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ηος ζςζηήμαηορ επεξεπγαζίαρ νεπού ηηρ μονάδαρ ηεσνηηού νεθπού (CPV 45259000-7). 

 

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Σν Ν. 3329/2005(ΦΔΚ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 
2. Σν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) πλεδξίαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ γηα ην ΠΠΤΤ 2012 θαη εθεμήο». 

3. Σηο κε ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νξηζζείζαο ηξηκεινύο επηηξνπήο. 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 
1 Γεκόζηα δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο 

λεξνύ ηεο κνλάδαο ηερλεηνύ λεθξνύ. 
2.  Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ / Γηαγσληζκνί - Γηαπξαγκαηεύζεηο). 

3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία εβδνκάδα από ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελώ ζε πεξίπησζε 
ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζνύλ νη 
αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο επηπιένλ εκέξεο. 

4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ ΠΕΜΠΣΗ 11/05/2017 
θαη ώξα 15.00μ.μ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: prom@hippocratio.gr. 

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 παξερνκέλσλ ππεξεζηώλκαο. 

6. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ 
ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ ηεο κνλάδαο ηερλεηνύ λεθξνύ, (CPV 45259000-7) κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά βάζεη  ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).  

 

 

 

Η  ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

            ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 

  

 

 

 

 

ςνημμένα: 

    Γξ.Πξνκεζεηώλ 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

http://www.hippocratio.gr/
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ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ ΣΗ 

ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
 
Οη παξνύζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ  εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

επεμεξγαζίαο λεξνύ ηεο εηαηξείαο ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζην θηίξην Παξαξηήκαηνο,  

 
Ο πληεξεηήο ζα εθηειέζεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

επεμεξγαζίαο λεξνύ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο θαη ηα ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 
θνπόο ηεο ζπληήξεζεο είλαη: 
:   

 Η εύξπζκε, απξόζθνπηε θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο 

λεξνύ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην θηίξην 

Παξαξηήκαηνο. 

  Η απνηειεζκαηηθή θαη ππεύζπλε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζπληήξεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζην θηίξην Παξαξηήκαηνο.. 

 Η επζύλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ζπζθεπώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

επεμεξγαζίαο λεξνύ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην θηίξην 

Παξαξηήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα αθνξά όιεο ηηο ζπζθεπέο ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζην θηίξην Παξαξηήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ: 

α/α σζκεσή Σεμ. 

1 Γεμακελή ζπιινγήο λεξνύ δηθηύνπ  2 

2 Αληιίεο ηξνθνδνζίαο 2 

3 Φίιηξν ζνιόηεηαο FILTER CLEER PV-10΄΄ 2 

4 Φίιηξν ελεξγνύ άλζξαθα CULLAR 12΄΄ 2 

5 Απνζθιεξπληήο HI FLO 2 HA-90   2 

6 πζθεπή κέηξεζεο ζθιεξόηεηαο TESTOMAT 1 

7 πζθεπή αληίζηξνθεο όζκσζεο RO2 -800(3+2EL) 1 

8 Φίιηξν θύζηγγαο 5κ. 4 

9 Αγσγηκόκεηξν 1 
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3. ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ 

Νεθξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην θηίξην Παξαξηήκαηνο πνπ ζα εθηειεζηνύλ πεξηγξάθνληαη 

αθνινύζσο: 

 

1. Δθηέιεζε προληπηικής και διορθωηικής ζσνηήρηζης ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

βάζε ην παξαθάησ πξόγξακκα κε ζθνπό ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ δηαηήξεζε 

ησλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ 

ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ (Πίλαθαο Ι).  

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ζε εηήζηα βάζε ζα πεξηιακβάλνληαη :   

 
α) Γώδεκα (12) μηνιαίες επιζκέψεις εηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ δηάξθεηαο εώο κηαο (1) 

πιήξνπο εξγάζηκεο εκέξαο, όπνπ ζα δηελεξγείηαη ν έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο, νη 

αλαιπηηθέο κεηξήζεηο, ε ζπκπιήξσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ εληύπσλ, ε ξύζκηζε 

απνξξπζκηζκέλσλ κεξώλ, νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο θαη δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο.     

β) Αλά ηρεις (3) μήνες - δειαδή ηέζζερις (4) θορές ζηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο 

ζπληήξεζεο ζα δηελεξγείηαη απνζηείξσζε ησλ κεκβξαλώλ θαη ησλ ζπζθεπώλ 

πξνθαηεξγαζίαο, ησλ δεμακελώλ ηξνθνδνζίαο θαη ησλ δηθηύσλ επεμεξγαζκέλνπ 

λεξνύ, ήηνη: 

 

 Απνζηείξσζε δεμακελώλ απνζήθεπζεο λεξνύ ηξνθνδνζίαο.  

 Απνζηεηξώζεηο θίιηξσλ ζνιόηεηαο.                           

 Απνζηεηξώζεηο απνζθιεξπληώλ.  

 Απνζηεηξώζεηο θίιηξσλ ελεξγνύ άλζξαθα.         

 Απνζηεηξώζεηο κεκβξαλώλ αληίζηξνθεο όζκσζεο.                                        

 Απνζηείξσζε δηθηύσλ δηαλνκήο επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ.  

Οη  εκεξνκελίεο εθηέιεζεο ησλ επηζθέςεσλ ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνηείλνληαη αλά κήλα 

θαη ζα νξηζηηθνπνηνύληαη εγγξάθσο κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππεπζύλνπ από ηελ πιεπξά 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, έηζη ώζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ 

Νεθξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 
2. Έσο ηέζζερεις (4) επιζκέψεις γηα έθηαθηεο θαη επείγνπζεο επηδηνξζώζεηο δηάξθεηαο 

έθαζηεο έσο κηαο (1) πιήξνπο εξγάζηκεο κέξαο. 

10 Αληιίεο δηαλνκήο 2 

11 Φίιηξν κηθξνβίσλ  2 

12 Απνζηεηξσηήο UV-1S 1 

13 Ηιεθηξηθόο πίλαθαο απηνκαηηζκνύ 1 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 
  

Α/Α  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ  

ΠΔΡΙΟΓΟ 
ΔΚΣΔΛΔΗ 

ανά έηος    

ΔΣΗΙΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ  

1 

Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο γηα ηνλ 
έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο,  αλαιπηηθέο 
κεηξήζεηο, ζπκπιήξσζε ησλ 
πξνβιεπόκελσλ εληύπσλ, ξύζκηζε 
απνξξπζκηζκέλσλ κεξώλ, εξγαζίεο 
πξνιεπηηθήο θαη δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο 

1 ΜΗΝΑ 12 

2 

Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο γηα ηελ 
απνζηείξσζε ησλ κεκβξαλώλ θαη ησλ 
ζπζθεπώλ πξνθαηεξγαζίαο, ησλ δεμακελώλ 
ηξνθνδνζίαο θαη ησλ δηθηύσλ 
επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ 

3 ΜΗΝΔ  4 

3 
Δπηζθέςεηο γηα έθηαθηεο θαη επείγνπζεο 
επηδηνξζώζεηο δηάξθεηαο έθαζηεο έσο κηαο 
(1) πιήξνπο εξγάζηκεο κέξαο.. 

- 4 

 

4. ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
  
ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην θηίξην Παξαξηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα αλαιώζηκα πιηθά 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ αλσηέξσ 

εμνπιηζκνύ (Πίλαθαο 2). 

 
ΠΙΝΑΚΑ 2 - ΤΛΙΚΑ ΠΟΤ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 
 

Α/Α  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  
ΔΣΗΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ  ζνιόηεηαο , GARD ¾’’,  5κ   16 

2 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ κηθξνβίσλ 0,2κ   8 

3 
Αληηθαηάζηαζε πιηθώλ πιήξσζεο ζηα θίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα  - 
Φίιηξν ελεξγνύ άλζξαθα CULLAR 12΄΄ 

2 

4 ΣΔΣ MERCK ΟΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΣΗΣΑ 2 

5 ΣΔΣ ΜΔΣΡΗΗ  PH & ΥΛΩΡΙΟΤ 1 

6 ΣΑΜΠΛΔΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΥΛΩΡΙΟΤ DPD1 (10pcs) 25 

7 ΠΑΡΑΚΔΣΙΚΟ ΟΞΎ 5%   (Γνρείν 30kg) 1 

 
 
5. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ - ΔΞΑΙΡΔΔΙ 
 
5.1 Ο πληεξεηήο νθείιεη λα ιάβεη γλώζε ηνπ πθηζηάκελνπ εκεξνιόγηνπ εξγαζηώλ θαη 

αληηθαηάζηαζεο αλαιώζηκσλ πιηθώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο έσο θαη ζήκεξα θαη λα ειέγμεη ηελ αλαγθαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο 

αλαισζίκσλ πιηθώλ βάζε απηνύ. 

5.2 Με ην πέξαο θάζε επίζθεςεο ηερληθνύ  ηνπ πληεξεηή ζα εθδίδεηαη δειηίν ζην νπνίν ζα 

αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηπρόλ 

πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηώζεθαλ, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. Σν δειηίν απηό ζα 

ππνγξάθεηαη από ηνλ ηερληθό πνπ ζα εθηειεί ηελ ζπληήξεζε θαη ζα παξαδίδεηαη ζηνλ 

ππεύζπλν πνπ ζα νξηζηεί από ην Ννζνθνκείν.  

5.3 Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζα είλαη ηα αθξηβή αληαιιαθηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 

από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ηνπ ζπζηήκαηνο (ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ) ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

άξηζηε θαη καθξνρξόληα ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπώλ.  

5.4 Η ζπληήξεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζπζθεπώλ ζα δηελεξγείηαη από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

ην νπνίν έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια ζην service ησλ Ιαηξηθώλ Μεραλεκάησλ 

αληίζηξνθεο όζκσζεο (R.O.) γηα αηκνθάζαξζε.  

5.5 H αληαπόθξηζε γηα θάζε έθηαθηε θιήζε πνπ αθνξά είηε βιάβε είηε δπζιεηηνπξγία είηε 

νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπληεξνύκελνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ην 

αξγόηεξν εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο από ηελ εηδνπνίεζε ηνπ πληεξεηή από 

ην Ννζνθνκείν (θιήζε κέζσ ηειεθώλνπ, fax, e-mail).  

5.6 Ο πληεξεηήο ζα επηβεβαηώλεη ηε ιήςε ησλ θιήζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα επείγνπζα 

επηδηόξζσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζίκσλ εκεξώλ (από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 

8.00-16.00) 

5.7 ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί έθηαθηε επίζθεςε δηάξθεηαο έσο κίαο εξγάζηκεο εκέξαο, 

επηπιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ, ζα πξνθύπηεη επηπιένλ πξνζπκθσλεκέλν θόζηνο πνπ 

ζα αλαθέξεηαη γηα θάζε επίζθεςε ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πληεξεηή. ε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηα επηπιένλ έθηαθηε επίζθεςε απαηηεζεί λα ιάβεη ρώξα ζε κε 

εξγάζηκεο εκέξεο ή ώξεο (από ηηο 17.00 κίαο εξγάζηκεο έσο ηηο 08.00 ηεο επόκελεο 

εξγάζηκεο, αββαηνθύξηαθα, λόκηκεο αξγίεο), ζα νξηζηεί πξνζπκθσλεκέλε πξνζαύμεζε 

επί ηνπ πξνζθεξόκελνπ πνζνύ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πληεξεηή. 

5.8 Ο πληεξεηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηπρόλ πιηθά θαη αληαιιαθηηθά 

πνπ ζα απαηηεζνύλ επηπιένλ ησλ πξνβιεπόκελσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηεο 

κεληαίαο ζπληήξεζεο εάλ απηό θξηζεί απαξαίηεην θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα 

ρξεώλνληαη κόλν ηα πιηθά.  

5.9 Ο πληεξεηήο ζα ελεκεξώζεη θαη εθπαηδεύζεη ην πξνζσπηθό ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ κε εηδηθό βάξνο ζηνπο αλαγθαίνπο ρεηξηζκνύο θαη ηελ 

ηήξεζε εθεδξεηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε εθηάθησλ αλαγθώλ. 

5.10 Ο πληεξεηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ζην Σκήκα, δειαδή ζηελ Μνλάδα Σερλεηνύ Νεθξνύ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, βηβιίν ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη θάζε θνξά νη εξγαζίεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνύλ νη ηερλίηεο ηεο, ή νη βιάβεο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζην ζύζηεκα. 

5.11 Ο πληεξεηήο νθείιεη λα ιακβάλεη όια ηα επηβαιιόκελα κέηξα αζθαιείαο θαη λα έρεη 

αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθό ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ 

ήζειε ηπρόλ ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο . 
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5.12 Ο πληεξεηήο αλαιακβάλεη θαη θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε, γηα θάζε 

δεκία ζεηηθή ή απνζεηηθή, πνπ ήζειε ηπρόλ πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθό ή θαη ζην λνκηθό 

πξόζσπν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε ηξίηνπο, πνπ ζα νθείιεηαη ζε ακέιεηα δηθή ηνπ ή ησλ 

ζπλεξγαηώλ ηνπ. 

5.13 Ο πληεξεηήο δε κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα δεκίεο πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθαινύληαη από ηξίηνπο ή νθείινληαη ζε θαθή ή αληηθαλνληθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη πιηθώλ, θαζώο θαη δηείζδπζε λεξνύ, πιεκκύξα, ππξθαγηά θαη νπνηαδήπνηε άιιε αηηία 

εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ επιόγνπ ειέγρνπ ηνπ ή / θαη αλσηέξα βία. 

5.14 Ο πληεξεηήο δε θέξεη νπνηαδήπνηε επζύλε ζε πεξίπησζε επέκβαζεο από κε 

εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ζηνπο ρώξνπο επζύλεο ηνπ θαη δε θέξεη επζύλε ζε πεξίπησζε 

πνπ είλαη αλέθηθηε ε εθηέιεζε εξγαζηώλ (πρ θιεηζηή εγθαηάζηαζε ή άιινη ιόγνη πνπ 

βαξύλνπλ ην Ννζνθνκείν  

5.15 Δμαηξνύληαη ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο ε απνθαηάζηαζε βιαβώλ, νη νπνίεο 

πξνθιήζεθαλ από ζενκελίεο, ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ή αηπρήκαηα.  

 
6. ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

 
 

     

Ο πληεξεηήο ζα επηζπλάςεη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν γηα ηα αλαιώζηκα 

πιηθά θαη αληαιιαθηηθά ηνπ Πίλαθα 3.  

Δθόζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο 

λεξνύ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θξηζεί αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε 

αλαιώζηκσλ πιηθώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3 είηε ιόγσ 

βιάβεο είηε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν θαη πάληα θαηόπηλ θαη ηεο ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, απηά ζα ηηκνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ηηκνθαηάινγν πνπ 

ζπλππέβαιε ν πληεξεηήο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.  

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπληξέρεη ιόγνο ηνπνζέηεζεο αληαιιαθηηθώλ, ηα παιαηά θζαξκέλα 

αληαιιαθηηθά, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηα αληίζηνηρα θαηλνύξγηα, ζα παξαδίδνληαη 

από ηνπο ηερλίηεο ηνπ πληεξεηή ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο θύιαμε, θαηά ηα 

ηζρύνληα. 

Σα λέα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ηύρεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζα είλαη εληειώο θαηλνύξγηα θαη 

αρξεζηκνπνίεηα. Γηα ηα θαηλνύξγηα απηά αληαιιαθηηθά, ν ζπληεξεηήο ζα παξάζρεη θαη 

εγγύεζε γηα ηελ θαιή ηνπο ιεηηνπξγία. 

Σν Ννζνθνκείν ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ πιηθώλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ από άιιε εηαηξεία ζε πεξίπησζε εύξεζεο ζπκθεξόηεξεο ηηκήο.  

Η πξνκήζεηα ηνπ αιαηηνύ γηα ηελ πιήξσζε ησλ θάδσλ άικεο ησλ απνζθιεξπληώλ θαη νη 

κεκβξάλεο αληηζηξόθνπ νζκώζεσο επηβαξύλνπλ ην Ννζνθνκείν.  

ΠΙΝΑΚΑ 3 ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

 

α/α  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1 ΦΤΙΓΓΑ 5 micron (κ) 9 7/8'' , WOUNDED POLYPROPYLENE  
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α/α  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

2 ΦΤΙΓΓΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ  0,2κ 9" ΓΙΑ 3/4" ΓΟΥΔΙΟ  

3 ΛΤΥΝΙΑ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ ΓΙΑ UV MODEL -  S  

4 ΤΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΔΝΔΡΓΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ HI FLO 2 UR-12"  

5 ΤΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΘΟΛΟΣΗΣΑ HI FLO 2 UF-12"  

6 ΤΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΗ ΑΠΟΚΛΗΡΤΝΣΗ HI FLO 2 HA-90 

7 ΠΑΡΑΚΔΣΙΚΟ ΟΞΎ 5% (SEPTOFORTE OXY 50) , ΓΟΥΔΙΟ 25KGR  

8 ΓΙΑΛΤΜΑ TESTOMAT 310,100ml 

9 ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΣΟΙΥΔΙΟ ΜΔΜΒΡΑΝΗ 4641 MFP3/4 CULLIGAN 

10 ΔΣ ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΞΟΝΑ HF2 

11 SEAL PACK ASSEMBLY  

12 ΒΑΛΒΙΓΑ ΒΔΛΟΝΟΔΙΓΗ 0.5",  ΠΙΔΔΩ  

13 ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΒΑΝΑ AISI1/2MF BID FT 2251/1-02-12GVMP 

14 TUBO FLEX ARMATO 1/2''X600MM (PIANA AFC) ΦI 16 DIS. 100506  

15 ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΓΑ 1'' 

16 ΠΗΝΙΟ ΒΑΛΒΙΓΑ 1" 

17 FLOW METER FB TRIPLEX 

18 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΙΚΟ MARK 

19 ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΟ DELRIN 1/2" 

20 ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΥΡΟΝΟΓΙΑΚΟΠΣΗ 220/50 

21 ΚΙΣ ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΗΜΑΣΟ 220/24 V - 50 Hz 

22 ΜΑΝΟΜΔΣΡΟ  0-2500KPA 0-025BAR 063  

23 ΜΑΝΟΜΔΣΡΟ 0-10bar 1/4" INOX ΓΛΤΚΔΡΙΝΗ Φ63 

24 ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΥΑΜΗΛΗ ΠΙΔΗ ΟΜΩΗ 0,75 - 3 Bar 

25 ΠΙΔΟΣΑΣΗ 0-4BAR  

26 ΠΙΔΟΣΑΣΗ 0-10BAR  

27 CPU 8/12KB , S7-200 , RAM 14 DI/10 D0 RELAY (Με πξόγξακκα)  

28 ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟ LOGO POWER 24 V 2,5 A 

29 ΟΘΟΝΗ ΑΦΗ 5,7" TP 177 MICRO 

30 ΟΡΓΑΝΟ ΜΔΣΡΗΗ S503-PH/RX/T 

31 ΟΡΓΑΝΟ ΜΔΣΡΗΗ S503-CO 

32 ΓΙΑΣΑΞΗ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ ΜΔ ΠΑΡΑΚΔΣΙΚΟ ΟΞΤ 5% 

33 ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ REDOX EURO 2110Rx/Pt 

34 ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΑΓΩΓΙΜΟΜΔΣΡΟΤ CCK5-PVC ME ΚΑΛΩΓΙΟ 5κ 

35 BASIC-2-40 4LT/6BAR PVDF/K/V 100-240VAC 

36 

ΤΣΗΜΑ ΟΓΚΟΜΔΣΡΙΚΗ ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΙΑ ΓΙΓΤΜΟ ΤΣΗΜΑ 

ΑΠΟΚΛΗΡΤΝΗ ΔΙΡΑ GOLD 

37 ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟ ΡΟΤΞΟΤΝΙ 15mm x 1/2"  

38 ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟ ΜΑΣΟ , 15mm x 1/2"  

39 ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟ ΓΩΝΙΑ 15mm   

40 ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟ TAY 15mm 

41 ΩΛΗΝΑ 15mm x 12mm  FLEX RILSAN - (ΛΔΤΚΟ)  

42 ΚΙΝΗΣΗΡΑ TIMER 24V/50HZ (102540)  

43 ΑΝΩ  ΚΑΠΑΚΙ 6/4 ΜΔ 2 ΟΠΔ  

44  ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 1"  

45  ΔΛΑΣΙΚΟ ΓΑΚΣΤΛΙΟ  

46  SNAP RING ΓΙΑ RS-IC  

47  ΦΛΟΣΔΡ 3/4" ΟΡΔΙΥ.  

48  ΣΡΙΟΓΗ ΗΛΔΚΣΡΟΒΑΝΑ 1/4, N.O -24VAC  

49  ΣΡΙΟΓΗ ΗΛΔΚΣΡΟΒΑΝΑ 1/4, N.C -24VAC  
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α/α  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

50  ΣΔΣ ΜΔΣΡΗΗ MERCK ΠΑΡΑΚΔΣΙΚΟΤ ΟΞΔΟ  

51  ΤΠΟΥΛΩΡΙΩΓΔ ΝΑΣΡΙΟ (13%), 25Kg     

52  ΟΞΙΝΟ ΘΔΙΩΓΔ ΝΑΣΡΙΟ (ΜΠΙΟΤΛΦΙΣ Νa) (άθνο 25kg)  

53  ΤΓΡΗ ΚΑΤΣΙΚΗ ΟΓΑ (50%), 40Kg                          

54  DISSOLVINE ΝΑΣΡΙΟΤ (EDTA), άθνο 25kg  

55  ΤΓΡΟΥΛΩΡΙΚΟ ΟΞΤ (30-33%) , Γνρείν 32Kg                            

56  ΓΛΤΚΔΡΙΝΗ , Γνρείν25 Kg  

57  ΣΔΣ MERCK ΟΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΣΗΣΑ  

58  ΣΔΣ ΜΔΣΡΗΗ  PH & ΥΛΩΡΙΟΤ  

59  ΣΑΜΠΛΔΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΥΛΩΡΙΟΤ DPD1 (10pcs)  

60  ΣΑΜΠΛΔΣΔ ΜΔΣΡΗΗ PH, PHENOL RED (10pcs)  

61  ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΓΙΑΛΤΜΑ ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ 1413 κS/cm, 230 ml  

62  CLEANING SOLUTION, 230 ml  

63  ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΓIAΛYMA Ph: 4.01, 230ml  

64  ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΓIAΛYMA Ph: 7.01, 230ml  

65  ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΓΙΑΛΤΜΑ RX: 240mV, 230ml  

 

7. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
 

Τπνρξεώζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνύ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο είλαη: 

  
1. Η ηήξεζε ησλ γξαπηώλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2. Η θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ ηνπ 

έληππνπ κεηξήζεσλ ησλ ζπζθεπώλ από ηνλ ππεύζπλν ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ 

Νεθξνύ θαη απνζηνιή απηνύ ζην αξκόδην ηκήκα ηνπ πληεξεηή ηελ ηειεπηαία 

εξγάζηκε εκέξα ηεο εβδνκάδαο. 

3. Σν Ννζνθνκείν νθείιεη εληόο 30 εκεξώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο 

ζπληήξεζεο, λα νξίζεη θαη λα θνηλνπνηήζεη ζην πληεξεηή ηνπο ππεύζπλνπο 

επηθνηλσλίαο γηα ην ζύζηεκα. ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ ππεπζύλσλ ζα 

ελεκεξώλεηαη άκεζα ν πληεξεηήο. 

4. ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ή αλάγθεο έθηαθηεο επέκβαζεο, ν ππεύζπλνο από 

ηελ πιεπξά ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα ελεκεξώλεη άκεζα ην πληεξεηή κέζσ e-mail ή θαμ 

ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (Γεπηέξα – Παξαζθεπή, 8.00- 16.00). 

 
8. ΡΗΣΡΔ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
  
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο αληαπόθξηζεο 

ζε βιάβεο πξνβιέπεηαη: 

Γηα αδηθαηνιόγεηε απόθιηζε ζην ρξνλνδηάγξακκα ζπληήξεζεο πέξαλ ηνπ 20% ησλ 

πξνβιεπόκελσλ εκεξώλ/εκεξνκεληώλ ην Ννζνθνκείν ζα κπνξεί λα επηβάιεη 

νηθνλνκηθή ξήηξα 50€/εκέξα θαζπζηέξεζεο. 
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Γηα επαλαιακβαλόκελε αδηθαηνιόγεηε απόθιηζε ην Ννζνθνκείν δύλαηαη λα αλαζέζεη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηεο ζπληήξεζεο ζε άιιε εηαηξεία θαη απνκεηώζεη ην 

θόζηνο απηό από ην πληεξεηή. ε θάζε πεξίπησζε ην Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ 

απνθαζίδεη θαη γηα ηελ έθπησζε ηνπ ζπληεξεηή εάλ ην παξαπάλσ πεξηζηαηηθό είλαη 

επαλαιακβαλόκελν. 

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά ήζειε ηπρόλ πξνθύςεη κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο, αξκόδηα λα ηελ επηιύζνπλ, νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ 

Αζελώλ. 

 

9. ΠΛΗΡΩΜΔ 
 

Η πιεξσκή ζα γίλεη κεληαία, έλαληη εθδηδνκέλνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πληεξεηή,  ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη βαξπλόκελεο κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Γηα ηελ εμόθιεζε ηνπ 

πξνθύπηνληνο θάζε θνξά ηηκνινγίνπ ζα βεβαηώλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο από ηελ 

νξηζζείζα επηηξνπή.   

Η πνηνηηθή, όζν θαη ε πνζνηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, 

ζα ηπγράλεη δε ηεο ηειηθήο εγθξίζεσο θαη απνδνρήο εθ κέξνπο ηεο νξηζζείζαο επηηξνπήο 

παξαιαβή-παξαθνινύζεζεο. 

Σα αλαιώζηκα πιηθά ζα παξαδνζνύλ θαη ζα ηηκνινγεζνύλ κε ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

ζπληήξεζεο ώζηε λα είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. 
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