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ΠΡΟΣ:  Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ  

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-Τ.Κ. 10676-ΑΘΗΝΑ  
ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
e-mail:  bioiatriki2002@yahoo.com 
 

        Αθήνα, 9 Αυγούστου 2018 
 
 
ΑΦΟΡΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών  
 
 
Κύριοι, 
 

 Θα θέλαμε μέσω της παρόντος εγγράφου να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις 
προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για Ηλεκτρική Κλίνη για τα 
Τμήματα που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. 

 
Αρχικά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός πως η εταιρία μας αντιπροσωπεύει στην 
Ελλάδα τον κατασκευαστικό οίκο ArjoHuntleigh , έναν οίκο που το όνομα του είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο παγκοσμίως, με την κατασκευή ηλεκτρικών κλινών Νοσοκομειακού τύπου και 
θεραπευτικών επιφανειών για τη πρόληψη και την θεραπεία κατακλίσεων. 
 
Σχετικά με τις υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως 
οι προτάσεις που διατυπώνουμε κατωτέρω προσανατολίζονται στην εξασφάλιση της 
μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό, χωρίς να δημιουργούνται 
αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα: 
 
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «2.3 Μήκος επιφάνειας κατάκλισης. Ρυθμιζόμενο 
μηχανικά σε εύρος έως 230 εκατοστά περίπου ώστε να μπορεί να καλύψει όλο το εύρος 
ασθενών χωρίς περιορισμούς. Οι εξωτερικές διαστάσεις να μη ξεπερνούν  
ει δυνατόν τα 100 cm (πλάτος) για να μπορούν να διακινούνται στους χώρους του 
νοσοκομείου.»  

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει την συμμετοχή της εταιρίας μια κατά συνέπεια του 
κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς οι κλίνες διαθέτουν ρυθμιζόμενο μήκος 
επιφάνειας κατάκλισης έως και τα 214 εκατοστά. Επιπρόσθετα, οι εξωτερικές διαστάσεις της 
προσφερόμενης κλίνης ως προς το πλάτος είναι 103 εκατοστά.  Για τους ανωτέρω λόγους και 
για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να 
τροποποιηθεί έως εξής:  
 «2.3 Μήκος επιφάνειας κατάκλισης. Ρυθμιζόμενο μηχανικά για ασθενείς έως και 214 εκατοστά 
τουλάχιστον ώστε να μπορεί να καλύψει όλο το εύρος των ασθενών χωρίς περιορισμούς. Οι 
εξωτερικές διαστάσεις να μη ξεπερνούν ει δυνατόν τα 103 cm (πλάτος) για να μπορούν να 
διακινούνται στους χώρους του νοσοκομείου.» 
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 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «2.12.1.3 Ρύθμιση τμήματος πλάτης έως και +70ο 
περίπου για προστασία ασθενή από πτώση»  

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει την συμμετοχή της εταιρίας μια κατά συνέπεια του 
κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς υπάρχει μια απόκλιση στις μοίρες που εκτελεί 
ηλεκτρικά το τμήμα της πλάτης, η οποία είναι ήσσονος σημασίας χωρίς να επηρεάζεται το 
κλινικό όφελος.  Για τους ανωτέρω λόγους και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού, 
προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής:  
«2.12.1.3 Ρύθμιση τμήματος πλάτης έως και +67ο (±5ο), για προστασία ασθενή από πτώση » 

 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «2.12.1.4 Ρύθμιση τμήματος μηρών έως και +30ᶛ 
τουλάχιστον ώστε να γίνεται σωστή έκταση των ισχίων όπου απαιτείται»  

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει την συμμετοχή της εταιρίας μια κατά συνέπεια του 
κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς υπάρχει μια απόκλιση στις μοίρες που εκτελεί 
ηλεκτρικά το τμήμα των μηρών, η οποία είναι ήσσονος σημασίας χωρίς να επηρεάζεται το 
κλινικό όφελος.  Για τους ανωτέρω λόγους και για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού, 
προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής:  
«2.12.1.4 Ρύθμιση τμήματος μηρών έως και +20ᶛ τουλάχιστον ώστε να γίνεται σωστή έκταση 
των ισχίων όπου απαιτείται»   

 
 

 
Επιπλέον για λόγους αναβάθμισης του ποιοτικού επιπέδου του εξοπλισμού  σας προτείνουμε 
να προστεθούν οι εξής προδιαγραφές: 
 

 

 Η μετόπη της κεφαλής να παραμένει σταθερή κατά τη κίνηση της κλίνης προς αποφυγή 
συγκρούσεων με τον περιβάλλοντα χώρο. 

 
 

 
Ελπίζουμε ότι με την παρούσα επιστολή συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία διαμόρφωσης 
των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, με την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Σας γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας 
μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών που θα 
χρειασθούν στα πλαίσια αυτής της δυναμικής διαδικασίας. 
 
 

Mε τιμή 
Για τη Santair A.E 

 
Χρήστος Καλογεράς 

Υπεύθυνος Πωλήσεων 




