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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΣΥΝΟ∆ΩΝ)
1. Να είναι πολυθρόνα-καρέκλα µε σταθερές βάσεις χωρίς τροχούς.
2. Να αποτελείται από τρία τµήµατα: κεφαλής-πλάτης, καθίσµατος-πυέλου και ποδιών.
3. Να είναι ελαφριά.
4. Να αναφερθεί το συνολικό της βάρος.
5. Να έχει µεταλλικό σκελετό ανθεκτικό στην τριβή και στα χτυπήµατα.
6. Να µπορεί να αντέξει µεγάλο σωµατικό βάρος από 100 -150 kg.
7. Να έχει µπράτσα εκατέρωθεν για στήριξη των χεριών.
8. Να έχει µεταλλικά µπράτσα µε επικάλυψη από ανθεκτικό υλικό για άνεση κατά τη χρήση.
9. Να έχει ανακλινόµενη πλάτη µε ρύθµιση κλίσης για άνεση κατά τη χρήση.
10. Να έχει µηχανική χειροκίνητη ρύθµιση πολλαπλών θέσεων (από θέση καθίσµατος έως θέση
ανάπαυσης-οριζόντια θέση).
11. Να έχει αφρώδες υλικό υψηλής αντοχής µε πάχος 6 -10 cm για άνεση κατά τη χρήση.
12. Να έχει επικάλυψη στο αφρώδες υλικό, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στις τριβές, αντιµικροβιακή,
και βραδυκαύστη.
13. Να έχει µονόχρωµη επικάλυψη για την ορατή αξιολόγηση του επιπέδου καθαρότητας ή πιθανών
ρύπων.
14. Να έχει αδιάβροχη επικάλυψη που θα επιτρέπει τον καθαρισµό και την απολύµανση.
15. Να µην έχει κανένα υφασµάτινο τµήµα.
16. Να απέχει το αφρώδες υλικό στο τµήµα των ποδιών, σε θέση καρέκλας (καθιστή θέση), 5 15cm από το πάτωµα για να µην λερώνεται από αυτό και τα υποδήµατα.
17. Να έχει το αφρώδες υλικό στο τµήµα καθίσµατος, πλάτος 50-65cm.
18. Να έχει µήκος οριζόντιας θέσης (θέση ανάπαυσης) από 160-180cm.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης κατ’ αριθµητική αντιστοιχία προς τις ανωτέρω
τεχνικές προδιαγραφές.
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2. Όλοι οι συµµετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ποιότητας EN ISO
9001:2008 ή νεότερο µε πεδίο πιστοποίησης τη διακίνηση προϊόντων.
3. Ο κατασκευαστικός οίκος υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ποιότητας EN ISO
9001:2008 ή νεότερο και τα προσφερόµενα είδη να φέρου πιστοποιητικό CE (Να κατατεθούν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά).
4. Ο ανάδοχος να

παραδίδει τις πολυθρόνες σε αρίστη κατάσταση, καθαρές και κατά την

παράδοσή τους θα βεβαιώνει εγγράφως ότι έχουν υποστεί απολύµανση από χρήση µεταξύ
συνοδών των ασθενών (από ασθενή σε ασθενή).
5. Να παραδίδονται σε συσκευασία που να διασφαλίζει την καθαρότητα τους κατά την παράδοση
στο χρήστη.
6. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν µπορεί να ξεπερνά τις δύο (2) ώρες.
7. Να κατατεθεί δείγµα για το προσφερόµενο είδος κατά την αξιολόγηση.
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