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ΘΕΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιπληεξίνπ 

ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κεληξηθήο Απνζηείξσζεο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) 
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Έρνληαο ππόςε: 

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

2. Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α’/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 
3. Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο από ηνπο θνξείο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Καζνξηζκόο ΚΑΑ». 
4. Σν ππ. αξ. 4661/14.09.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηόηεηά ηεο λα εγθξίλεη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Ν. 4412/2016. 
5. Η ππ. αξ.  15354/9-10-2018 Απόθαζε ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ  
6. Σν ππ. αξ.     18221/12-11-2018 πξαθηηθό ππνβνιήο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ Δπηηξνπή 

ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 
7. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΝΑΙ.     
    
 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Σε δηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιπληεξίνπ 

ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κεληξηθήο Απνζηείξσζεο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκή (ρακειόηεξε ηηκή) 

 2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (ζέκαηα ΠξνκεζεηώλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεύζεηο) 

 3.  Η  δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα από ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελώ ζε 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα 

αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο. 

4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ…28ε 

ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ…2018  Ηκέξα  ΣΔΣΑΡΣΗ   θαη Ώξα 15:00 κκ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

lenach@hippocratio.gr. 
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5.  Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα απνθαζίζεη 

γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή 

ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο. 

6.   Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα 

ηελ πξνκήζεηα πιπληεξίνπ ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κεληξηθήο Απνζηείξσζεο κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκή (ρακειόηεξε ηηκή) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 πλεκκέλα: Γύν  (2) ζειίδεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

  

 Δζσηεξηθή δηαλνκή:  

 -Τπνδηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ 

-Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
1. Σν πιπληήξην λα ηεξεί σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε    

<< EN ISO 15883 θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE >>. 

2. Να αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα Αγγιηθά-Διιεληθά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παξνρώλ γηα ηελ 

πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

3. Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πιπληεξίνπ λα είλαη 700mm x 700mm x 2000mm (MxBxY), 

πεξίπνπ θαη ε ρσξεηηθόηεηα ζαιάκνπ πιύζεο λα είλαη 250Lt πεξίπνπ. 

4. Σν πιπληήξην λα είλαη θαηάιιειν γηα πιύζε, απνιύκαλζε θαη ζηέγλσκα ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ 

(π.ρ. ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ θ.α.). 

5. Η θαηαζθεπή ηνπ λα είλαη εμσηεξηθά από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 θαη εζσηεξηθά 

αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L, ώζηε λα είλαη αλζεθηηθό ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ρεκηθά, 

αιθαιηθά θαη όμηλα πγξά. 

6. Να είλαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ γηα ηα απόβιεηα πγξά ζε ζεξκνθξαζία θαη pH, εληόο ησλ 

νξίσλ πνπ ηίζεηαη ζηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ απνρέηεπζεο, βάζε ηνπ λόκνπ 

4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13-2-2012) << Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο  Δλαξκόληζε κε 

ηελ νδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ >>. 

7. Να ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα κε ζύζηεκα θόξησζεο κε: 

  α) Γέθα δίζθνπο (10) θαηά DIN/1/1 

  β) Γύν ηξνρήιαηα (2) (θόξησζεο – εθθόξησζεο) 

     γ) Καηάιιειν ζύζηεκα θόξησζεο κε ππνδνρέο απινθόξσλ νξγάλσλ (π.ρ. 

 ιαπαξνζθνπηθήο θ.α.) θαη ζύζηεκα ηνπνζέηεζεο ώζηε λα επηηπγράλεηαη ην 

 πιύζηκν θαη ην ζηέγλσκα απηώλ. 

  δ)ύζηεκα θόξησζεο ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ πέληε (5) επηπέδσλ (δέθα(10)       

                ηνπιάρηζηνλ δίζθνπο θαηά DIN/1/1 θαη ηξία (3) επίπεδα κε ζράξεο πνπ λα       

                κπνξνύλ λα  πξνζζαθαηξνύληαη ώζηε, λα γίλεηαη θόξησζε κεγάισλ   

                αληηθεηκέλσλ. 

8. Σν πιπληήξην λα δηαζέηεη: 

  α) Γύν ζπξόκελεο πόξηεο (2) απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο (νιηζζαίλνπζεο   

                 θαζέησο) 

  β) Απηόκαην κεραληζκό θιεηδώκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θύθισλ πιύζεο 

  γ) Να είλαη από εληζρπκέλν θξύζηαιιν (γπαιί) αζθαιείαο πνπ λα επηηξέπεη  

                 ηελ πιήξε παξαθνινύζεζε ηεο πιύζεο (θύθινπ). Αθόκε λα δηαζέηεη   

                 κεραληζκό αζθαιείαο πνπ λα κελ επηηξέπεη λα αλνίμνπλ νη πόξηεο θαηά ηε  

                 δηάξθεηα ηνπ πιπζίκαηνο. 

  δ) Να αλνίγνπλ ηαπηόρξνλα θαη νη δύν πόξηεο γηα ηνλ πιήξε δηαρσξηζκό  

  θαζαξήο- αθάζαξηεο δώλεο θαη ε δηαδηθαζία πιύζεο-απνιύκαλζεο-  

              ζηεγλώκαηνο λα γίλεηαη απηόκαηα. 

9. Να δηαζέηεη πίλαθα ειέγρνπ κε πιήθηξα αθήο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LED θαη ςεθηαθή νζόλε 

ζηελ νπνία λα ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα θάζε είδνπο πξόγξακκα, παξάκεηξν θαη λα δηαζέηεη 

alarm βιαβώλ (όηαλ ππάξρνπλ). 

10. Δπίζεο λα δηαζέηεη γξήγνξν πξόγξακκα (πιύζε-απνιύκαλζε-ζηέγλσκα) όρη κεγαιύηεξν ησλ 
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ηξηάληα (30) ιεπηώλ πεξίπνπ. 

11.  Να θέξεη αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ κε δπλακηθόηεηα (700min) πεξίπνπ θαη ζύζηεκα 

ζηεγλώκαηνο. Σνπξκπίλα πςειήο πίεζεο ή άιινπ κέζνπ ηθαλήο δπλαηόηεηαο ζηεγλώκαηνο 

ησλ πιηθώλ θαη ζύζηεκα θηιηξαξίζκαηνο κε ξύζκηζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην 

ζηέγλσκα ησλ πιηθώλ (κέζα- έμσ). 

12.  Σν πιπληήξην αθόκε λα έρεη ζύζηεκα θηιηξαξίζκαηνο ζην πδξαπιηθό θύθισκα πξνο απνθπγή 

επηκνιύλζεσλ. 

13.  Να δηαζέηεη: 

  α) Σξείο (3) απηόκαηεο δνζνκεηξεηέο αληιίεο γηα απνιπκαληηθά, ζύζηεκα  

  ειέγρνπ ζηάζκεο πγξώλ ησλ δνρείσλ θαη ρώξν απνζήθεπζεο ησλ   

  απαηηνύκελσλ δνρείσλ ησλ απνιπκαληηθώλ. 

  β) ύζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνύ γηα ηελ θαηάιιειε ηξνθνδόηεζε ηνπ   

               πιπληεξίνπ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα δηαζέηεη   

               ζύζηεκα ςύμεο απνρέηεπζεο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

14.   Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε παξαπνκπέο ζηα 

επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (Manual, product data θ.α.). 

15.  α) Να παξέρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε. (Να θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο).                                            

  β) Οη ζπκκεηέρνληεο λα θαηαζέζνπλ ηξείο (3) βεβαηώζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο γηα 
 ηερληθή ππνζηήξημε θαη εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ θαη εκπεηξίαο πάλσ ζε απηό θαη  αληίγξαθα                              

   ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) πξνκήζεηαο/ ζπληήξεζεο παξόκνησλ κνληέισλ ζε Γεκόζηεο Μνλάδεο     

   Τγείαο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

γ) Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο αληαπόθξηζεο ηνπ ηκήκαηνο service ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξίαο ζε 

ηειεθσληθή ή γξαπηή θιήζε ηνπ λνζνθνκείνπ ( πνπ δελ ζα μεπεξλά  ηηο 

 εηθνζηηέζζεξηο (24) ώξεο κε παξνπζία ηνπ ηερληθνύ), λα ηεθκεξηώλεηαη κε ηελ ύπαξμε ηθαλνύ 

αξηζκνύ ηερληθώλ (ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εθπαηδεπκέλσλ). Η δηάγλσζε θαη ε απνθαηάζηαζε 

βιάβεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ζαξάληα νθηώ  (48) σξώλ. 

 δ) Η πξνκεζεύηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη νξγαλσκέλε Σερληθή βάζε κε stock αληαιιαθηηθώλ, 

ώζηε λα ππάξρεη άκεζε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη 

πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο κε ηζρύ ηνπ Σερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα δειώζεη ε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία (επηζθεπή-ζπληήξεζε) 

16. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά 150 9001 θαη 150 13485 γηα εκπόξηα,          

εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε. Δπίζεο λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE θαη αλ είλαη ζην ζύζηεκα   

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (AHHE), 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύ ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο. 

   17. Να θέξεη ζύξα γηα ηελ ζύλδεζε θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε Η/Τ. 
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