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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231
Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Μπεξή Γεωργία
ΤΗΛ.27513 60170 -  60172 
  E-MAIL: promithies3@gna.gr        

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 13/2021                   
« Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & ηλεκτρομηχανολογικού  Εξοπλισμού» του Γενικού Νοσοκομείου 
Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους »   ΤΜΗΜΑ:  9 .  Φορεία Μεταφοράς Ασθενών   Συστημικός  Αριθμός 
107352.

ΣΧΕΤ. 
1. Η υπ΄ αριθ. 13/2021  Διακήρυξη για την  « Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & ηλεκτρομηχανολογικού  

Εξοπλισμού» του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους »   ΤΜΗΜΑ:  9 .  Φορεία 
Μεταφοράς Ασθενών   Συστημικός  Αριθμός 107352.

2. Το από 7-06-2021  υποβληθέν μέσω ΕΣΗΔΗΣ  με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 7534/8-06-2021   (αίτημα 
παροχής διευκρινήσεων της εταιρείας Λεωνίδας Ψηλιάκος & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ της εταιρείας  Λεωνίδας  Ψηλιάκος & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. για τον εν λόγω διαγωνισμό  .

Στην προδιαγραφή Νο 1 ζητείται το εξής: 
«Φορείο μεταβλητού ύψους, κατασκευασμένο από ισχυρό χαλύβδινο σωλήνα οβάλ διατομής, να έχει υποστεί 
αντισκωριακή επεξεργασία και να είναι βαμμένο με εποξειδική βαφή». 
Θα σας παρακαλούσαμε όπως μας διευκρινίστε εάν είναι αποδεκτός σκελετός κατασκευασμένος από 
χαλύβδινο σωλήνα ορθογωνικής ή κυλινδρικής διατομής.
 
Στην προδιαγραφή Νο 4 ζητείται το εξής: 
«Να διαθέτει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 60cm-90cm τουλάχιστον». 
Θα σας παρακαλούσαμε όπως μας διευκρινίσετε όταν αναφέρετε «υδραυλικό σύστημα ανύψωσης», σε τι εί-
δους σύστημα αναφέρεστε. 

Στην προδιαγραφή Νο 9 ζητείται το εξής: 
 «Στην βάση του σκελετού στηρίξεως να φέρει κάλυμμα για την προστασία των μηχανικών μερών». 
Θα σας παρακαλούσαμε όπως μας διευκρινίσετε από τι υλικό να είναι το κάλυμμα της βάσης του φορείου για 
την προστασία των μηχανικών μερών.

ΠΡΟΣ

Εταιρεία : Λεωνίδας Ψηλιάκος & ΣΙΑ 
Ε.Π.Ε.

&
Προς  κάθε ενδιαφερόμενο
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Σε απάντηση του ανωτέρω  σχετικού 7534/8-06-2021  της εταιρείας Λεωνίδας Ψηλιάκος & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. & προς 
κάθε ενδιαφερόμενο  διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Προδιαγραφή 1:   δεν είναι αποδεκτός σκελετός διαφορετικός της οβάλ διατομής (απορρίπτεται 
σκελετός κυλινδρικός ή ορθογώνιος)

2. Προδιαγραφή 4:  αναφερόμαστε σε σύστημα ανύψωσης υδραυλικό αποτελούμενο από 2 
τουλάχιστον υδραυλικές κολώνες

3. Προδιαγραφή 9: το κάλυμμα της βάσης θα είναι από πλαστικό ABS αντιμικροβιακής προστασίας για 
εύκολο καθαρισμό και μειωμένο βάρος φορείου. 

                                                                                            O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                  
                                                                                                                 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
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