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ΘΔΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο Κιηβάλνπ 

Απνζηείξσζεο ζηα Υεηξνπξγεία ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Γ.Ν.Α. « ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» ( CPV 33152000-0 Kιίβαλνο) κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)». 

 

 
 

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 
 
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α’/04.04.2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

3. Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Καζνξηζκφο ΚΑΑ». 

4. Σν ππ. αξ. 4661/14.09.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηά ηεο λα εγθξίλεη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Η ππ. αξ. 6902/2-5-2018 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα 
ηελ πξνκήζεηα ελφο Κιηβάλνπ Απνζηείξσζεο ζηα Υεηξνπξγεία ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Γ.Ν.Α 
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» ( CPV:33152000-0 Κιίβαλνο) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ( ρακειφηεξε ηηκή)  (ΑΓΑ:756Ο4690Χ-2Φ5) 

6. Σν ππ. αξ. 9168/11-6-2018 πξαθηηθφ ππνβνιήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή 
χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΝΑΙ.     

    
 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 

 

1. Σε δηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο Κιηβάλνπ 

Απνζηείξσζεο ζηα Υεηξνπξγεία ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Γ.Ν.Α  «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» » ( CPV 33152000-0 

Kιίβαλνο)  φπσο απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ 9168/11-6-2018 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Σκήκα ΠξνκεζεηψλΓεκφζηα Γηαβνχιεπζε Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ). 
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3.  Η  δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελψ ζε 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο, ζα 

αλαξηεζνχλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο. 

4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ 

              6η Ιουλίου 2018   Ηκέξα   Παραζκευή   θαη Ώξα 15:00 μμ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

lenach@hippocratio.gr. 

5.  Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα απνθαζίζεη 

γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή 

ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ καο. 

6.   Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο Κιηβάλνπ Απνζηείξσζεο ζηα 

Υεηξνπξγεία ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Γ.Ν.Α. « ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» ( CPV 33152000-0 Kιίβαλνο) κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)». 

 

 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 
 
 
 πλεκκέλα: έληεθα  (11) ζειίδεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

  

 Δζσηεξηθή δηαλνκή:  

 -Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

- Σκήκα Οηθνλνκηθνχ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ 
ΣΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟΤ» 

 

     Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

1. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη. Θα 

δηαζέηεη ζήκαλζε CE θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα. 

2. Ο ειεθηξνινγηθφο θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο ζα είλαη πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ζα δηαζέηεη πλεπκαηηθέο βαιβίδεο ιεηηνπξγίαο αλνμείδσηεο θαηαζθεπήο γηα 

καθξνδσία. 

3. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ πγξή απνζηείξσζε ρεηξνπξγηθψλ 

εξγαιείσλ, επηδεζκηθνχ πιηθνχ, ηκαηηζκνχ θαη ειαζηηθψλ ζε ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο 134⁰C 

θαη 121⁰C θαη ζε αλάινγεο πηέζεηο. 

4. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη ειεθηξηθή αηκνγελλήηξηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 40kW γηα 

ηελ ηαρχηεξε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ, κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο κε αηκφ 

απφ ζε θεληξηθφ δίθηπν αηκνχ, ελζσκαησκέλε πιήξσο ζην ζθειεηφ ηνπ θιίβαλνπ 

απνζηείξσζεο θαη ζα θαηαιακβάλεη ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρψξν.  

5. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα ιεηηνπξγεί κε ηξηθαζηθή ειεθηξηθή παξνρήο 3x400VAC/50Hz. 

6. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα ειέγρεηαη απφ κηθξνεπεμεξγαζηή.  

7. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα είλαη νξηδφληηαο θφξησζεο, κε κία (1) κνλή ζχξα απηφκαηε, 

νιηζζαίλνπζα θαη θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο γηα νηθνλνκία ρψξνπ ιεηηνπξγίαο. Η σθέιηκε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θιηβάλνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 400lt, ψζηε ζε θάζε θχθιν 

απνζηείξσζεο λα απνζηεηξψλνληαη ηνπιάρηζηνλ 6 απνζηεηξσηηθέο κνλάδεο (STU). Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θιηβάλνπ ζα είλαη 650 x 650 x 900mm (Π x Τ x Β) πεξίπνπ. Σν 

πιάηνο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θιηβάλνπ ζα είλαη νπσζδήπνηε κεγαιχηεξν ησλ 650mm. 

8. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα έρεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο πνπ δε ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. Ο δηαζέζηκνο ρψξνο πξνο εγθαηάζηαζε θαη 

ηνπνζέηεζε είλαη πιάηνπο 1,00m πεξίπνπ, βάζνπο 1,40m πεξίπνπ θαη χςνπο 2,20m πεξίπνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην πιάηνο θαη ην βάζνο ηνπ θιηβάλνπ ζα πξέπεη αθήλεη ηθαλνπνηεηηθφ θαη 

εξγνλνκηθφ ρψξν γηα ζπληήξεζε ψζηε λα ππάξρεη άλεηε πξφζβαζε γηα ηηο εξγαζίεο ησλ 

ηερληθψλ ζηελ εκπξφζζηα θαη πιατλή φςε ηνπ.  

9. Ο ζάιακνο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα είλαη νξζνγψληνο, θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L, δηπινχ ηνηρψκαηνο κε καλδχα πίεζεο θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L, κε ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο ξσγκέο θαη πξνεμνρέο, κε θιίζε γηα 

ηελ απνρέηεπζε θαη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ζπκππθλσκάησλ θαη ζα αληέρεη ηα νμέα θαη ηηο 

ζεξκηθέο/θαηαπνλήζεηο.  Ο ζάιακνο θαη ν καλδχαο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη λα 

έρνπλ ππνζηεί δνθηκέο ζε πδξαπιηθή πίεζε κεγαιχηεξε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή Οδεγία 97/23/EC θαη λα δηαζέηνπλ αζθαιηζηηθή βαιβίδα ππεξπίεζεο. 

10. Ο καλδχαο ζα πεξηβάιιεη ην ζάιακν ζηε κέγηζηε δπλαηή επηθάλεηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

πιήξεο κεηάδνζε ζεξκφηεηαο. Η παξνρή αηκνχ ζην καλδχα θαη ην ζάιακν ζα δίλεηαη απφ 

μερσξηζηή γξακκή γηα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα αηκνχ ζην ζάιακν. Πεξηκεηξηθά ν καλδχαο ζα 

είλαη ζεξκνκνλσκέλνο απφ θαηάιιειν πξνζζαθαηξνχκελν πιηθφ γηα εμνηθνλφκεζε ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο θαη δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Η ζεξκνθξαζία επαθήο ηνπ ζαιάκνπ ζα 

είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 50⁰C. 

11. Ο ζάιακνο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα ζηεξίδεηαη ζε ζθειεηφ απφ αλνμείδσην ράιπβα γηα 

ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο ζθνπξηάο ή δηάβξσζεο.  

12. Η αηκνγελλήηξηα ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθφ 

αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 316L ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 97/23/EC,  ζα δηαζέηεη 
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αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιείαο, ζα δηαζέηεη δηαηάμεηο θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο 3bar πνπ 

ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε παξνρή αηκνχ θαηάιιειεο πνηφηεηαο γηα απνζηείξσζε, ζα 

δηαζέηεη απηφκαηε δηάηαμε ειέγρνπ θαη δηάηαμε άκεζεο έλδεημεο ηεο ζηάζκεο λεξνχ 

ηνπνζεηεκέλεο ζηελ πιεπξά θφξησζεο ηνπ θιηβάλνπ θαη ζε ζεκείν εχθνια νξαηνχ απφ ην 

ρεηξηζηή, ζα δηαζέηεη αζθαιηζηηθή βαιβίδα ππεξπίεζεο θαη κεραληζκφ εθθέλσζεο ησλ αιάησλ 

απφ ηνλ ππζκέλα ηεο (ζηξαηζψλα) γηα λα δηαηεξείηαη ην εζσηεξηθφ ηεο ζε θαιή θαηάζηαζε. 

13. Η πιήξσζε ηεο αηκνγελλήηξηαο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο κε λεξφ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

απηφκαηα κέζσ ειεθηξηθήο αληιίαο λεξνχ. Η είζνδνο ηνπ λεξνχ ζηελ αηκνγελλήηξηα δε ζα 

πξνθαιεί πηψζε πίεζεο ηνπ αηκνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο απφ απφηνκε ςχμε. Σν λεξφ ζα 

εηζέξρεηαη ζηελ αηκνγελλήηξηα απαιιαγκέλν απφ αέξηα εμαζθαιίδνληαο ηελ παξαγσγή 

θαζαξνχ αηκνχ.  

14. Η πφξηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα είλαη απφ πιηθφ θαηαζθεπήο φκνην κε ην 

πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζαιάκνπ, ζα θαιχπηεηαη απφ κνλσηηθφ πιηθφ, ζα είλαη θαηαθφξπθα 

νιηζζαίλνπζα γηα νηθνλνκία ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ζα ιεηηνπξγεί θαηά πξνηίκεζε κε πεπηεζκέλν 

αέξα (κέζσ πλεπκαηηθψλ θπιίλδξσλ) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θίλεζε ηεο αθφκα θαη κε ηελ 

απνπζία ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζα δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαιείαο πνπ ζα αθηλεηνπνηεί ηελ 

πφξηα αλ παξεκβιεζεί νηηδήπνηε θαηά ην θιείζηκν ηεο. Δπίζεο αλ δελ έρεη θιείζεη ηειείσο ε 

πφξηα ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο δε ζα εθηειείηαη ην πξφγξακκα απνζηείξσζεο θαη δε ζα 

επηηξέπεηαη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο εάλ ππάξρεη αθφκα ζεηηθή πίεζε εληφο ηνπ ζαιάκνπ. Σν 

αζθαιέο θιείζηκν ηεο ζχξαο ζα επηζεκαίλεηαη κε νπηηθή έλδεημε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 

15. Η πφξηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα ζθξαγίδεη ην ζάιακν κέζσ εηδηθήο 

ζηιηθνλνχρνπ θιάληδαο ζηεγαλνπνίεζεο ε νπνία ζα εδξάδεηαη ζε θαηάιιειε εζνρή πεξηκεηξηθά 

ηεο αθκήο ηνπ ζαιάκνπ. 

16. Ο ζάιακνο, ν καλδχαο, ε πφξηα θαη ε αηκνγελλήηξηα ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα δηαζέηνπλ 

ζεξκνκφλσζε απφ πεηξνβάκβαθα ψζηε λα δηαηεξείηαη ρακειή ε ζεξκνθξαζία ζηελ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα ηνπ ζαιάκνπ θαη ηεο πφξηαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρεηξηζηψλ ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ 285. 

17. Όιεο νη ειεθηξηθέο θαη πλεπκαηηθέο βαιβίδεο πξέπεη λα είλαη πςειήο ηερλνινγίαο, άξηζηεο 

πνηφηεηαο, θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο αηκνχ.  

18. Σν θχθισκα ζσιελψζεσλ ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα είλαη εμ’ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην 

ράιπβα. Οη ζχλδεζκνη ζσιελψζεσλ ζα εμππεξεηνχλ ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε δπλαηή 

αληηθαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ γηα ιφγνπο επθνιίαο θαηά ηελ επηζθεπή θαη ηε 

ζπληήξεζε ηνπ θιηβάλνπ. 

19. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη αλαινγηθά καλφκεηξα έλδεημεο πίεζεο γηα ην ζάιακν, ην 

καλδχα θαη ηελ αηκνγελλήηξηα (θαηά πξνηίκεζε μερσξηζηά). 

20. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη δηαηάμεηο απηνπξνζηαζίαο πρ. έιιεηςε λεξνχ ζην δίθηπν 

θηι. 

21. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα παξαγσγήο θελνχ κε αληιία θελνχ πγξνχ 

δαθηπιίνπ, δχν ζηαδίσλ γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ θελνχ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξνπ επηπέδνπ. 

Η αληιία θελνχ ζα εδξάδεηαη ζε εξγνλνκηθή θαη αληηθξαδαζκηθή βάζε γηα ηελ εχθνιε 

πξφζβαζε γηα επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαζψο θαη γηα ηελ απνκείσζε ηνπ ζνξχβνπ, ζα 

δηαζέηεη ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη ζχζηεκα ςχμεο ηεο απνρέηεπζεο ηνπ θιηβάλνπ. 

22. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ελζσκαησκέλνπ 

κηθξνυπνινγηζηή ν νπνίνο δε ζα επεξεάδεηαη απφ δηαθνπέο ηνπ ξεχκαηνο κηθξφηεξεο ησλ 10 

sec, ζα δηαζέηεη πςειή αμηνπηζηία, ζα εμαζθαιίδεη κε αθξίβεηα ηελ επαλάιεςε ησλ 

πξνγξακκάησλ απνζηείξσζεο θαη ζα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ. 

23. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα εθηειεί θαη ζα παξαθνινπζεί φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ζα εηδνπνηεί ην ρεηξηζηή γηα αλσκαιίεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελδερφκελεο βιάβεο ή 

ιάζνο ρεηξηζκφ, κε νπηηθά θαη αθνπζηηθά ζήκαηα. Θα παξέρεη νπηηθέο ελδείμεηο γηα ηε 
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ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ ζαιάκνπ, ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην 

πέξαο ηνπ θχθινπ. 

24. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα εκθαλίδεη επί ηεο νζφλεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

θαη ηαπηφρξνλα ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο. 

25. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα δηαζέηεη δεχηεξν αλεμάξηεην ηνπ θπξίσο κηθξνυπνινγηζηή ζχζηεκα 

ειέγρνπ σο επηπξφζζεην ειεγθηή ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN-285. 

26. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο λα εηδνπνηεί 

ην ρξήζηε κε νπηηθά θαη αθνπζηηθά ζήκαηα ζθάικαηνο. Όηαλ δηαπηζησζεί απφ ην ζχζηεκα 

ειέγρνπ αλσκαιία ζηελ νκαιή εθηέιεζε ελφο θχθινπ απνζηείξσζεο, ν θιίβαλνο λα νδεγείηαη 

ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θαηά ηελ νπνία ζα νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία κε αζθάιεηα. 

27. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα κε θσδηθφ ρξήζηε κε ην νπνίν δε ζα 

επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ απφ κε αξκφδηα άηνκα θαη θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ηερληθνχο κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ζα επηηξέπεηαη ε αιιαγή παξακέηξσλ ησλ πξνγξακκάησλ, ν έιεγρνο ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ θιίβαλνπ θαζψο θαη ε πξνζζήθε λέσλ πξνγξακκάησλ.  

28. O θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη εζσηεξηθή κλήκε απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο 

θχθινπο απνζηείξσζεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί. 

29. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα έρεη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο απνζήθεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

κε ην ζχζηεκα ππνινγηζηψλ ηνπ Ννζνθνκείν είηε κέζσ δηθηπαθνχ ρψξνπ απνζήθεπζεο είηε 

κέζσ ζχξαο USB. 

30. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη πιεθηξνιφγην ρεηξηζκνχ, ζχγρξνλε έγρξσκε νζφλε αθήο 

(πεξίπνπ 8’’) θαη θνκβίν έθηαθηεο αλάγθεο (Emergency Stop) ζηελ πιεπξά θφξησζεο θαη 

εθθφξησζεο ψζηε λα είλαη επαλάγλσζηε απφ θάπνηα απφζηαζε γηα ην ρεηξηζηή. ηελ νζφλε ζα 

δίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα εκθαλίδνληαη 

ςεθηαθά ε πίεζε, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ απνζηείξσζεο θαζψο θαη ν ππνιεηπφκελνο 

ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ηερληθήο θχζεο πρ. αλάγθε 

ζπληήξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θιηβάλνπ ζα εκθαλίδεηαη 

έλδεημε επί ηεο νζφλεο ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ν ρεηξηζηήο γηα ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε 

κελχκαηα δηαιφγνπ. Η νζφλε ρεηξηζκνχ θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο λα είλαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα.  

31. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη έηνηκα πξνγξάκκαηα απνζηείξσζεο πιηθψλ θαζψο θαη 

ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ θελψλ ζέζεσλ πξνο πξνγξακκαηηζκφ λέσλ θχθισλ απνζηείξσζεο. 

32. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) πξν-

εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα απνζηείξσζεο, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα απφ ην 

πάλει ειέγρνπ ρσξίο επηπιένλ ξπζκίζεηο. Σα πξνγξάκκαηα  απνζηείξσζεο λα είλαη 

δηαθξηβσκέλα  απφ ην εξγνζηάζην (Type Tested) ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 

285: 

 Απνζηείξσζε ηκαηηζκνχ, ζπζθεπαζκέλσλ εξγαιείσλ θιπ. ζηνπο 134 νC. 

 Απνζηείξσζε ζεξκνεπαίζζεησλ πιηθψλ, γαληηψλ θαη ειαζηηθψλ ζηνπο 121 νC . 

 Σεζη δηείζδπζεο αηκνχ ζε πνξψδε πιηθά (Bowie & Dick Test) 

 Σεζη ζηεγαλφηεηαο ζαιάκνπ (Leak Test, Vacuum Test) 

 Απνζηείξσζε ζπζθεπαζκέλσλ εξγαιείσλ βαξέσο θνξηίνπ ζηνπο 134 νC 

 Πξνζέξκαλζε ηνπ θιηβάλνπ πξηλ ηελ ρξήζε 

 Πξφγξακκα ηαρείαο απνζηείξσζεο 

 Πξφγξακκα prions ζηνπο 134 νC 

33. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ηνπ ρεηξηζηή κφλν ζηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνεγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα. Η πξφζβαζε ζηηο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε αιιαγή ησλ 

παξακέηξσλ ησλ πξνγξακκάησλ, ε πξνζζήθε λέσλ πξνγξακκάησλ, ν έιεγρνο ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο θαη ν έιεγρνο ζπληήξεζεο λα γίλεηαη κφλν κε ηελ 

ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ψζηε λα απνηξέπεηαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε 
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πξφζβαζε. Οη ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζε αξκφδην ηερληθφ ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

34. Έλαο πιήξεο θχθινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 

ηηο εμήο θάζεηο: 

 Οκνγελνπνίεζε. Πξνεηνηκαζία πξνο απνζηείξσζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο 

πξνθελνχ θαη πξνζέξκαλζεο ηνπ πιηθνχ, επαλαιακβαλφκελε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο. 

 Απνζηείξσζε, κε ρξφλν απνζηείξσζεο αλάινγν κε ηα πξνο απνζηείξσζε πιηθά θαη ηε 

ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο. 

 Ξήξαλζε θαη εμηζνξξφπεζε. Η μήξαλζε λα επηηπγράλεηαη κέζσ αληιίαο θελνχ θαη ε 

εμηζνξξφπεζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε κέζσ εηδηθνχ αληηκηθξνβηαθνχ θίιηξνπ κε 

ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 99,99% γηα ζσκαηίδηα κεγέζνπο 0,3κm. 

35. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα ςεθηαθφ θαηαγξαθηθφ φξγαλν κε 

αλεμάξηεηνπο αηζζεηήξεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ηνπ θχθινπ 

απνζηείξσζεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ κηθξνυπνινγηζηή, γηα δηπιή αζθάιεηα θαη 

έιεγρν απφ ηνλ ρξήζηε.  Ο θιίβαλνο ζηελ πξφζνςή ηνπ λα δηαζέηεη ςεθηαθφ θαηαγξαθηθφ 

εθηππσηή γηα πιήξε εθηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο 

ψξα έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ησλ θχθισλ ζε αιθαξηζκεηηθή κνξθή θαζψο επίζεο ζε κνξθή 

έγρξσκνπ δηαγξάκκαηνο ηελ πίεζε θαη ηε ζεξκνθξαζία ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ. Θα θαηαγξάθεη 

επίζεο φια ηα κελχκαηα βιαβψλ θαη ελεκέξσζεο γηα ζπληήξεζε. 

36. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνρέο ψζηε λα κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία επηθχξσζεο θνξηίνπ (validation). 

37. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθφ ππνινγηζηή (PC) θαη 

ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζήο ηνπ θαη ελζσκάησζήο ηνπ ζε ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

απνζηεηξσκέλνπ πιηθνχ κε barcodes πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ηελ 

ηρλειαζηκφηεηα ηνπ απνζηεηξσκέλνπ πιηθνχ. 

38. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ζεηξά παξειθφκελσλ εμαξηεκάησλ θαη 

ζπζηεκάησλ φπσο ξαθηέξα θφξησζεο θαη 6 θαιάζηα εξγαιείσλ (ζα δνζεί πιήξεο θαη αλαιπηηθή 

ιίζηα απηψλ). 

39. Ο θιίβαλνο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα αθφινπζα πξφηππα: 

 93/42/EEC Οδεγία Ιαηξηθψλ πζθεπψλ 
 2006/42/EC Οδεγία γηα κεραλήκαηα 
 2014/35/EC Οδεγία ρακειήο ηάζεο 
 2014/30/EC Οδεγία EMC 
 2014/68/EU Οδεγία εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε 
 EN ISO 13485 
 EN ISO 14971 
 ΔΝ ISO 17665-1  
 EN 285 + Α2 
 ΔΝ IEC 61010 
 EN 61326 

 
40. Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δεισζνχλ ζα αλαγξάθνληαη ζε πξσηφηππα 

πξνζπέθηνπο θαη ηερληθά θπιιάδηα ή ζε επηθπξσκέλα έγγξαθα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο φπνπ ζα απαληψληαη κε ζαθήλεηα φια ηα δεηνχκελα 

ηερληθά ζεκεία κε αξηζκεκέλεο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σα 

πξνζπέθηνπο θαη ηερληθά θπιιάδηα ζα είλαη ζηα ειιεληθά θαη λα παξαδνζνχλ ζην Ννζνθνκείν 

κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θιηβάλνπ. 

41. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη εληαγκέλνο ζε ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΗΗΔ) ζχκθσλα κε ην Ν.2939/2001 θαη ηελ 

Κ.Τ.Α. κε αξηζκφ Η.Π. 23615/651/Δ.103. (Θα θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά) 

42. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα 

εκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε. (Θα θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά) 
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43. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε 

ISO 9001 θαη ISO 13485 θαη ην πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. (Θα θαηαηεζνχλ 

ηα αλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά). 

B. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

1. Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ θαη ηερληθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ρεηξηζκφ ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο.  

2. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο 

γηα δχν (2) ρξφληα κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ. Η 

δέζκεπζε απηή ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη 

θαηά ηξφπν ζαθή ζην πξνζθεξφκελν είδνο. ηελ παξερφκελε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, κε αληαιιαθηηθά πιελ ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ, ψζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη 

ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ] 

3. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην 

Ννζνθνκείν αληαιιαθηηθά ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ θαηαζέηνληαο θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο φηη 

αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δειψλεη ν 

Αλάδνρνο, θαζψο θαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηάζεζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζην Ννζνθνκείν, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο πάςεη λα είλαη ν αληηπξφζσπνο ή εθπξφζσπνο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηε Διιάδα ή ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο πάςεη λα πθίζηαηαη σο 

επηρείξεζε. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο,  ηφηε ζρεηηθά κε ηε 

δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ αξθεί ε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ] 

4. Γηα πεξηπηψζεηο θαηαζθεπαζηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ππνζπζηήκαηα άιισλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, αξθεί ε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη δελ 

απαηηνχληαη νη δειψζεηο πεξί δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ ησλ 

δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ. 

5. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψζεη εγγξάθσο φηη δχλαηαη λα παξάζρεη ζπκβφιαην πξνιεπηηθήο 

θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο κεηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

δχν (2) εηψλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εηψλ. ην πιαίζην ηεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ε δηάγλσζε θαη 

απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ 

απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. O ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψζεη φηη εγγξάθσο φηη δχλαηαη λα 

παξέρεη 24σξε ηερληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ηνπ θιίβαλνπ 

απνζηείξσζεο θαη γηα φιεο ηηο κέξεο ηνπ έηνπο.  [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ]  

6. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη νξγαλσκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ηκήκα service θαη 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ζε ηζρχ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ηερληθψλ 

ηνπ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ θιίβαλνπ 

απνζηείξσζεο. [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ]  

7. Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξνιεπηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο 

ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δχν (2) έηε πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο. Η ζπρλφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

8. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε 

βιάβε ηνπ φινπ κεραλήκαηνο ή ησλ κεξψλ απηνχ πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή 

ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη 

ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο.  

9. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα 

αλαθέξεη αλαιπηηθά φια ηα αλαιψζηκα πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εγγχεζε ηνπ 
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κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά, φηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα ηα 

επφκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

10. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη πειαηνιφγην ηξηψλ (3) αληίζηνηρσλ θιηβάλσλ 

απνζηείξσζεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη θαη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά 

Ννζνθνκεία θαη Κιηληθέο ηελ ηειεπηαία 10εηία. [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ] 

11. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη πειαηνιφγην κε αληίγξαθα πκβνιαίσλ πληήξεζεο 

(ρσξίο ηηκέο) απφ πκβφιαηα πληήξεζεο ηξηψλ (3) αληίζηνηρσλ θιηβάλσλ απνζηείξσζεο πνπ 

έρεη ζπλάςεη ε εηαηξεία θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζθνξάο ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά 

Ννζνθνκεία θαη Κιηληθέο. [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ] 

12. Κάζε έγγξαθε δήισζε - βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνο Αλαδφρνπ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

θιίβαλνπ απνζηείξσζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη πξσηφηππε ή επηθπξσκέλε απφ άιιε 

αξκφδηα αξρή θαη ζηελ πεξίπησζε αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε 

ζεσξεκέλε κεηάθξαζε. Σέινο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ (ηίηινο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, e-mail) ψζηε λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε. 

13. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη. 

 
      Γ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΓΟΗ 

1. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο ζα εγθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζην ρψξν ηεο 

Απνζηείξσζεο ζηα Υεηξνπξγεία ηνπ Κηηξίνπ Παξαξηήκαηνο ζηνλ πέκπην (5ν) φξνθν. Ο 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζθεθζεί θαη λα ιάβεη επηηφπηα γλψζε ησλ ζπλζεθψλ 

ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

θαη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ην 

ζχλνιν φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ηνπ 

θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζε πιήξε, θαλνληθή θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία δηαζθαιίδνληαο 

φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί θαη ζα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ αλσηέξσ δήισζε ζηηο δηαζέζηκεο 

δηαζηάζεηο ησλ αλνηγκάησλ (ζπξψλ) θαη ησλ ρψξσλ απφ φπνπ ζα δηέιζεη ν θιίβαλνο 

απνζηείξσζεο ζε ζρέζε ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο απηνχ, θαζψο επίζεο θαη ην σθέιηκν 

θνξηίνπ ηνπ αλειθπζηήξα (1000kgr) ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

θιίβαλνπ απνζηείξσζεο  [Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ] 

2.  Η ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη ζρέδην εγθαηάζηαζεο ηνπ θιηβάλνπ 

απνζηείξσζεο ζην ρψξν ηεο Απνζηείξσζεο ζηα Υεηξνπξγεία ηνπ Κηηξίνπ Παξαξηήκαηνο ζηνλ 

πέκπην (5ν) φξνθν ζην νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθά φιεο νη απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ θιίβαλνπ απνζηείξσζεο θαη νη πξνβιεπφκελνη ρψξνη επηζθεςηκφηεηαο γηα ηε 

ζπληήξεζε ζηελ πιάγηα θαη εκπξφζζηα φςε. Δπίζεο, ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ηηο 

απαηηνχκελεο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη εηδηθά 

φζεο αθνξνχλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη παξεκβάζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θιηβάλνπ 

απνζηείξσζεο απφ ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ κέρξη θαη ην ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπ (θαζαηξέζεηο 

γπςνζαλίδσλ θαη απνθαηάζηαζε απηψλ, απνμειψζεηο θαη επαλαηνπνζεηήζεηο ζπξψλ θηι.)  

[Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ] 

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

α) Να απνζπλδέζεη ηνλ πθηζηάκελν παιαηφ θιίβαλν απφ ηα φια ηα δίθηπα θαη λα ηνλ 
κεηαθέξεη ζε ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, 
ηνπνζέηεζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε ηα απαηηνχκελα δίθηπα ηνπ λένπ θιηβάλνπ ζηνλ 
πξνβιεπφκελν ρψξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνηνδήπνηε πιηθψλ απαηηεζνχλ). 
β) Να ζπκπιεξψζεη ηπρφλ θελά πνπ ζα πξνθχςνπλ πεξηκεηξηθά ησλ θιηβάλσλ κε αλνμείδσηεο 
θαηαζθεπέο ίδηαο πθήο, ρξψκαηνο θαη φςεσο κε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θιηβάλνπ 
απνζηείξσζεο. 
γ) Να εθηειέζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο (νηθνδνκηθέο, πδξαπιηθέο θηι.) πνπ ζα 
απαηηεζνχλ γηα ηελ απεγθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ θιηβάλνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
θιηβάλνπ, νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δαπάλε ηνπ. 
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4. Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα 

κε δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Η απνθαηάζηαζε φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη Η/Μ θζνξψλ πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο απνηειεί επζχλε 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα γίλεη κε δηθή ηνπ δαπάλε. 

5. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο θαη 

λα ηνλ παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή 

ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ηηο 

νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Σν Ννζνθνκείν έρεη θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα 

αλσηέξσ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. 

6. Η νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζέζε 

ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο 

ζα πξέπεη λα πξνεγεζνχλ φινη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη, κεηξήζεηο, επηδείμεηο ιεηηνπξγίαο θαη 

γεληθά λα επαιεζεπηνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηέο ηνπ. Πξηλ ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ θιηβάλνπ απνζηείξσζεο ζα πξνεγεζεί πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

γηα δηάζηεκα ελφο (1) κελφο. 

7. Όια ηα εμαξηήκαηα, πιηθά θαη κηθξνπιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

Αλάδνρνο  γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα θιηβάλνπ απνζηείξσζεο 

ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

8. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ θαη 

ησλ εμαξηεκάησλ εθφζνλ ηνπ δεηεζεί γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

9. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη. 

 
Γ. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο:  

 Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε άκεζε αληαπφθξηζε θαη κε παξαπνκπέο αλά 

θεθάιαην θαη παξάγξαθν ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ 

φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

 Σερληθά θπιιάδηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ (prospectus) ή δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη 

κε ζαθή θαη αδηακθηζβήηεην ηξφπν ε αλαγλψξηζε απηψλ (κάξθα, ηχπνο, θσδηθφο, ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ θηι.) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηερληθή αμηνιφγεζή ηνπο. Δθφζνλ απφ ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθνξάο δελ πξνθχπηεη ε αλαγλψξηζε θαη ε 

επηβεβαίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

Σα θαηαηηζέκελα prospectus θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο ζα είλαη πξσηφηππα ή αληίγξαθα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ή εθηππψζεηο απφ επίζεµεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε 
αθξηβήο ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα πξνθχπηεη 
ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο 
πνπ πξντφληνο, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ 
∆εµνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.  

 Αλαιπηηθφ Φχιιν πκκφξθσζεο - Σεθκεξίσζεο µε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη µε πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθά, φιεο ηηο απαληήζεηο – πξνζθνξέο 

(αλά παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θιπ.), µε παξαπνκπή γηα ηεθκεξίσζε ζηα ζπλεµµέλα 
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ηερληθά θπιιάδηα θαη εγρεηξίδηα (π.ρ. «βιέπε prospectus No……. ζειίδα……») θαη ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά. Σα πξνζθεξφκελα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν ζα πξέπεη λα είλαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλα (κάξθα, ηχπνο, θσδηθφο θηι.) κε βάζε ηε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Φχιιν 

πκκφξθσζεο θαη λα κελ πξνθχπηεη νπδεκία ακθηβνιία ή ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε ηε κάξθα, ηνλ 

ηχπν, ηνλ θσδηθφ θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά/πξνδηαγξαθέο απηψλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.    

Πξνζθνξέο νη νπνίεο απιά αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζµνχ ρσξίο ηεθκεξίσζε 
θαη πιήξε παξαπνκπή - αληηζηνηρία, µεηαμχ θεηµέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus, ζα απνθιείνληαη.  
Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ή ζην Φχιιν πκκφξθσζεο – Σεθκεξίσζεο θιπ. είλαη 
αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη σο 
έρνπζεο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο 
αμηνιφγεζεο.  

 Όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαη αλαθεξφκελεο δειψζεηο, έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά φπσο αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο Α. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Β. Τπνζηήξημε - Αληαιιαθηηθά θαη Γ. 

Δγθαηάζηαζε-Παξάδνζε.  
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