
 

 

ρόιηα  

Όλνκα 
ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ 

Ν. ΑΕ 

Email 
info@papapostolou.gr 

Άξζξν 
Διαβουλευζη 

Σεχνικών 

Προδιαγραθών 

Ηκ/λία 
17/10/2018 

ΑΦΟΡΑ: «Παξαηεξήζεηο-πξνηάζεηο-ζρόιηα επί ηεο 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΤΣΔΡΗ (2ε) ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ 

ΔΞΟΛΠΙΜΟΤ από 02-10-2018» Αμηόηηκνη Κύξηνη 

Έπεηηα από πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ θαη ζεβόκελνη πάληα ην έξγν ηεο 

Δπηηξνπήο ζύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, 

επηζπκνύκε λα πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ 

από απηώλ, πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία καο λα έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, απνζθνπώληαο 

πάληα ζηελ δηεύξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηόλ πξνο 

όθεινο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δεδνκέλνπ όηη 

ζθνπόο ηνπ θάζε δηαγσληζκνύ είλαη λα δηαζθαιίδεη ην 

δεκόζην ζπκθέξνλ θαη λα κεγηζηνπνηείηαη ν ιόγνο 

Πνηόηεηαο πξνο Σηκήο. Η εηαηξεία καο δηαζέηεη κεγάιε 

γθάκα ζύγρξνλσλ θαη πνηνηηθά αμηόινγσλ θιηλώλ, 

ζηξσκάησλ θαη θνκνδίλσλ, ηεο πιένλ πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο, (ηα νπνία ελ κέξεη δηαζέηεηε θαη ζην 

Ννζνθνκείν ζαο ζε θιηληθέο) σζηόζν κε ηηο δεδνκέλεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εκπνδίδεηαη ε ζπκκεηνρή καο ζε 

απηόλ, κε ηξόπν αλαίηην θαη κε πξνζθέξνληαο 

νπζηαζηηθά νθέιε ζηνλ αζζελή, εθόζνλ ζηελ νπζία ε 

δηαβνύιεπζε καο αλαθέξεηαη κόλν ζην θνκνδίλν, ην 

νπνίν ζέηεη εθηόο όιν ηνλ αληαγσληζκό θαη δελ 

πξνζθέξεη ηίπνηε ζηελ πξάμε ζηνλ αζζελή, αθνύ ηόζν 

κεκνλσκέλα όζν θαη ζην ζύλνιν ηνπο, επηηξέπνπλ κόλν 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεύζεσλ  
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ζε ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ λα πιεξνί όια ηα δεηνύκελα. 

Με βάζε ηα πξνεγνύκελα θαη ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν 

όηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ 

ηελ επξύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό, ώζηε 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο αληαγσληζκνύ λα επηηπγράλνληαη νη 

πιένλ ζπκθέξνληεο όξνη πξνκήζεηαο γηα ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ 

πξνδηαγξαθώλ σο αθνινύζσο: ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΚΛΙΝΧΝ 

(ΔΝΗΛΙΚΧΝ) 14. ΚΟΜΟΓΙΝΟ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

8. Οη άλσ επηθάλεηεο ηνπ θνκνδίλνπ θαη ηεο 

ηξαπεδνηνπαιέηαο λα είλαη από θαινππσηό πνιπκεξέο 

νκνηνγελέο πιηθό θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε 

θαη αλζεθηηθό ζηε ράξαμε, κε ππεξπςσκέλν ρείινο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο 3 πιεπξέο. Οη πξνζόςεηο ηνπ 

θνκνδίλνπ λα είλαη επίζεο από ην ίδην πιηθό, κε έγρξσκε 

δηαθνζκεηηθή θάζα θαη αληηηξαπκαηηθέο ρεηξνιαβέο. H 

απαίηεζε ηεο πξνδηαγξαθήο γηα ηηο πξνζόςεηο ηνπ 

θνκνδίλνπ θαη ηεο ηξαπεδνηνπαιέηαο λα είλαη από 

θαινππσηό πνιπκεξέο νκνηνγελέο πιηθό, είλαη άθξσο 

ζπγθεθξηκέλε, εκπνδίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 

καο ζην δηαγσληζκό θαη ζέηεη όινπο ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο, πιελ ελόο, εθηόο Γηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ρσξίο νπζηαζηηθό ιόγν αθνύ αθελόο 

δεηείηαη ζηελ πξνδηαγξαθή 4 λα είλαη κεηαιιηθά 

βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά κε επνμηθή βαθή, αθεηέξνπ ν 

θάζε θαηαζθεπαζηήο θαηαζθεπάδεη ηα εμσηεξηθά κέξε 

θαη ηηο ρεηξνιαβέο κε πιηθά ηα νπνία έρνπλ πηζηνπνηεζεί 

γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, αλζεθηηθά ζε νπνηεζδήπνηε 

θαηαπνλήζεηο θαη απνιπκαληηθά. Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιόγνπο, γηα ηε δηεύξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ 

εηαηξηώλ θαη γηα ηελ δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηεο 

εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκό πξνηείλνπκε ηελ 

επαλαδηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : 8. Οη άλσ 

επηθάλεηεο ηνπ θνκνδίλνπ θαη ηεο ηξαπεδνηνπαιέηαο λα 

είλαη από θαινππσηό πνιπκεξέο νκνηνγελέο πιηθό ή 

άιιν πιηθό θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε θαη 

αλζεθηηθό ζηε ράξαμε, κε ππεξπςσκέλν ρείινο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο 3 πιεπξέο. Οη πξνζόςεηο ηνπ 

θνκνδίλνπ λα είλαη από πιηθό θαηάιιειν γηα 

λνζνθνκεηαθή ρξήζε, κε έγρξσκε δηαθνζκεηηθή θάζα 

θαη αληηηξαπκαηηθέο ρεηξνιαβέο. Θεσξνύκε όηη κε ηηο 

παξαπάλσ πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζα απνθεπρζεί 

ν πεξηνξηζκόο άλεπ λόκηκνπ εξείζκαηνο ηεο αλάπηπμεο 

αληαγσληζκνύ θαη ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνλ θνξέα 

ζαο λα επηιέμεη κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ αμηόπηζησλ 

κεραλεκάησλ θαη δε πξνο όθεινο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε 

απηώλ. Με εθηίκεζε Γηα ηελ ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν.ΑΔ 



Γηάλλεο Γόγνινο Regional Business Manager  
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Kύξηνη, ζρεηηθά κε ηελ δηαβνύιεπζε αξ. 

18DIAB000003685 (17/10/2018), εκκέλνπκε ζε όηη 

είρακε αλαθέξεη ζηελ 1ε δηαβνύιεπζε θαη θπξίσο ζε όηη 

έρεη παξακείλεη θη αθνξά : ζεκεία ζηηο πξνδηαγξαθέο 

ζαο πνπ ζα εγείξνπλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε άληζε 

κεηαρείξηζε πξνηάζεσλ ησλ πξνκεζεπηώλ πγθεθξηκέλα 

νη εθθξάζεηο "πεξίπνπ ", (όηαλ κάιηζηα επηηξέπεηαη 

απόθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ 10%!) ζεκαίλεη (ι.ρ ζε όηη 

αθνξά ηε πξνδηαγξαθή ησλ θιηλώλ " 6.Να δηαζέηεη 

ειεθηξηθά ξπζκηδόκελεο ηηο αθόινπζεο ζέζεηο: 1.Δύξνο 

δηαθύκαλζεο ύςνπο πεξίπνπ 40-80 εθ......", όηη ζα 

αμηνινγεζνύλ ην ηδην θιίλεο κε ιρ 36 εθ ρακειόηεξν 

ύςνο θαη θιίλεο κε 44 εθ ρακειόηεξν ύςνο…(θαζώο 

δέρεζηε απόθιηζε 10 % απν ην δεηνύκελν 40 εθ 

"πεξίπνπ") Μνλν πνπ ζηε πξώηε πεξίπησζε ελαο 

αζζελήο κηθξνθακσκέλνο ζα κπνξεί λα αθνπκπήζεη ηα 

πόδηα ηνπ κε αζθάιεηα ζην έδαθνο θαηά ηελ έγεξζή ηνπ 

ελώ ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ζα είκαζηε όπσο ζε θιίλεο 

πνπ από ρξόληα θπθινθνξνύλ (ηζσο ηέηνηεο λα έρεηε 

πηζαλόλ) ,νπόηε δε ηίζεηαη νπηε ζέκα βαζκνινγίαο νπηε 

ζέκα αληαγσληζκνύ, αιιά ζέκα ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Κάζε Αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη 

(πνιύ δε πεξηζζόηεξν εάλ ρξεζηκνπνηεί επξσπατθά 

θνλδύιηα γηα ηνλ ζθνπό απηό) λα παίξλεη κέηξα (κέζσ 

ησλ πξνδηαγξαθώλ ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε)πνπ 

αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα ππεξεζηώλ πγείαο ,θξηηήξην 

ζε θάζε πξόζθιεζε ρξεκαηνδόηεζεο. Ιδηαίηεξα όηαλ 

κέζσ ηεο δηαβνύιεπζεο ιακβάλεη γλώζε όηη ε 

ηερλνινγία έρεη λα παξνπζηάζεη ιύζεηο ζηνλ ηνκέα 

απηό... . Αλαβάζκηζε ππεξεζηώλ πγείαο δελ είλαη κόλν ε 

εμππεξέηεζε ηνπ αξξώζηνπ κε θαιύηεξν ηξόπν απν όηη 

ηώξα, αιιά θαη ε κε θαηαπόλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ , 

ζεκεία πνπ αλαθέξακε εθηελέζηεξα ζηελ 1ε 

δηαβνύιεπζε ΚΑΙ ΓΔΝ ΔΛΗΦΘΗΑΝ ΤΠΟΦΗ…. 

Αληηζέησο εκκέλεηε ζηε 2ε δηαβνύιεπζε γηα ην αλ ην 

θνκνδίλν ζα έρεη ελζσκαησκέλε ηξαπεδνηνπαιέηα πνπ 

λα κπνξεί λα απνζπάηαη θηι…..παξάγξαθνο πνπ πέξα 

ηνπ όηη είλαη θσηνγξαθηθή από όζν μέξνπκε θαη ην έρεη 

ειιεληθή παξαγσγηθή εηαηξεία, δελ βξίζθνπκε θαη ηνλ 

ιόγν πνπ ηέηνηα εθηελή αλαθνξά αλαβαζκίδεη ηελ 



πνηόηεηα ππεξεζηώλ πγείαο γηα λα εκκέλεηε θαη ζηε 2ε 

δηαβνύιεπζε. Δμάιινπ αθόκε θη αλ ήηαλ θάηη ην ηόζν 

ζεκαληηθό, δελ ζα έπξεπε λα ζπκπαξαζύξεη ηηο 

δπλαηόηεηεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θιηλώλ θαη ζα 

κπνξνύζαηε λα θάλεηε μερσξηζηό δηαγσληζκό γηα 

θνκνδίλα . Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νζα αλαθέξακε ζηε 

1ε δηαβνύιεπζε. (εμαθνινπζνύκε λα κε 

θαηαιαβαίλνπκε γηαηη νη θιίλεο πνπ είλαη 

ηαηξνηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο, εληάζζνληαη ζε 

δηαβνύιεπζε κε θαξέθιεο ζπλνδνύ θηι πνπ απνηεινύλ 

"μελνδνρεηαθό εμνπιηζκό". Δμαθνινπζνύκε λα κε 

θαηαιαβαίλνπκε εαλ νη πξώηεο θιίλεο είλαη γηα ελήιηθεο 

γηαηί ζηε πξνδ 14 απν ην θνκνδίλν πνπ ζα ηηο ζπλνδεύεη 

αλαθέξεζηε ζε ζίηηζε παηδηώλ.....ηειηθά ηη ηζρύεη ;δηόηη 

αθνινύζσο έρεηε άιιεο θιίλεο παηδηαηξηθήο) ηε 

δηάζεζή ζαο αλ ζέιεηε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηηο 

πξνηάζεηο καο κε εθηίκεζε Γήκεηξα Θενδώξνπ 

Βηνηαηξηθόο κεραληθόο EnaMed ΙΑΣΡΙΚΑ ΔΙΓΗ κ/πε 

Δ.Π.Δ ZΑΛΟΚΧΣΑ 44 15233 ΥΑΛΑΝΓΡΙ ΑΘΗΝΑ 

dtheodorou@enamed.gr www.enamed.gr ΣΗΛ 

2108022150 & 2111069383 FAX:2106838221 ΚΙΝ. 

6972442852  

 
 

 

 
 

 


