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

κπφτιεξ λεξνχ γηα ην Παξάξηεκα ηνπ Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 8432,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)». 

 

  

 
 

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «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. 12375/7-8-2018 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο κπφτιεξ λεξνχ γηα ην Παξάξηεκα ηνπ Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 8432,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)». 

6. Σν ππ. αξ. 12714/20-8-2018 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.     

    
 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

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

λεξνχ γηα ην Παξάξηεκα ηνπ Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 8432,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)».  

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

Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (ζέκαηα ΠξνκεζεηψλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεχζεηο) 
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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 ηηο 

          10-9-2018       Ηκέξα   ΓΔΤΣΔΡΑ            θαη Ώξα 15:00 κκ 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 κπφτιεξ λεξνχ γηα ην Παξάξηεκα ηνπ 

Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 8432,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην 

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

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 πλεκκέλα: Γχν  (2) ζειίδεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

  

 Δζσηεξηθή δηαλνκή:  

 -Σκήκα Πξνκεζεηψλ 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
 

Σν κπφηιεξ ζα είλαη θάζεηεο δηάηαμεο & δηαζηάζεσλ 
Γηάκεηξνο : πεξίπνπ Φ70cm & 
Ύςνο : καδί κε ηα πφδηα ζηήξημεο 1800mm. 
Ωθέιηκεο ρσξεηηθφηεηνο: 650lit πεξίπνπ 
Πάρνο πεξηβιήκαηνο: 6mm & 
Ππζκέλεο : 8mm. 
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ζα είλαη απφ καχξε ιακαξίλα κε πεξίβιεκα 6mm 
πάρνο θαη ππζκέλαο 8mm. 
 
Η πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα είλαη γηα 10bar θαη πίεζε δνθηκήο 15bar. 
 
Σν κπφηιεξ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζα έρεη ζεξκφ γαιβάληζκα (ζε κπάλην γαιβαληζηεξίνπ). 
 
Σα ζηφκηα (δηαζηάζεηο) παξνρήο λεξνχ θαη εμφδνπ δεζηνχ λεξνχ ζα είλαη ίδηα κε ηα πθηζηάκελα γηα 
εχθνιε ζχλδεζε , θαζψο θαη ηνπ αηκνχ ρακειήο πίεζεο. 
 
ην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ κπφηιεξ ζα ππάξρεη θαζξέπηεο (απινθφξα πιάθα) κε ζεξκπαηίλα 2,5-3m2 κε 
απφ ραιπβινζσιήλεο (ηνχκπα) άλεπ ξαθήο Φ ½ ΄΄ κε πάρνο 4mm. 
 
Έκπξνζζελ ηεο  απινθφξνπ πιάθαο ζα ππάξρεη θαπάθη κε δηαρσξηζηηθφ γηα ηελ είζνδν ηνπ αηκνχ θαη 
ηελ έμνδν ησλ ζπκππθλσκάησλ. 
 
Σν κπφηιεξ ζα θέξεη αλφδην καγλεζίνπ θαη ζην κέζνλ σξνινγηαθφ ζεξκφκεηξν   Φ100 0-120νC. 
 
 
Σα ζηφκηα (κνχθεο) πνπ ζα θέξεη επηπιένλ ην κπφηιεξ ζα είλαη: 

- απηφ ηεο αλαθπθινθνξίαο 
- ηεο εθθέλσζεο ηνπ κπφηιεξ ζην θάησ ζεκείν θαζψο & 
- ζηφκην γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηζζεηεξίνπ ηεο ζεξκνζηαηηθήο βάλαο. 
- αλ ρξεηαζηεί θάπνην επηπιένλ ζηφκην γηα άιιε ρξήζε λα είλαη εθηθηφ. 

 
Θα ρξεζηκνπνηεζεί ε πθηζηακέλε ζεξκνζηαηηθή βάλα. 
 
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κπφηιεξ ζην ρψξν , ζα κνλσζεί κε παινβάκβαθα πάρνπο 4cm επελδεδπκέλν 
κε θχιιν ηχπνπ αινπκηλνηαηλίαο. 
 
Η θνπή ηνπ παιαηνχ κπφηιεξ, ζα γίλεη κε ηξνρφ & θηάιεο νμπγφλνπ- αζεηηιίλεο. Οη θηάιεο ζα βξίζθνληαη 
εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ππνγείνπ. Σν θφςηκν ζα γίλεηαη ζηαδηαθά κε αληίζηνηρε απνθνπή ηνπ θπζηθνχ 
αεξίνπ απφ απνκαθξπζκέλε βάλα εθηφο ιεβεηνζηαζίνπ. 
 
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνθπγή  
αηπρήκαηνο. 
 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη ηηο ηειηθέο δηαζηάζεηο ηνπ κπφηιεξ 
 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα επηζθεθηεί ηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο γξαπηήο 
πξνζθνξάο ηνπ, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πθηζηακέλσλ ζπλζεθψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ρψξνπ 
εγθαηάζηαζεο θαη απηφ ζα βεβαηψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
Η απνμήισζε , απνκάθξπλζε ηνπ παιηνχ κπφηιεξ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ ζα πξέπεη λα γίλεη ην πνιχ 
εληφο  δχν (2) εκεξψλ θαη θαηά πξνηίκεζε ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ. Γειαδή ην Ννζνθνκείν ζα δηαθφςεη ηελ 
παξνρή δεζηνχ λεξνχ κφλν γηα δχν (2) εκέξεο. 
 
Γηα ηελ δηεπθφιπλζε απνμήισζεο  ηνπ παιαηνχ κπφηιεξ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ , ν αλάδνρνο 
νθείιεη λα απνμειψζεη ηελ πθηζηακέλε ζηδεξνθαηαζθεπή θχιαμεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ηελ 
επαλαηνπνζέηεζή ηεο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη φηη άιιν κπνξεί λα εκπνδίδεη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ κεηά ησλ πιηθψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία αλάζεζήο ηνπο 
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