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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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 για να µετακινείται ή µεταφέρεται εύκολα. 

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 >120 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 ρύθµιση πολλαπλών θέσεων (από θέση καθίσµατος έως  θέση ανάπαυσης-οριζόντια 

θέση)  είτε µηχανική χειροκίνητη είτε  αυτόµατη µε πάτηµα κοµβίου. 

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 έχει στo κάτω-εξωτερικό τµήµα της βάσης στήριξης του αφρώδους υλικού, επιπλέον  

επιφάνεια από σταθερό υλικό (πλαστικό ή άλλο) για την κάλυψη του σκελετού της πολυθρόνας 

και των ελατηρίων  ή άλλου τύπου µηχανισµό µε σκοπό την αποφυγή τραυµατισµών κατά το 

δίπλωµα ή άνοιγµα της πολυθρόνας. 

17. 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. 

18. Να έχει το αφρώδες υλικό  στο τµήµα καθίσµατος, πλάτος  50-55cm. 

19. Να έχει µήκος  οριζόντιας θέσης  (θέση ανάπαυσης) από 160-180cm. 
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1. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης κατ’ αριθµητική αντιστοιχία προς τις ανωτέρω 

τεχνικές προδιαγραφές. 

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 διαθέτει σύστηµα ποιότητας EN ISO 

9001:2008 ή νεότερο και τα προσφερόµενα είδη να φέρουν πιστοποιητικό CE (Να κατατεθούν 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά). 

4. Ο ανάδοχος να  παραδίδει τις πολυθρόνες σε αρίστη κατάσταση και καθαρές σε  συσκευασία 

που να διασφαλίζει την καθαρότητα τους κατά την παράδοση στο χρήστη, συνοδευόµενες από 

το πιστοποιητικό απολύµανσης. 

5. Ο ανάδοχος  οφείλει να έχει πιστοποίηση ή να συνεργάζεται µε εταιρεία που διαθέτει 

σύστηµα πιστοποίησης απολύµανσης. 

6. Να κατατεθούν τα έγγραφα  πιστοποίησης του συστήµατος  απολύµανσης. Σε περίπτωση 

σύµβασης µε εταιρεία  που διαθέτει πιστοποίηση για σύστηµα  απολύµανσης,  να κατατεθούν 

τα σχετικά έγγραφά  που δείχνουν τη σχέση συνεργασίας καθώς και τα πιστοποιητικά  για το 

σύστηµα απολύµανσης. 

7. Ο ανάδοχος να αναφέρει το είδος του απολυµαντικού ή το σύστηµα απολύµανσης που θα 

χρησιµοποιείται για την απολύµανση των πολυθρόνων µεταξύ των χρήσεων από συνοδούς 

ενός ασθενή σε συνοδούς άλλου ασθενή.  

8. Το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου του επιπέδου καθαρότητας µε οπτική 

αξιολόγηση καθώς και της απολύµανσης µε δειγµατοληπτική λήψη καλλιεργειών κατά την 

παράδοση και πριν τη χρήση από τους συνοδούς του ασθενή. Επί θετικών καλλιεργειών το 

Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης. 

9.Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος δεν µπορεί να ξεπερνά τις τρείς (3) ώρες.  

10. Ο Ανάδοχος   σε περίπτωση βλάβης της  πολυθρόνας, οφείλει να την αντικαταστήσει  εντός 

της ηµέρας (σε αρίστη κατάσταση, καθαρή σε  συσκευασία) συνοδευόµενη µε πιστοποίηση 

απολύµανσης.   

11. Να κατατεθεί δείγµα για το προσφερόµενο είδος κατά την αξιολόγηση. 

 

 

 


