
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 

1. Η κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι ΙΝΟΧ  κατάλληλο  για νοσοκομειακή χρήση 
ανθεκτικό στις απολυμάνσεις. Να πλένεται και να απολυμαίνεται  με όλα τα γνωστά 
και εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά. Το σύνολο της κατασκευής να 
είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό. 

2. Να διαθέτει Υδραυλική αυξομείωση ύψους από 50cm έως 100 cm, μέσω 
ποδομοχλού ο οποίος να βρίσκεται εμπρός ή πίσω. 

3. Να διαθέτει ανάκλιση πλάτης (70°), ρυθμιζόμενου ύψους με μηχανισμό σκαλιέρας. 
4. Να φέρει ανοξείδωτα, πτυσσόμενα προστατευτικά κάγκελα σε κάθε πλαϊνή πλευρά 

με απλό μηχανισμό ανύψωσης.  
5. Να φέρει 2 μπάρες ώθησης (εμπρός/πίσω) 
6. Να φέρει 2 βάσεις στήριξης στατώ ορού 
7. Να φέρει ανοξείδωτη βέργα στατώ ορού με 2 άγκιστρα 
8. Να φέρει βάση για φιάλη οξυγόνου 
9. Να φέρει υποδοχή τοποθέτησης ιματισμού του ασθενούς στο κάτω μέρος του 

φορείου 
10. Να φέρει στρώμα, προσθαφαιρούμενο. Το στρώμα του φορείου να είναι από 

αφρώδες υλικό , αδιάβροχο. Να πλένεται και να απολυμαίνεται  με όλα τα γνωστά 
και εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά.  

11. Να φέρει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες για την εξομάλυνση των 
προσκρούσεων 

12. Να φέρει 4 τροχούς, οι οποίοι φέρουν σύστημα πέδησης  
13. Διαστάσεις: μήκος 193 cm έως 196cm,πλάτος 65 cm έως 67 cm με ελάχιστο ύψος 

50 cm και μέγιστο 90-100 cm. Οι μέγιστες διαστάσεις του φορείου να είναι 196cm 
Χ67cm με τα κάγκελα. 

14. Το φορείο να μπορεί να δεχθεί ασθενή με βάρος 200kg τουλάχιστον. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Να πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει 
απαραιτήτως πιστοποιητικό ISO ή TUV και την σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με την 
οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Να υπάρχει τέλος υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 10 χρόνια . 

3. Nα συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά. Τα 

εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού. 

4. Να έχει εγγύηση λειτουργίας τρία (3) έτη  

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν: 

Α.Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής  

συντήρησης ή και όλα αυτά) 

Β.Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση 



Γ.Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση 

αναγγελίας βλάβης 

Δ.Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών ( down time) 

Ε.Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα 

της εγγύησης κατά 20 μέρες. 

 

5. Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση του μηχανήματος σε πλήρη 

λειτουργία   και την επίδειξη του μηχανήματος  στο χώρο εργασίας του, στο 

προσωπικό του Νοσοκομείο μας. 

6. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του  

Νοσοκομείου στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος όπως να 

παραδώσει  τα  μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος 

7. Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη τιμοκατάλογο  

ανταλλακτικών του  μηχανήματος  

8. Ο προμηθευτής να προσκομίσει κατάλογο των Νοσοκομείων  

στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα 

9. Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής  

μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο  του προσφερόμενου μηχανήματος 

10. Για χρονικό διάστημα 10 χρόνων από την αγορά του μηχανήματος,  

σε περίπτωση βλάβης και επισκευής του  εκτός του Νοσοκομείου μας  και για όσο 

χρονικό διάστημα χρειαστεί, η εταιρεία οφείλει να το αντικαταστήσει με δικό της 

μηχάνημα, ίδιου τύπου. 

11.Να υπάρχει αποδεδειγμένα εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για την τεχνική 

υποστήριξη όσο και για την εκπαίδευση του συστήματος με έδρα στην βόρεια Ελλάδα 

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου.  

 

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, 

με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές στα επίσημα και 

πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του οίκου . 


