
Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές καθισμάτων ειδικού τύπου (πολυθρόνες 

συνοδών), δέον όπως μας διευκρινίσετε το στοιχείο 6 των προδιαγραφών σας. Θερμή 

παράκληση, όπως  λάβετε υπόψιν σας το γεγονός ότι διαθέτουμε εμπειρία 40 ετών στο 

χώρο της κατασκευής και εμπορίας νοσοκομειακού εξοπλισμού, με άριστα καταρτισμένο 

τεχνικό προσωπικό. Ως εκ τούτου,πρακτικά, θεωρούμε ανέφικτη την κατασκευή τόσο 

κλινών όσο και πολυθρόνων (ως ζητείται εν προκειμένω) αντοχής σωματικού βάρους 100-

150 kg. Επισημαίνεται ότι οι συνήθεις προδιαγραφές κατασκευής για κλίνη είναι έως 170 kg 

(δηλαδή χωρίς κατώτατο όριο αντοχής) και για πολυθρόνα είναι έως 150 kg (ομοίως χωρίς 

κατώτατο όριο αντοχής). Από κατασκευαστικής πλευράς, είναι ανέφικτο να συνυπολογιστεί 

ανώτατο και κατώτατο όριο. Στις περιπτώσεις αυτές, εκ της πολυετούς εμπειρίας μας, αρκεί 

η αναφορά στο ανώτατο όριο αντοχής.      

                Περαιτέρω, και προς την αποτελεσματικότερη χρήση των πολυθρόνων, 

επιθυμούμε όπως συμπεριλάβετε στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κάτωθι: η πολυθρόνα 

πρέπει να είναι άκαμπτη, προσθαφαιρούμενη και από ελαφρύ υλικό για τον ευκολότερο 

καθαρισμό της. Επίσης, κατά προτίμηση, πρέπει να είναι από καλουπωτό πλαστικό (όχι 

πλέγμα).   

                Σχετικά με τον ειδικό όρο 4 περί απολύμανσης, θεωρούμε ότι θα έπρεπε η 

διατύπωση να περιλαμβάνει τα εξής: ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τις πολυθρόνες σε 

άριστη κατάσταση, καθαρές και, κατά την παράδοση τους θα βεβαιώνει εγγράφως ότι 

έχουν υποστεί απολύμανση από χρήση μεταξύ συνοδών των ασθενών (από ασθενή σε 

ασθενή).  

Ως γνωστόν, από την μέχρι τώρα εμπειρία μας, οι πολυθρόνες , διακινούνται και 

παραδίδονται ελεύθερα από συνοδό σε συνοδό χωρίς κανένα σχετικό καθαρισμό και 

απολύμανση. Είναι προφανές ότι κάθε έγγραφη βεβαίωση από τον Ανάδοχο του 

διαγωνισμού δεν εξασφαλίζει την παροχή υψηλών υπηρεσιών για την πρόληψη της 

πιθανής διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, αν η εν λόγω εταιρεία δεν είναι 

πιστοποιημένη να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την 

ποιοτική αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες θα προσδώσουν και 

προσθετική αξία στο νοσοκομείο σας,  σας προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν 

λόγω προδιαγραφής, ως ακολούθως: «ο Ανάδοχος να παραδίδει τις πολυθρόνες σε άριστη 

κατάσταση και καθαρές. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να έχει πιστοποίηση ή να συνεργάζεται 

με εταιρεία που διαθέτει σύστημα πιστοποίησης απολύμανσης η οποία θα είναι σε θέση να 

βεβαιώνει κάθε φορά εγγράφως ότι έχει προβεί σε απολύμανση από χρήση μεταξύ 

συνοδών των ασθενών αλλά και από ασθενή σε ασθενή» 

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε. 
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