
  
                                                                                                                              

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ ΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΔΙΑΣΡΟΦΟΛΟΓΟΤ ΣΗ Ν.Μ. ΝΑΤΠΛΙΟΤ», ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ήκεξα ζηηο 5-4-2022 θαη ώξα 11:00 πκ , ζπλήιζε ζην Γ.Ν. Αξγνιίδαο - Ννζειεπηηθή 

Μνλάδα Ναππιίνπ ε παξαθάησ επηηξνπή, πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 38
ε
 /29-11-2021 

πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, Θέκα 43
ν
 (ΑΓΑ: ΧΤΧΦ4690Β4-

0ΝΤ),  ε νπνία απνηειείηαη από ηνπο: 

1) Εεζνπνύινπ Μαξία, Τπάιιειν ηεο  Βηνταηξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ν.Μ. Ναππιίνπ 

2) Καιάξνγινπ Γεκήηξην, Πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Ν.Μ. Ναππιίνπ 

3) Βαζηιόπνπιν Παλαγηώηε, Πξντζηάκελν ηεο Βηνταηξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ν.Μ. 

Ναππιίνπ 

Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην έξγν 

«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Γηαηξνθνιόγνπ ηεο Ν.Μ. Ναππιίνπ», κε θσδηθό CPV: 3100000-1 

θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 

Ζ επηηξνπή έιαβε ππόςε ηε θείκελε λνκνζεζία θαη κε βάζε ηελ πξόηεξε εκπεηξία πάλσ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ, ηηο ελ γέλεη παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα, 

ηηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο, ηηο εθαξκνγέο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ην όθεινο ηνπ 

αληαγσληζκνύ, ζπλέηαμε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο ζπλεκκέλα θαηαηίζεληαη θαη 

απνηεινύληαη από ηξεηο (3) ζειίδεο. Ζ επηηξνπή ζπκθώλεζε ζην ηειηθό θείκελν ησλ 

πξνδηαγξαθώλ, ηηο αξίζκεζε θαη ηηο κνλόγξαςε αλά ζειίδα. Σν παξόλ ππνγξάθεθε θαη ε 

επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαγσληζκνύ. 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

1) Εεζνπνύινπ Μαξία 

 

 

2) Καιάξνγινπ Γεκήηξηνο 

 

 

3) Βαζηιόπνπινο Παλαγηώηεο 

 

 
σν.                                                                                                                                        

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζειίδεο 3

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                        ΔΙΟΙΚΗΗ 

 6ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

     ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΗΧΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

     ΖΠΔΗΡΟΤ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

  ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΤΠΛΙΟΤ                                          
 

Δπηηξνπή ύληαμεο Πξνδηαγξαθώλ                                

  

 

                

Σει.: 2752361190-239 

FAX: 2752022272 
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Σετνικές Προδιαγραθές 

Ηαηξηθόο εμνπιηζκόο Γηαηξνθνιόγνπ – Γηαηηνιόγνπ απνηεινύκελνο από Μεδνύξα, 

Φεθηαθό δπγό θαη Αλαζηεκόκεηξν. Κάζε πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη θαη ηα ηξία είδε. 

Ιαηρική μεζούρα μέηρηζης 

Ζ κεδνύξα κέηξεζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηαηξηθή ρξήζε θαη από θαιήο πνηόηεηαο 

αλζεθηηθά πιηθά. Θα δηαζέηεη εξγνλνκηθό ζρήκα θαη ζα επηηξέπεη ηελ εύθνιε ιήςε κεηξήζεσλ. 

Διάρηζηα Υαξαθηεξηζηηθά: 

1. Να δηαζέηεη εύξνο κέηξεζεο ην ιηγόηεξν 180 mm (≥ 180 ρηιηνζηά), θαη λα παξνπζηάδεη 

αθξίβεηα 1 mm (ελόο ρηιηνζηνύ).  

2. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη κέζσ ηαηλίαο κεγάιεο αληνρήο θαη επθξηλνύο θιίκαθαο θαηά κήθνο 

ηεο. 

3. Ο κεραληζκόο ηεο κεδνύξαο ζα είλαη πςειήο πνηόηεηαο, ζα επηηξέπεη ην εύθνιν μεηύιηγκα 

ηεο ηαηλίαο, ην θιείδσκα ηεο ζηελ επηζπκεηή ζέζε, αιιά θαη ην άλεην ηύιηγκά ηεο.  

4. Να είλαη αλζεθηηθή ζε θξαδαζκνύο θαη ζε ηπραίεο πηώζεηο κηθξνύ ύςνπο. 

5. Θα πεξηιακβάλεη κεραληζκό – εξγαιείν ππνινγηζκνύ αλαινγίαο Μέζεο – Ηζρίνπ (Waist-to-

Hip- Ratio / WHR), ν νπνίνο ζα δηαζέηεη επθξηλή θιίκαθα πςειήο πνηόηεηαο. 

6. Θα έρεη κηθξό βάξνο θάησ από 150gr (<= 150 γξακκάξηα)  

7. Να θέξεη ζήκαλζε CE  

8. Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα έρεη πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ ISO 13485 

Ζ Ηαηξηθή κεδνύξα κέηξεζεο ζα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηε ζηε ζπζθεπαζία ηεο κε όια ηα 

ηπρόλ παξειθόκελα πνπ δηαζέηεη. Θα ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 

έλα (1) έηνο. ε πεξίπησζε παξάδνζεο ειαηησκαηηθνύ πξντόληνο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ 

άκεζε αληηθαηάζηαζή ηεο.  ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ηνπ 

πξντόληνο ζηελ Τπεξεζία.  

Ιαηρικός υηθιακός ζσγός δαπέδοσ με κολόνα 

Ο δπγόο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηαηξηθή ρξήζε ζε αλζξώπνπο θέξνληαο αληίζηνηρεο 

πηζηνπνηήζεηο. Θα δηαζέηεη εξγνλνκηθό ζρήκα, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλζεθηηθά, κεγάιεο 

αληνρήο πιηθά θαη ζα κπνξεί λα πξνζαξηήζεη θαηάιιειν αλαζηεκόκεηξν. Να δηαθξίλεηαη από 

κεγάιε απηνλνκία, επρέξεηα ζπληήξεζεο θαη λα κεηαθηλείηαη εύθνια. 

Διάρηζηα Υαξαθηεξηζηηθά: 

1. Να είλαη αλζεθηηθόο ζε θξαδαζκνύο θαη θαηαπόλεζε, λα δηαζέηεη ζηηβαξή θαηαζθεπή. 

2. Να παξνπζηάδεη ρακειό θόζηνο ζπληήξεζεο θαη κεγάιε απηνλνκία δπγηζκάησλ 

ιεηηνπξγώληαο κε θνηλνύ ηύπνπ κπαηαξίεο. Να εκθαλίδεη ιεηηνπξγία απηόκαηεο 

απελεξγνπνίεζεο ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ησλ κπαηαξηώλ. 
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3. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε παξνρή 230V, 50Hz (κνλνθαζηθό θύθισκα) κέζσ 

θαηάιιεινπ κεηαζρεκαηηζηή. 

4. Θα έρεη κέγηζην βάξνο δύγηζεο ηνπιάρηζηνλ 150 θηιά (≥150Kg) κε δηαβάζκηζε ηεο ηάμεο ησλ 

200 γξακκαξίσλ (±200gr) ή πην αθξηβήο.  

5. Ο δπγόο ζα έρεη ζπλνιηθό βάξνο θάησ από 15 θηιά (≤15Kg) 

6. Να δηαζέηεη επέιηθηεο επηινγέο ρξήζεο: ιεηηνπξγία αμηνιόγεζεο δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο κε 

Γείθηε Μάδαο ώκαηνο – BMI, ιεηηνπξγία απόβαξνπ – TARE θαη ιεηηνπξγία HOLD, 

ηνπιάρηζηνλ. 

7. Να ζπλδπάδεηαη κε αλαζηεκόκεηξν ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε πιήξε 

ζπκβαηόηεηα. 

8. Να έρεη πιήξε πηζηνπνίεζε σο Ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ θιάζεο Η (93/42/ΔΟΚ class I) ή λα 

ππάγεηαη ζην λέν θαλνληζκό 2017/745/ΔΔ γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα, λα έρεη 

βαζκνλόκεζε αθξίβεηαο ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο ΗΗΗ θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  

9. Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα έρεη πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ ISO 13485.  

Ο ηαηξηθόο ςεθηαθόο δπγόο δαπέδνπ κε θνιόλα ζα είλαη θαηλνύξγηνο, ακεηαρείξηζηνο ζηε 

ζπζθεπαζία ηνπ κε όια ηα παξειθόκελα πνπ δηαζέηεη. Θα ζπλνδεύεηαη από νδεγίεο ρξήζεο ζηα 

ειιεληθά θαη ηα Αγγιηθά. Θα πεξηιακβάλεηαη θαη ν επίζεκνο κεηαζρεκαηηζηήο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ γηα ηελ ηξνθνδνζία απεπζείαο από ην δίθηπν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.  

ε πεξίπησζε παξάδνζεο ειαηησκαηηθνύ πξντόληνο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ άκεζε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ.  Ο δπγόο ζα ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δύν 

(2) έηε. ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ηνπ πξντόληνο ζην 

Ννζνθνκείν.  

 

Σηλεζκοπικό Αναζηημόμεηρο για ηον ιαηρικό υηθιακό ζσγό δαπέδοσ 

Σν αλαζηεκόκεηξν ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηαηξηθή ρξήζε ζε αλζξώπνπο θέξνληαο 

αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο. Θα είλαη ηειεζθνπηθό. Θα δηαζέηεη εξγνλνκηθό ζρήκα, ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθά, κεγάιεο αληνρήο πιηθά θαη ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκόδεηαη ζην πξνκεζεπόκελν ςεθηαθό δπγό κε ηνλ νπνίν ζα είλαη πιήξσο ζπκβαηό. Να 

δηαθξίλεηαη από επρέξεηα ζπληήξεζεο θαη λα κεηαθηλείηαη εύθνια καδί κε ην δπγό. 

Διάρηζηα Υαξαθηεξηζηηθά: 

1. Να είλαη πιήξσο ζπκβαηό κε ην πξνκεζεπόκελν ςεθηαθό δπγό δαπέδνπ κε θνιόλα. 

2. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθά πιηθά, εύθνια ζην θαζαξηζκό. 

3. Να είλαη επαλάγλσζην θαη ηειεζθνπηθήο ιεηηνπξγίαο. 

4. Πξνζαξηεκέλν ζην δπγό ζα παξέρεη δπλαηόηεηα κεηξήζεσλ ηνπιάρηζηνλ έσο 200 εθαηνζηά 

(≥200cm) κε δηαβάζκηζε 1 ρηιηνζηνύ (1mm).  

5. Θα έρεη βάξνο θάησ από 1,5 θηιό (≤1,5Kg) 
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6. Να έρεη πιήξε πηζηνπνίεζε σο Ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ θιάζεο Η (93/42/ΔΟΚ class I) ή λα 

ππάγεηαη ζην λέν θαλνληζκό 2017/745/ΔΔ γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα θαη λα θέξεη 

ζήκαλζε CE.  

7. Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα έρεη πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ ISO 13485.  

Σν αλαζηεκόκεηξν γηα ηνλ πξνκεζεπόκελν ηαηξηθό ςεθηαθό δπγό δαπέδνπ ζα είλαη θαηλνύξγην, 

ακεηαρείξηζην ζηε ζπζθεπαζία ηνπ κε όια ηα παξειθόκελα γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ ζην δπγό. Θα 

ζπλνδεύεηαη από νδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά θαη ηα Αγγιηθά.  

ε πεξίπησζε παξάδνζεο ειαηησκαηηθνύ πξντόληνο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ άκεζε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ.  Σν αλαζηεκόκεηξν ζα ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο. ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ηνπ 

πξντόληνο ζην Ννζνθνκείν.  

 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

1) Εεζνπνύινπ Μαξία 

 

 

2) Καιάξνγινπ Γεκήηξηνο 

 

 

3) Βαζηιόπνπινο Παλαγηώηεο 
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ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
-Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για μέπορ ή για ηο ζύνολο ηηρ ζηηούμενηρ ποζόηηηαρ. 
-Οι ζςμμεηέσονηερ, οθείλοςν να καηαθέζοςν, ζηην ηεσνική πποζθοπά πιζηοποιηηικό καηαλληλόηηηαρ CE MARK ηων πποϊόνηων πος 
πποζθέποςν, από πιζηοποιημένο οπγανιζμό & ΙSΟ καηαζκεςαζηή (επίζημα μεηαθπαζμένα, ζηην Δλληνική γλώζζα ) 
-Τα καηαηεθειμένα prospectus, θα ππέπει να είναι ηα ππωηόηςπα ηος καηαζκεςαζηικού οίκος. Σε ανηίθεηη πεπίπηωζη θα ππέπει να 
ζςνοδεύονηαι από Υπεύθςνη Γήλωζη, ζηην οποία θα δηλώνεηαι όηι ηα αναγπαθόμενα ζε αςηά ζηοισεία ηαςηίζονηαι με ηα ζηοισεία 
ηος prospectus ηος καηαζκεςαζηικού οίκος. 
-Οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει απαπαίηηηα, ζηην ηεσνική και ζηην οικονομική πποζθοπά να αναθέπονηαι για κάθε πποζθεπόμενο είδορ 
:  
Α. με ηον αύξονηα απιθμό, ηος πίνακα ηων ζηηούμενων ειδών ηηρ διακήπςξηρ μαρ  
Β. ηην εμποπική ονομαζία – μάπκα - κωδικό, ηο επγοζηάζιο και ηην σώπα καηαζκεςήρ ηος κάθε είδοςρ  
Γ. ηην ζςζκεςαζία  
Γ. ηον κωδικό ΔΚΑΠΤΥ 
-Η ππομηθεύηπια εηαιπεία ζε πεπίπηωζη πος είναι διαθοπεηική από ηην καηαζκεςάζηπια να είναι εξοςζιοδοηημένη από ηην καηα-
ζκεςάζηπια εηαιπεία για ηην διακίνηζη ηων πποϊόνηων ηηρ ζηα ελληνικά δημόζια, Σηπαηιωηικά και Ιδιωηικά Νοζοκομεία ώζηε να δια-
ζθαλίζεηαι η οπθή/ έγκαιπη ππομήθεια ηων πποϊόνηων ζηο νοζοκομείο, η οποία θα γίνεηαι ζύμθωνα με ηην ιζσύοςζα Νομοθεζία κα-
θώρ και ηην ηήπηζη όλων ηων διαδικαζιών ή ζε πιθανή ανάκληζη/ απόζςπζη πποϊόνηορ ή μεηά από ζςμπλήπωζη ηηρ «Κάπηαρ Ανα-
θοπάρ Πεπιζηαηικών Φπηζηών Ιαηποηεσνολογικών Πποϊόνηων (λεςκή κάπηα)» από ηον σπήζηη.  

 


