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

πιπληεξίσλ πηάησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 6820,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκή (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.  15363/9-10-2018 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

γηα ηελ πξνκήζεηα πιπληεξίσλ πηάησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
6. Σν ππ. αξ.      17091/26-10-2018    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 πέληε 

πιπληεξίσλ πηάησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

6820,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκή (ρακειφηεξε ηηκή) 

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

Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (ζέκαηα ΠξνκεζεηψλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεχζεηο) 

 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. 
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4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηηο 16-11-2018              

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 πέληε πιπληεξίσλ πηάησλ επαγγεικαηηθνχ 

ηχπνπ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6820,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

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

ηηκή) 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 πλεκκέλα: Γχν  (2) ζειίδεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

  

 Δζσηεξηθή δηαλνκή:  

 -Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ 

-Σκήκα Πξνκεζεηψλ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
1 ΓΔΝΙΚΑ 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα πέληε επαγγεικαηηθψλ πιπληεξίσλ πηάησλ ( 4ηεκ. 
50άξηα +1ηεκ. 40άξη) γηα ηηο αλάγθεο δηαθφξσλ θιηληθψλ ηνπ Ιππνθξάηεηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 
Αζελψλ. Σα πιπληήξηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα INOX 
18/10 AISI 304 θαη ζρεδηαζκέλα γηα καδηθή εμππεξέηεζε αηφκσλ ζε ψξεο αηρκήο γηα μελνδνρεία, 
εζηηαηφξηα, Ννζνθνκεία, ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θ.ι.π 
 
2 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
Να έρνπλ ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

- Πιχζε απφ ην θάησ θαη πάλσ κέξνο κε βξαρίνλεο πιχζεο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ πιηθφ 
κεγάιεο αληνρήο 

- Ξέβγαικα κε πεξηζηξεθφκελνπο βξαρίνλεο απφπιπζεο θάησ θαη πεξηζηξεθφκελνπο ή 
ζηαζεξνχο πάλσ 

- Σν γέκηζκα ηνπ θάδνπ λα γίλεηαη απηφκαηα θαη ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ λα ειέγρεηαη κε 
πξεζνζηάηε 

- Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 570Υ620Υ850mm γηα  ηα 50άξηα θαη 450Υ560Υ750mm  γηα ην 40άξη 
- Γηαζηάζεηο θαιαζηψλ 50Υ50 θαη 40Υ40cm γηα 50άξηα θαη 40άξη αληίζηνηρα. 
- Καιάζηα αλά ψξα 45-30 αλάινγα ην πξφγξακκα πιχζεο γηα ηα 50άξηα θαη 30 πεξίπνπ γηα ην 

40άξη 

- Θεξκνθξαζία λεξνχ πιχζεο 55-60 ºC θαη απφπιπζεο 80-90 ºC 

- Πηάηα αλά θαιάζη 12-18 θαη 9-11 αληηζηνίρσο 
- Κχθινο πιπζίκαηνο 90-120sec θαη 120sec αληίζηνηρα 
- Σάζε ξεχκαηνο 230 V-50 HZ 
- Eλδεηθηηθή ρσξεηηθφηεηα boiler 6 lit θαη 3 lit αληηζηνίρσο. 
- Ηιεθηξηθή αληιία 650watt. θαη 233W αληηζηνίρσο 
- Αληίζηαζε ζέξκαλζεο θάδνπ 2400W-2800W 
- Καηαλάισζε λεξνχ αλά θχθιν 2-2,4 lit 
- Xσξεηηθφηεηα θάδνπ ζε λεξφ 18-20 lit 
- Nα δηαζέηεη 1 θαιάζη πηάησλ, 1 θαιάζη πνηεξηψλ θαη 1 ζήθε γηα καραηξνπήξνπλα 
- Να δηαζέηεη θίιηξα ζπγθξάηεζεο ππνιεηκκάησλ ηξνθψλ ζηνλ θάδν πιχζεσο. 
- σιήλαο εηζαγσγήο λεξνχ Φ3/4 /1ηεκ 
- σιήλαο απνρέηεπζεο Φ 1 ¼ (32mm) 1 ηεκ 
- Να δηαζέηεη δνζνκεηξηθή αληιία απνξξππαληηθνχ 
- Να δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαιείαο γηα ην άλνηγκα ηεο πφξηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία 
- Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεη απφ ηερληθνχο ηεο εηαηξείαο δσξεάλ 
- Δπάξθεηα αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) έηε. Θα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ( επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ) 
 
 
3 ΔΓΓΤΗΗ 
 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα δψζεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 
ηνπιάρηζηνλ (2) έηε. Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη κε δηθά 
ηνπ έμνδα θάζε εμάξηεκα θαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά νθεηιφκελε ζε θαθή θαηαζθεπή ή 
ειαηησκαηηθή εγθαηάζηαζε. 
 
4 ΠΡΟΦΟΡΔ-ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα επηζθεθηνχλ ηνπο ρψξνπο ηνπνζέηεζεο ησλ λέσλ πιπληεξίσλ 
πηάησλ πξηλ ηελ θαηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ γλψζε ησλ 
ρσξνηαμηθψλ απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ θξίλνπλ απαξαίηεηα γηα ηελ ζχληαμε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο. 
 
Σα πξνζθεξφκελα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 
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Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

πνηφηεηαο  ISO 9001:2000 ή αληίζηνηρν ηα νπνία θαη ζα απνδεηθλχνληαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ 
έγθπξσλ πηζηνπνηεηηθψλ ( επί πνηλή απφξξηςεο) 
 
Δπίζεο νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ιεπηνκεξή πξνζθνξά ζηελ ειιεληθή ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξνπλ φια ηα ζηνηρεία φπσο πην πάλσ πεξηγξάθνληαη. 
 
Δπίζεο ζα ππνβάιινπλ έληππα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα λα κπνξέζεη ε επηηξνπή λα ζρεκαηίζεη 
πιήξε εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαζψο θαη εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεσο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Οη ηηκέο ζα αλαθέξνληαη αλά ηεκάρην μερσξηζηά ρσξίο ΦΠΑ. 
 

 
 
 

 

ΑΔΑ: 6ΧΛΠ4690ΩΣ-ΜΒ1


		2018-11-09T13:52:00+0200
	Athens




