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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ    

1
η
 Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής                   ΑΘΗΝΑ,  06 - 11 - 2018 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.∆.∆                                                        

  

   

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟ∆/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                       

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ   

ΠΛΗΡΟΦ.: Α.ΑΓΓΕΛΑΚΗ   
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛ.: 1354   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ  

για χρήση από :  

- ∆/ΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

- 6ΟΣ ∆ 

- ∆.Υ.Χ.Α. 

- Μ.Μ.Ο. 

- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ 

- ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ 

- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

- ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

- Τ.Ε.Π. 

- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

- ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 

- 8ΟΣ Γ 

- ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 

- ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

- ΕΠΟΠΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

- ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

- ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

- Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

- ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

- ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΩΝ 

- ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

- ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

- ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ 

- ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

- ΕΞ. ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Το τεύχος αυτό περιλαµβάνει όλες τις Ειδικές Τεχνικές Περιγραφές των διαφόρων τύπων 

καθισµάτων καθώς και τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής αυτών. 

2. Οι αναφερόµενες διαστάσεις των περιγραφόµενων ειδών είναι δυνατόν να δεχθούν διακυµάνσεις 

±10% οι οποίες όµως δεν θα επηρεάζουν: 
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- την λειτουργικότητα των ειδών 

- την εργονοµία των ειδών 

- την χρήση για την οποία προορίζονται 

- την ποιότητα ή την αντοχή τους 

- την δυνατότητα τοποθέτησής τους 

- την σχέση τους µε άλλα είδη µε τα οποία συνδυάζονται. 

3. Η τυχόν αναφορά σε συγκεκριµένους τύπους του εµπορίου καθώς και η τυχόν εµφάνιση 

φωτογραφικών απεικονίσεων, γίνεται µε σκοπό τον καθορισµό ενός αντιπροσωπευτικού 

ολοκληρωµένου δείγµατος, που περιλαµβάνει τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την 

σχετική Τεχνική Περιγραφή. Η φωτογραφική απεικόνιση δεν αποτελεί δέσµευση. Τα είδη θα πρέπει 

να είναι βιοµηχανικής σειράς, δοκιµασµένα σε µαζική παραγωγή, καθώς και στην χρήση τους σε 

χώρους µεγάλης επισκεψιµότητας. 

4. Οι χρωµατισµοί των υλικών θα επιλεγούν κατόπιν συνεννοήσεως µε την Τεχνική Υπηρεσία. 

5. ∆ιαφηµιστικό φυλλάδιο για κάθε είδος, θα προσκοµισθεί για έγκριση στο Γραφείο Προµηθειών πριν 

την κατακύρωση σε Προµηθευτή. Επίσης για όλα τα είδη, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, τα µέλη 

της Επιτροπής Αξιολόγησης δύνανται να ζητήσουν δείγµατα προς αξιολόγηση.  

6. Το σύνολο της προµήθειας (µηχανισµοί, σκελετοί, ταπετσαρίες) θα καλύπτεται από Εγγύηση του 

προµηθευτή, διάρκειας ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφεροµένων ειδών. 

Για το χρονικό αυτό διάστηµα, ο προµηθευτής δεσµεύεται να παρέχει δωρεάν επισκευή, συντήρηση 

και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισµού που περιλαµβάνεται στο αντικείµενο της προµήθειας. Για τα 

παραπάνω θα κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση από τους συµµετέχοντες στην διαγωνιστική 

διαδικασία. 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
 
 
 

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ-ΜΗΧ. ΕΜΠ, D.E.A. 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧ. 

 


