομένες τεχνικές προδιαγραφές, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε αυτόν, με τρόπο αναίτιο και μη 

προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη στον ασθενή. 

 

Με βάση τα προηγούμενα και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να 

διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης 

ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή 

προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως: 

 

 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 
 
 

• Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος 2  ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«2. H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 195 x 65 cm τουλάχιστον, αποτελούμενη από 2 τμήματα». 

Προς 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΆΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ» 
 
Υπόψη: Γραφείου Προμηθειών 



 

                                                                                                                                                                                                    

 

 
H απαίτηση με την αναφορά να διαθέτει επιφάνεια κατάκλισης διαστάσεων 195 x 65 cm τουλάχιστον, 
περιορίζει αδικαιολόγητα την συμμετοχή της εταιρείας μας όπως επίσης και πολλών άλλων εταιρειών 
που διαθέτουν επιφάνεια κατάκλισης με διαστάσεις περίπου στα αριθμητικά δεδομένα που ζητούνται. 
 
Για τους παραπάνω λόγους, για τη διεύρυνση της συμμετοχής διάφορων εταιρειών και για την 
δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό προτείνουμε την επαναδιατύπωση της 
προδιαγραφής ως εξής : 
 
«2. H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 195 x 65 cm περίπου, αποτελούμενη από 2 
τμήματα». 
 
 
 

• Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος 4 ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«4. Να διαθέτει ασφαλές φορτίο τουλάχιστον 250 κιλών(ασφαλές φορτίο Λειτουργίας)». 
 
Είναι πολύ σημαντικό, το φορείο να είναι βαρέως τύπου και να δύναται να υποδεχτεί ασθενείς 
υπέρβαρους χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό.  
 
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 
 
«4. Να διαθέτει ασφαλές φορτίο τουλάχιστον 300 κιλών (ασφαλές φορτίο λειτουργίας)». 
 
 
 
 

• Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος 13 ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«13.Να διαθέτει βάση για φιάλη οξυγόνου 10 λίτρωv». 
 
 
Για τη διεύρυνση της συμμετοχής διάφορων εταιρειών και για την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας 
μας στο διαγωνισμό προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 
 
«13. Να διαθέτει βάση για φιάλη οξυγόνου τουλάχιστον 5 λίτρων». 
 
 

• Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος 16 ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«16. Να διαθέτει στρώμα αφρού πολυουρεθάνης αδιάβροχο, βραδύκαυστο, 8 cm». 
 
Προς αναβάθμιση των χαρακτηριστικών του στρώματος προς όφελος του ασθενή και του νοσοκομείου, 
προτείνουμε την επαναδιατύπωση της εν λόγω προδιαγραφής ως κάτωθι:  
 
«16. Να διαθέτει στρώμα αφρού πολυουρεθάνης και βισκοελαστικού υλικού, ύψους 10 εκατοστών 
τουλάχιστον. Να διαθέτει αδιάβροχο και  βραδύκαυστο κάλυμμα». 
 
 
•  Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος 17 ζητούνται τα κάτωθι: 
 



 

                                                                                                                                                                                                    

 

«17. Οι εξωτερικές διαστάσεις του φορείου να είναι 2105mm Χ 830mm Χ 535/845 mm(Μ-Π-Υ)». 
 
Η απαίτηση με την αναφορά οι εξωτερικές διαστάσεις του φορείου να είναι 2105mm Χ 830mm Χ 535/845 
mm(Μ-Π-Υ) δημιουργεί ασάφεια ως προς το ύψος και συγκεκριμένα στο 535/845 που ζητείται διότι σε άλλη 
προδιαγραφή και συγκεκριμένα στην προδ. α/α 6 α ζητείται το εύρος της ρύθμισης του ύψους του φορείου.  
 
Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της εν λόγω προδιαγραφής ως κάτωθι: 
 
«17. Οι εξωτερικές διαστάσεις του φορείου να είναι 2105mm Χ 800mm περίπου (Μ Χ Π)». 
 
•  Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος 18 ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«18. Να διαθέτει ένα στατώ ορού ρυθμιζόμενου ύψους με δύο άγγιστρα». 
 
Προς αναβάθμιση του στατώ ορού που ζητείται, προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής 
ως κάτωθι: 
 
 
«18. Να διαθέτει ένα στατώ ορού ρυθμιζόμενου ύψους με δύο άγκιστρα τουλάχιστον». 

 
Θεωρούμε ότι με τις παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις θα δοθεί η δυνατότητα στον φορέα σας να 
επιλέξει μεταξύ αξιόπιστων συστημάτων υψηλών δυνατοτήτων και προδιαγραφών και δη προς όφελος 
του τελικού χρήστη αυτών.  

 
 

 
Με εκτίμηση  

 
Χαραλαμποπούλου Γεωργία 
Product Manager 
Critical Care  


