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ΘΕΛΑ: «Διενέπγεια Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ηυν εσνικών Οποδιαγπαθών για ηην
ππομήθεια «Νενοδοσειακού Εξοπλιζμού» για ηιρ ανάγκερ ημημάηυν και κλινικών ηος
Μοζοκομείος (CPV: 39313000-9), πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 29838,74€ ζςμ/νος ΦΟΑ,
με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ
(σαμηλόηεπη ηιμή)».

ΣΟ ΓΔΝΗΘΟ ΝΟΟΘΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»
Έρνληαο ππφςε:
1.

Σνλ Ν 4542/2018 ( ΦΔΘ 95/Α/1-6-2018) « Θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο»
2. Σνλ Ν.4472/2017 ( ΦΔΘ Α’ 74/19-5-2017) ΜΔΡΟ Γ’ « Ίδξπζε ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο
Πξνκεζεηψλ πγείαο γηα ηελ θεληξηθνπνίεζε πξνκεζεηψλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο Φνξέσλ»
3. Σνλ Ν.4412 ΦΔΘ147/8-8-16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ»
[πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] φπσο ηζρχεη.
4. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο θαη
Άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
5. Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
6. Σνλ Ν.3329/2005 (ΦΔΘ:81/Α/05) « Πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο
θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο»
7. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Ν.Α.
«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Σελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.38747/23.05.2019 (ΦΔΘ ΤΟΓΓ/302/27.05.2019) Θνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε ζρεηηθά κε "Παξαηάζεηο ζεηείαο Γηνηθεηψλ Ννζνθνκείσλ ηεο 1εο, 2εο, 4εο θαη 7εο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ Ννζνθνκείσλ ηεο 2εο θαη 4εο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο"
9. Σελ ππ. αξ. 20/20-07-17 (ζέκα 1ν) Απφθαζε Γ.. κε (ΑΓΑ:75Ε04690Χ-4ΦΓ) πεξί Μεηαβίβαζε
Αξκνδηνηήησλ ζηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Ν. Αζελψλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ».
10. Ζ ππ. αξ. 14342/2-10-2019 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ.
11. Σν ππ. αξ. 14722/8-10-2019 πξαθηηθφ ππνβνιήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή
χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
12. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΝΑΗ

ΑΜΑΙΞΘΜΦΜΕΘ
1. Σελ δηελέξγεηα Γεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα
«Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ» γηα ηηο αλάγθεο ηκεκάησλ θαη θιηληθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
(CPV:393130009), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 29838,74€ ζπκ/λνπ ΦΠΑ φπσο απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε
ην ππ. αξ. 14722/8-10-2019 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Σκήκα Πξνκεζεηψλ Πξνκήζεηεο Γηαβνπιεχζεηο).
3. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο αλάξηεζεο.
4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ Γεπηέξα 4/11/2019
θαη ψξα 15:00κ.κ. ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ilias.politis@hippocratio.gr.
5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε
δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ καο.
6. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξνθεξπρζεί πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα
ηελ πξνκήζεηα «Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ» γηα ηηο αλάγθεο ηκεκάησλ θαη θιηληθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
(CPV: 39313000-9), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 29838,74€ ζπκ/λνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Η ΔΘΞΘΙΗΠΘΑ

ΑΜΑΡΑΡΘΑ ΛΟΑΚΑΡΞΟΞΣΚΞΣ

Ρςν.: Σξείο (3) ζειίδεο
-Tν ππ. αξ. πξση. 14722/08-10-2019 πξαθηηθφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Δπηηξνπήο.
Εζυη. Διανομή:
-Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ
-Σκήκα Πξνκεζεηψλ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΟΤ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΡΙΑΛΟΦ ΡΑΘΕΠΞ ΠΣΘΛΘΖΞΛΕΜΞΣ ΣΥΞΣΡ







Γηαζέηεη ζηξνγγπιή έδξα δηακέηξνπ 360 mm απφ αθξψδεο πιηθφ επελδπκέλν κε δεξκαηίλε
αξίζηεο πνηφηεηαο, σπώμαηορ επιλογήρ μαρ.
Γηαζέηεη πεληαθηηλσηή βάζε καχξνπ ρξψκαηνο απφ πνιπακίδην.
Φέξεη κεηαιιηθφ ζηξνγγπιφ πνδνζηάηε.
Σν ακνξηηζέξ ηνπ είλαη πδξαπιηθφ θαη απμνκεηνχκελνπ χςνπο απφ 55 έσο 82 cm .
Ηδαληθφ γηα βαξηά λνζνθνκεηαθή ρξήζε

ΡΙΑΛΟΦ ΠΞΤΗΚΑΞ ΛΕ ΠΣΘΛΘΖΞΛΕΜΞ ΣΥΞΡ ΙΑΘ ΟΚΑΗ



θειεηφο : Ζ βάζε ζηήξημεο είλαη πεληαθηηλσηή κε πέληε ( 5 ) δίδπκνπο ηξνρνχο απφ
πνιπακίδην.



Μεραληζκνί : Ο κεραληζκφο θαη ν κνριφο ξχζκηζεο ηνπ χςνπο ηεο έδξαο έρνπλ δηαδξνκή 6278cm ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ακνξηηζέξ.



Μεραληζκφο θαη κνριφο ξχζκηζεο χςνπο πιάηεο : Ζ δηαδξνκή ηνπο είλαη ζχκθσλε κε ηα
επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα.







Ζ ξχζκηζεο ηνπ χςνπο ηεο πιάηεο επηηπγράλεηαη κεραληθά κε θνριία.
Γέκηζκα : Σα θειχθε ηφζν ηεο πιάηεο φζν θαη ηεο έδξαο θέξνπλ γέκηζκα απφ θαινππσηφ
ιάζηηρν, καιαθήο, δηνγθσκέλεο πνιπνπξεζάλεο, πάρνπο 50 mm, ην νπνίν επελδχεηαη κε
δεπμαηίνη ή καηάλληλο ύθαζμα ζε σπώμαηα επιλογήρ μαρ.
Πιάηε – θέιπθνο : Δίλαη απφ παινεληζρπκέλε, πνιπεζηεξηθή ξεηίλε.
Σν ζθακπφ είλαη θαιήο πνηφηεηαο γηα βαξηά λνζνθνκεηαθή ρξήζε.

ΙΑΜΑΟΕΡ 3 ΘΕΡΕΦΜ ΛΕΑΚΚΘΙΞΡ ΛΕ ΠΑΟΕΖΑΙΘ








Σν ζχζηεκα θαζηζκάησλ αλακνλήο λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη επέιηθην ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε
ηνπ ζε ρψξνπο πνιχσξεο παξακνλήο, αλακνλήο θαη δηέιεπζεο ηνπ θνηλνχ.
Σα θαζίζκαηα αλακνλήο λα είλαη κεηαιιηθά, δηάηξεηα, ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ψζηε λα
δεκηνπξγνχληαη ζπζηνηρίεο ησλ ηξηψλ ζέζεσλ, κε ηξαπεδάθη. Απνηεινχληαη απφ αλεμάξηεηα,
ζπλεξγαδφκελα, ελαιιάμηκα θαη αληηθαζηζηάκελα θχξηα κέξε, φπνπ ηα πφδηα, ηα κπξάηζα θαη νη
ζχλδεζκνη ζηεξέσζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην. Ζ ζπλαξκνιφγεζε ησλ
παξαπάλσ ηκεκάησλ λα γίλεηαη εχθνια θαη γξήγνξα.
Σα πφδηα λα θέξνπλ ξεγνπιαηφξνπο νξηδνληίσζεο κε πιαζηηθή ή ειαζηηθή απφιεμε γηα ηελ
πξνζηαζία δαπέδνπ.
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θαζηζκάησλ λα πξνζθέξνπλ κεγάιε αζθάιεηα ζε αηπρήκαηα.
Να πξνζαξκφδνληαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξνπ, παξέρνληαο επειημία,
επθνιία ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζε.
Ο δηάηξεηνο θαλαπέο λα δηαηίζεηαη ζε πνιιά ρξψκαηα θαη δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ρξσκάησλ
ζην δηάηξεην θάζηζκα.

ΙΑΘΘΡΛΑ ΕΟΘΡΙΕΟΦΜ ΛΕ ΔΕΠΛΑΘΜΗ ΤΦΠΘΡ ΛΟΠΑΡΑ








Οη δηαζηάζεηο ηεο λα είλαη : νιηθφ χςνο απφ δάπεδν : 90 cm, νιηθφ χςνο έδξαο απφ δάπεδν :
45 cm θαη νη δηαζηάζεηο ηεο έδξαο είλαη : 45Υ45 cm ελψ ηεο πιάηεο λα είλαη : 45Υ35 cm.
Να είλαη ζηαζεξφ κε ηέζζεξα ( 4 ) πφδηα .
Ο ζθειεηφο λα είλαη κεηαιιηθφο απφ κνξθνπνηεκέλν σαλςβδοέλαζμα 15Τ30x1,5 mm, κε
ηπαβέπζερ αμθιδέξια και δεμένερ ενδιάμεζα με σαλςβδοέλαζμα , να είλαη βακκέλνο
κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή.
Δπάλσ ζην κεηαιιηθφ ζθειεηφ λα πξνζαξκφδεηαη ( βηδψλεηαη ) ε έδξα ηνπ θαζίζκαηνο θαη ε
πιάηε.
Ζ πιάηε θαη ε έδξα λα απνηεινχληαη απφ θχιια θφληξα πιαθέ νμηάο επάλσ ζην νπνίν
ηνπνζεηείηαη δηνγθσκέλε πνιπνπξεζάλε , επελδεδπκέλε κε ηαπεηζαξία θαη ην εμσηεξηθφ




θέιπθνο , απφ πνιππξνππιέλην επίζεο πνπ δηαθνζκεί ην πίζσ κέξνο ηεο πιάηεο θαη ην θάησ
κέξνο ηνπ θαζίζκαηνο.
Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε ηεο έδξαο θαη ηεο πιάηεο λα είλαη απφ καιαθή, δηνγθσκέλε
πνιπνπξεζάλε ( αθξνιέμ ) ππθλφηεηαο γηα ηελ έδξα 40 kg/m³ θαη πάρνπο 50 mm ελψ γηα ην
θάζηζκα 30 kg/m³ θαη πάρνπο 40 mm.
Ζ επέλδπζε λα είλαη απφ βξαδχθαπζην χθαζκα ή δεξκαηίλε πςειήο αληνρήο, 40.000 ηξηβψλθχθισλ. Υξψκαηνο θαη’ επηινγή ηεο Τπεξεζίαο ζαο.

ΙΑΘΘΡΛΑ ΟΕΠΘΡΠΕΦΞΛΕΜΞ ΛΕ ΛΟΠΑΡΑ














Να θέξεη αλαηνκηθή πιάηε εχξνπο 480 mm θαη χςνπο 500 mm.
Ζ πιάηε θαη ην θάζηζκα λα είλαη δηαηξνχκελα θαη απνηεινχληαη απφ θχιια θφληξα πιαθέ νμηάο.
Ζ επάλσ πιεπξά ηνπ θαζίζκαηνο λα θαιχπηεηαη κε αθξψδεο καμηιάξη πάρνπο 8 cm ην νπνίν
επελδχεηαη κε δεξκαηίλε ρξψκαηνο θαη’ επηινγή.
Σν βάζνο ηεο έδξαο ( θαζίζκαηνο ) λα είλαη 470 mm θαη ην χςνο ηεο απφ ην έδαθνο λα είλαη
θπκαηλφκελν θαλνληθφ απφ 410 έσο 500 mm.
Σν νιηθφ χςνο ηνπ θαζίζκαηνο λα θπκαίλεηαη απφ 910 έσο 1000 mm.
Όιε ε επάλσ επηθάλεηα ηεο πιάηεο θαη ηνπ θαζίζκαηνο λα δεκηνπξγεί βαζνχισκα κε
αλαηνκηθή θιίζε ψζηε λα επηηπγράλεηαη εξγνλνκηθή ζηήξημε ηεο πιάηεο θαζψο θαη ηνπ
αλζξψπηλνπ βάξνπο γηα ζσζηή θαη άλεηε ζέζε ηνπ θαζήκελνπ.
Ζ πίζσ επηθάλεηα ( ηνπ θφληξα πιαθέ ) ζηελ πιάηε θαζψο θαη ε θάησ επηθάλεηα ( ηνπ θφληξα
πιαθέ ) ζην θάζηζκα λα θαιχπηνληαη απφ ζθιεξφ θέιπθνο αληνρήο P.V.C. φπνπ εζσηεξηθά ηνπο
βηδψλεηαη ε κεηαιιηθή ζχλδεζε πιάηεο θαη θαζίζκαηνο. Ζ ζχλδεζε απηή λα είλαη κεηαιιηθή θαη
θαιχπηεηαη απφ ζθιεξφ P.V.C.
ην κέζν θάησ απφ ην θάζηζκα είλαη ν άμνλαο ζηήξημεο (θνιψλα) απφ ραιπβδνζσιήλα
επηρξσκησκέλε ζηξνγγπιήο δηαηνκήο θαη θαιππηφκελε απηή εμσηεξηθά απφ ζθιεξφ P.V.C. Ο
άμνλαο απηφο εζσηεξηθά έρεη εηδηθφ κεραληζκφ ξχζκηζεο χςνπο πδξαπιηθνχ ακνξηηζέξ θαη
κεραληζκφ SYNCHRO. Ο άμνλαο λα θαηαιήγεη ζε πέληε ( 5 ) αθηηλσηή βάζε, κε ξνδάθηα
άξηζηεο πνηφηεηαο.
Οιφθιεξε ε βάζε λα είλαη βαξέσο ηχπνπ ζπλνιηθήο δηακέηξνπ 690 mm.
Να έρεη κπξάηζα.

ΡΑ ΟΑΠΑΟΑΜΦ ΕΘΔΗ ΜΑ ΔΘΔΕΑΘ ΕΓΓΣΗΡΗ ΙΑΚΗΡ ΚΕΘΞΣΠΓΘΑΡ ΓΘΑ ΔΣΞ (2) ΕΗ
ΕΤΜΘΙΗ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗ ΙΑΘ ΔΘΑΘΕΡΗ ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΦΜ ΓΘΑ ΔΕΙΑ (10) ΕΗ
ΜΑ ΖΗΗΘΞΣΜ ΔΕΘΓΛΑΑ

