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

θίιηξσλ θαη ζαθφθηιηξσλ γηα ηνπο θεληξηθνχο θιηκαηηζκνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  

10.852,85 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.4542/2018 (95Α΄) άξζξν ηέηαξην §2β 
2. Σν Ν.4472/2017 (Α΄74) φπσο ηζρχεη 

3. Σν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) άξζξα 46,47». 

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

5. Η ππ. αξ. 20289/12-12-2018 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
γηα ηελ πξνκήζεηα απφιπησλ θίιηξσλ θαη ζαθφθηιηξσλ γηα ηνπο θεληξηθνχο θιηκαηηζκνχο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  10.852,85 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  κε θξηηήξην αλάζεζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή  

6. Σν ππ. αξ. 20914/21-12-2018 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 απφιπησλ 

θίιηξσλ θαη ζαθφθηιηξσλ γηα ηνπο θεληξηθνχο θιηκαηηζκνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  

10.852,85 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) φπσο απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ 20914/21-12-2018 

πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 

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 δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο. 

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

    1ε ΜΑΡΣΙΟΤ      Ηκέξα      ΠΑΡΑΚΔΤΗ     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 απφιπησλ θίιηξσλ θαη ζαθφθηιηξσλ γηα ηνπο 

θεληξηθνχο θιηκαηηζκνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  10.852,85 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  

κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε 

ηηκή)». 

 

 

 

 

                           Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

                   ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 πλεκκέλα: Σξεηο (3) ζειίδεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

  

 Δζσηεξηθή δηαλνκή:  

 1.Τπνδηεπζχληξηα Οηθνλνκηθνχ 

2. Σκήκα Πξνκεζεηψλ 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
 

ΓΔΝΙΚΑ: 

Σα πξνο πξνκήζεηα θίιηξα αέξα ζα είλαη ησλ θαηεγνξηψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα Δπξσπατθά πξφηππα: 

-Σν ΔΝ 779 γηα θίιηξα κέζεο θαη πςειήο απφδνζεο θαη  

-Σν ΔΝ 1822 γηα ηα θίιηξα πνχ πςειήο απφδνζεο (απφιπηα θίιηξα)  

Σα πξνο πξνκήζεηα θίιηξα είλαη: 

-αθφθηιηξα απφδνζεο θιάζεο F8  

-Απφιπηα θίιηξα θιάζεο Η14. 

Σα θίιηξα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη  απφ πηζηνπνηεηηθά εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ΔΝ 779 

θαη ΔΝ 1822 πξνο ηελ απφδνζε θαη ΔUROVENT λα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαη Δπξσπατθήο 

πξνέιεπζεο. 

Όια ηα θίιηξα ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα έρεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαη ISO 14001. 

ΑΚΟΦΙΛΣΡΑ 

Σα ζαθφθηιηξα (θίιηξα αέξνο πςειήο απφδνζεο ηχπνπ ζάθνπ), ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θιηκαηηζηηθέο 
κνλάδεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξφθηιηξα ψζηε λα απμεζεί ε ιεηηνπξγηθή δηάξθεηα δσήο ηνπο, ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ δηεζεηηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε βάζε ην πνιππξνππιέλην. Σν πιηθφ ζα είλαη εηδηθά 
επηθαιπκκέλν κε ζθνπφ ηελ κε αλάπηπμε κηθξνβηαθήο δξάζεο. Σν πιαίζην θαη ην θίιηξν λα έρνπλ 
ππεξερεηηθή ζπξξαθή γηα αμηφπηζηε απφδνζε . 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

(Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνινπζνχλ είλαη γηα κήθνο ζάθνπ 500mm) 

Γηαζηάζεηο: 600Υ600 

Παξνρή:3400 m3/h 

Αξρηθή πηψζε πίεζεο:120Pa 

Μέζε ζπγθξάηεζε:  98% 
Μέζε απνδνηηθφηεηα: 92% 
 πγθξάηεζε ζθφλεο: 360g/m2 
 Αξρηθή πηψζε πίεζεο: 135 Pa 
       
 ΑΠΟΛΤΣΑ ΦΙΛΣΡΑ Η14 (EN 1822) 
 

      Tα απφιπηα θίιηξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πξνζαγσγέο ησλ θιηκαηηζηηθψλ ησλ ρεηξνπξγείσλ                               
       θαη πξέπεη λα είλαη θίιηξα πςειήο πνηφηεηαο κε κέγηζηε απφδνζε ζηελ ζπγθξάηεζε  ζσκαηηδίσλ. 
       (99,995 %  θιάζε Η14 θαηά ΔΝ 1822).  
       Σν απφιπην θίιηξν λα έρεη πιαίζην απφ αλνδησκέλν αινπκίλην  πάρνπο αλάινγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο 
       ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα. 
       Σν πιηθφ θηιηξαξίζκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη δηεζεηηθφ απφ άθαπζηεο ίλεο παινπιέγκαηνο ultrafine. 
      Θα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (leak free) .       
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Σα προς προμήθεια φίλτρα είναι: 

       
Α/Α 

ΕΙΔΟ ΦΙΛΣΡΟΤ ΔΙΑΣΑΕΙ 
(mm) 

ΣΕΜΑΥΙΑ ΥΩΡΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

1 ΑΚΟΦΙΛΣΡΟ 287Υ490Υ500 6 ΚΚΜ 1 ΥΔΙΡ. 6νπ 
ΚΚΜ 1 ΥΔΙΡ. ΠΑΡΑΡΣ/ΣΟ 

2 ΑΚΟΦΙΛΣΡΟ 287Υ592Υ500 9 ΚΚΜ 1 ΥΔΙΡ. 6νπ 
ΚΚΜ 1 ΥΔΙΡ. ΠΑΡΑΡΣ/ΣΟ 
ΚΚΜ 2 ΥΔΙΡ. 6νπ 

3 ΑΚΟΦΙΛΣΡΟ 592Υ592Υ500 6 ΚΚΜ 3 ΥΔΙΡ. 6νπ 
ΚΚΜ 2 ΥΔΙΡ. ΠΑΡΑΡΣ/ΣΟ 

4 ΑΚΟΦΙΛΣΡΟ 500Υ287Υ500 3 ΚΚΜ 2 ΥΔΙΡ. 6νπ 

5 ΑΚΟΦΙΛΣΡΟ 287Υ287Υ500 9 ΚΚΜ 1 ΥΔΙΡ. ΠΑΡΑΡΣ/ΣΟ 
ΚΚΜ 3 ΥΔΙΡ. ΠΑΡΑΡΣ/ΣΟ 
ΚΚΜ 4 ΥΔΙΡ. ΠΑΡΑΡΣ/ΣΟ 

6 ΑΚΟΦΙΛΣΡΟ 592Υ437Υ500 3 ΚΚΜ 1 ΥΔΙΡ. ΠΑΡΑΡΣ/ΣΟ 

7 ΑΚΟΦΙΛΣΡΟ 437Υ287Υ500 6 ΚΚΜ 3 ΥΔΙΡ. ΠΑΡΑΡΣ/ΣΟ 
ΚΚΜ 4 ΥΔΙΡ. ΠΑΡΑΡΣ/ΣΟ 

8 Μ-Pak θιάζε  F8 490X592X149 12 Γηα ηηο ζπζθεπέο ηεο ΜΔΘ 
(Plant) 

9 ΑΠΟΛΤΣΟ ΦΙΛΣΡΟ 610Υ610Υ149 3 ΜΔΘ 2νπ 

10 ΑΠΟΛΤΣΟ ΦΙΛΣΡΟ 610Υ610Υ78 2 ΜΔΘ 2νπ 

11 ΑΠΟΛΤΣΟ ΦΙΛΣΡΟ 610Υ610Υ292 5 ΥΔΙΡ. 2νπ 
ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟ 

12 ΑΠΟΛΤΣΟ ΦΙΛΣΡΟ 610Υ1220Υ125 16 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΔΙΡ. 2νπ 

13 ΑΠΟΛΤΣΟ ΦΙΛΣΡΟ 457Υ457Υ69 21 ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ 6νπ 

14 ΑΠΟΛΤΣΟ ΦΙΛΣΡΟ 520Υ520Υ69 20 ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ 6νπ 

15 ΑΠΟΛΤΣΟ ΦΙΛΣΡΟ 535Υ535Υ104 4 ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟ 

16 ΑΠΟΛΤΣΟ ΦΙΛΣΡΟ 545Υ545Υ69 22 ΥΔΙΡ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 

    
   Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη πηζηφηεηαο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ 
ησλ θίιηξσλ κε εηδηθέο κεηξήζεηο, απνξξηπηηθή εηζήγεζε  θαη επηζηξνθή  ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ 
δηαπηζησζεί φηη είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.      
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