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ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

ΠΡΟΚΛΖΖ   ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΜΠΗΜΠΔΡΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

ΣΖ Β’ Μ.Δ.Ν. (ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΑΛΑΚΣΟ) ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΠΔΤΘΔΗΑ 

ΑΝΑΘΔΖ 

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΗ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΔΗ ΚΑΗ ΗΥΤΔΗ) 

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. 

εποπηεςομένυν από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) 

Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - 

Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-

Τποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 
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1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών 

και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών 

ζηόσυν και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, 

Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ 

διαηάκηερ».  

 

2. Τελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΞΔ 13363/21-06-2022 Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ελόο Πιπληεξίνπ απνιύκαλζεο Μπηκπεξό γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Β’ Μ.Δ.Ν. 

(Τξάπεδα Γάιαθηνο), κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 

4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη), πηζαλήο δαπάλεο € 7.000,00 πιένλ ΦΠΑ (€ 

8.680,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»  

 

ζαο πξνζθαιεί λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο Πιπληεξίνπ απνιύκαλζεο 

Μπηκπεξό γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Β’ Μ.Δ.Ν. (Σξάπεδα Γάιαθηνο). 

 

Πηζαλή δαπάλε € 7.000,00 πιένλ Φ.Π.Α ή € 8.680,00 ζπκπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνύζεο. 

  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηεο πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έσο ηελ Γεπηέξα 11/07/2022 θαη ώξα 14:00, ελώ ζα θαηαηεζνύλ θαη ζε 

έληππε κνξθή κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο ζην iSupplies, έσο ηηο 12:00 κ.κ. ηεο 

επνκέλεο εξγάζηκεο εκέξαο, ήηνη ηελ Σξίηε 12/07/2022, ζην Πξσηόθνιιν ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα 

ζηνηρεία ηεο πξόζθιεζεο.   

 

2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ 
 

Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο.  
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Η πξνζθνξά ζα γίλεη δεθηή, εθόζνλ πιεξνί ην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ 

πηζαλή δαπάλε. 

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη 

κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

 

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάζεζεο, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα 

θιεζεί λα ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε 

ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Τηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Τηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 Σε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν 

εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.
 
  

 

Τα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη 

ηα κέιε Γ.Σ. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 

πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ 

αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  
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Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  

κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

                 

      

 

         

           

    Ο  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 

                                                                                         

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ  
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΜΠΙΜΠΔΡΟ  

 
 

Α. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
1. Να είλαη θαηάιιειν γηα πιύζε θαη απνιύκαλζε κπηκπεξό. 
 
2. Η ζπζθεπή λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ζήκαλζεο CE βάζεη ηεο νδεγίαο πεξί ηαηξνηερλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ. 
 
3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμσηεξηθά από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 θαη εζσηεξηθά ν ζάιακνο πιύζεο 
θαη ε εζσηεξηθή πόξηα από αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L αλζεθηηθό ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη αιθαιηθά ή 
όμηλα πιηθά. 
Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζπζθεπήο πεξίπνπ : 850 Υ 600 Υ 600 (Τ Υ Π Υ Β) mm. 
Υώξνο πιύζεο πεξίπνπ : 570 X 525 X 490 mm (Τ Υ Π Υ Β) mm. 
Ωθέιηκνο όγθνο ζαιάκνπ πιύζεο πεξίπνπ : 147 ιίηξα. 
 
4. Να είλαη εκπξόζζηαο πιήξσζεο κε αλνηγόκελε ζύξα έσο ηελ νξηδόληηα ζέζε. 
 
5. Να δηαζέηεη ειεθηξηθή εκπινθή αζθάιηζεο ζύξαο γηα αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή θαη ηεο ιεηηνπξγίαο, κε 
απηόκαην ζύζηεκα αζθαιείαο όηαλ ε πόξηα είλαη θιεηζηή. Σν θιείδσκα θαη ην μεθιείδσκα ηεο πόξηαο λα 
ειέγρεηαη από κηθξνεπεμεξγαζηή.  
 
6. Να έρεη ελζσκαησκέλν απνζθιεξπληή λεξνύ, κε αηζζεηήξα ζηάζκεο αιαηηνύ. 
 
7. Να δηαζέηεη δύν επίπεδα πιύζεο κε 2 βξαρίνλεο πιύζεο από αλνμείδσην ράιπβα. 
 
8. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό έιεγρν ρεηξηζκνύ ιεηηνπξγίαο κε πξνγξάκκαηα ηόζν γηα ζεξκηθή όζν θαη γηα 
ζεξκνρεκηθή απνιύκαλζε ησλ ζεξκνεπαίζζεησλ πιηθώλ. Να θέξεη εηδνπνηήζεηο γηα έιιεηςε αιαηηνύ, 
ρακειήο ζηάζκεο απνξξππαληηθώλ,  πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο  
 
9. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απνζθιήξπλζεο λεξνύ, πςειήο ζεξκνθξαζίαο πιύζεο θαη ζεξκνθξαζία 
απνιύκαλζεο κέρξη 95° C. Να δηαζέηεη δύν αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο ΡΣ1000 ζηνλ ζάιακν πιύζεο. 
 
10. Να θέξεη νζόλε LED γηα: 
- Αθνινπζία πξνγξακκάησλ 
- Θεξκνθξαζία,  δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο θαη θαηάζηαζεο  ζεξκηθήο απνιύκαλζεο  
- Σέινο πξνγξάκκαηνο κε νπηηθό θαη αθνπζηηθό ζήκα 
- Φσηεηλέο ελδείμεηο γηα έιεγρν πξνβιεκάησλ θαη Service 
- Δλδείμεηο ζθαικάησλ κε θσδηθνπνίεζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο   
- Πξνγξακκαηηζκό ιεηηνπξγίαο  κε ρξνλνθαζπζηέξεζε  
 
11. Να δηαζέηεη ζεηξηαθή έμνδν RS 232, γηα ζύλδεζε κε ππνινγηζηή ή εθηππσηή. 
 
12. Η πιύζε λα γίλεηαη κε εθηόμεπζε λεξνύ από ηνπο βξαρίνλεο κε αληιία αλαθύθισζεο λεξνύ 400l/min 
 
13. Να δηαζέηεη: 
- Αληιία γηα απνξξππαληηθά. 
- Αληιία γηα ρεκηθά θαζαξηζηηθά / νπδεηεξνπνηεηηθά. 
Πξνο επηινγή ηξίηε αληιία. 
 
14. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ κέζα ζην ζάιακν ηνπ πιπληεξίνπ, ώζηε λα κελ 
επηβαξύλεηαη ν ρώξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ από πδξαηκνύο. 
 
15. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 9 εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα, θαζώο θαη 6 θελέο ζέζεηο γηα πξνγξακκαηηζκό 
λέσλ πξνγξακκάησλ. 
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16. Να ζπλνδεύεηαη από θάληζηξα γηα ηελ πιύζε απνιύκαλζε ηνπιάρηζηνλ 36 κπηκπεξό θαη ινγηζκηθό 
ειέγρνπ γηα ππνινγηζηή.  
 

17. Μέγηζηε ρσξεηηθόηεηα ζαιάκνπ  ηνπιάρηζηνλ 72 κπηκπεξό γηα κειινληηθή αγνξά θαλίζηξσλ.   Δπηπιένλ 
λα πξνζθεξζνύλ θαηάιιεια θάληζηξα γηα ζειέο κπηκπεξό. 
 
 

Β. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
1. Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ηξηθαζηθή αιιά θαη κνλνθαζηθή ηξνθνδνζία. Η ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηνπ 
ζπζηήκαηνο λα είλαη ζπκβαηή κε ηα Διιεληθά πξόηππα ειεθηξηθώλ ηάζεσλ. 
 
2. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε. Να δέρεηαη ηξνπνπνηήζεηο 
πξνγξακκάησλ πνπ λα  κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ  ινγηζκηθνύ από εμνπζηνδνηεκέλνπο 
κεραληθνύο, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
 
3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο αζθαιείαο, πνηόηεηαο θαηαζθεπήο θαη 
ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Να πιεξνί όινπο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο – αζθαινύο ιεηηνπξγίαο, 
ζύκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο θαλνληζκνύο ηεο ΔΔ θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE mark κε αξηζκό πηζηνπνίεζεο 
από επίζεκν θνξέα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξνζθεξόκελν κνληέιν. 
 
4. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξόληα θαη θάιπςε ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθώλ 
ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δεθαεηία. Να βεβαηώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ε δηάζεζε 
αληαιιαθηηθώλ γηα κία δεθαεηία. 
 
5. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πιπληεξίνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία, λα εθπαηδεύζεη ην 
ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ζηελ ρξήζε - ζπληήξεζε απηνύ ελώ ηνπο κεραληθνύο Βηνταηξηθήο 
Σερλνινγίαο ζηελ ρξήζε - ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηνύ, όζν ρξόλν απαηηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, 
όπνπ ζα ρνξεγεζνύλ θαη βεβαηώζεηο. 
 
6. Να ζπλνδεύεηαη θαηά ηελ παξάδνζε από εγρεηξίδηα ρξήζεο-ζπληήξεζεο (operation manual) θαη επηζθεπήο 
(πιήξεο service manual ζπλνδεπόκελν από ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα) ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. 
 
7. H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα είλαη εληαγκέλε ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδώλ 
ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (Α.Η.Η.Δ) θαη λα δηαζέηεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο 
πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 14001:2015. ηα νπνία λα θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά (επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ). 

 
8. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηερληθό πξνζσπηθό άξηηα εθπαηδεπκέλν από ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθό νίθν, γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ.  Να θαηαηεζνχλ απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ 
αληηκεηψπηζε βιαβψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ 
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ (επί πνηλή απνθιεηζκνχ). 
 
9. Οη ζπκκεηέρνληεο λα δηαζέηνπλ κόληκα νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη service. Να 
θαηαηεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο Τ.Γ.-Βεβαίσζε φηη δηαζέηνπλ κφληκα νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο 
ππνζηήξημεο θαη service θαηά ηελ δηαδηθαζία Τπνβνιήο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ (επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ). 
 
10. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ ΤΑ ΓΤ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 ΦΔΚ 32/Β/16.1.2004 
(Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ). Να 
θαηαηεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο Τ.Γ.-Βεβαίσζε φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ΤΑ 
ΓΤ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 ΦΔΚ 32/Β/16.1.2004 (Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο 
δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) θαηά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ (επί πνηλή απνθιεηζκνχ). 
 
11. Ο πξνκεζεπηήο θαη ν θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ISO 9001:2015, ISO 
13485:2016 από θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο ηα νπνία λα θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά (επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ). 
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H πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ Πξνκήζεηα ελφο πιπληεξίνπ απνιχκαλζεο Μπηκπεξφ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Β’ Μ.Δ.Ν. (Σξάπεδα Γάιαθηνο), αλέξρεηαη ζε € 7.000,00 πιένλ ΦΠΑ (€ 

8.680,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ).   

 

Οη πξνζθνξέο ζα δνζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

Α/Α Περιγραφή είδους / εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Σφνολο      
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 

Προμθιεια ενόσ πλυντηρίου απολφμανςησ 
Μπιμπερό για την κάλυψη των αναγκϊν τησ Β’ 
Μ.Ε.Ν. (Τράπεζα Γάλακτοσ)                            
κωδικόσ είδουσ 2020001120000007 

τεμ 1 7.000,00 € 7.000,00 € 

Γενικό Σφνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%): 7.000,00 € 

ΦΠΑ 24%:  1.680,00 € 

Γενικό Σφνολο (με ΦΠΑ 24%): 8.680,00 € 
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