
 

 

 

                          Αγξίλην,  25    Οθησβξίνπ    2019 
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.14359  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   

Πληποθοπίερ : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ 
ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΟ ΓΙΟΞΔΙΓΙΟΤ ΣΟΤ ΥΛΩΡΙΟΤ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 

1. Αληηκεηψπηζε νμεηδψζεσλ, ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη θφζηνπο ζπληήξεζεο ζην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο 

λεξνχ αηκνγελλεηξηψλ, θιηβάλσλ θαη ηαηξηθψλ κεραλήκαησλ (δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα) ηνπ Λνζνθνκείνπ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 8.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 2. Πξνκήζεηα δηαιχκαηνο ζηαζεξνπνηεκέλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ   2.400,08 

€ + Φ.Π.Α. 

 

ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ:  10.400,08 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 



10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Θεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Θεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση. 13564/11-10-2019 θαη 13401/09-10-2019   αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ αξ. 1360  κε  ΑΓΑ:7Ε9Γ46904Κ-85Β απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.14245/23.10.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 
Σν Γ.Λ. ΑΗΣΩΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο λεξνχ θαη πξνκήζεηα δηαιχκαηνο δηνμεηδίνπ 

ηνπ ριψξηνπ, άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ζην ΘΖΚΓΖ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έυρ ηιρ 04-11-2019, ημέπα Γεςηέπα  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγπαθη 

κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο θέμα και 

ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Λνζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Ανηιμεηώπιζη οξειδώζευν, λειηοςπγικού κόζηοςρ και κόζηοςρ ζςνηήπηζηρ ζηο ζύζηημα 

ηποθοδοζίαρ νεπού αημογεννηηπιών, κλιβάνυν και ιαηπικών μησανήμαηυν (διαγνυζηικά 

επγαζηήπια) ηος Νοζοκομείος, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 8.000,00 € + Φ.Π.Α. 

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο αληηκεηψπηζεο νμεηδψζεσλ, ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη θφζηνπο 
ζπληήξεζεο ζην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο λεξνχ αηκνγελλεηξησψλ, θιηβάλσλ θαη ηαηξηθψλ κεραλήκαησλ 

(δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα) ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ζ παξαγσγή απηνληζκέλνπ λεξνχ ζην Λνζνθνκείν γίλεηαη κε δχν δεπγάξηα απηνληζηψλ (αληφλ – θαηηφλ) θαη κε 
ηελ ρξήζε θαπζηηθήο ζφδαο θαη πδξνρισξηθνχ νμένο. Οη αλαζπκηάζεηο απφ ηα ρεκηθά πγξά έρνπλ δηαβξψζεη ηα 

κεηαιιηθά θαη ηα νξεηράιθηλα κέξε πεξηκεηξηθά ησλ απηνληζηψλ. Αθφκα έρεη ππνζηεί εθηεηακέλεο δεκηέο ην 
δάπεδν ζηα ζεκεία απηά. Πην ζπγθεθξηκέλα δηάβξσζε έρνπλ ππνζηεί ν ζπιιέθηεο ηνπ απηνληζκέλνπ λεξνχ, νη 

ράιθηλεο ζσιήλεο θαη νη αληιίεο ηνπ δηθηχνπ ησλ απηνληζηψλ, ε βάζε ζηήξημεο απηψλ, νη αληιίεο ηνπ δηθηχνπ 

ηεο γεψηξεζεο, ε κεηαιιηθή πφξηα δηπιαλήο απνζήθεο θαη γεληθά ηα φκνξα ζπζηήκαηα ζην ρψξν ηνπ 
πδξνζηαζίνπ. θνπφο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο είλαη λα εθηηκεζεί ε θαηάζηαζε θαη ε έθηαζε ησλ δεκηψλ λα 

πξνηαζεί ιχζε απηνληζκέλνπ λεξνχ κε ζχζηεκα αληίζηξνθεο ψζκσζεο, λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα θζαξκέλα 
ηκήκαηα ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ απηνληζκνχ θαη λα γίλεη απνμήισζε θαη απνθνκηδή ηεο παιηάο εγθαηάζηαζεο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη ηελ απαηηνχκελε θαηαλάισζε απηνληζκέλνπ λεξνχ ζηνπο αηκνιέβεηεο 



ζηνπο θιηβάλνπο θαη ηα ηαηξηθά κεραλήκαηά ηνπ λνζνθνκείνπ θαη λα παξαδψζεη ηελ κνλάδα πιήξε θαη αζθαιή 

σο έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν. Όια ηα πιηθά ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ ζσιελψζεσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ίδηαο πνηφηεηαο κε ηα πθηζηάκελα θαη λα ηελ ράλνπλ ηεο 
πιήξνπο απνδνρήο απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ. Δπίζεο ζηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε 

αληίζηνηρε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ θαηάιιειν ειεθηξνινγηθφ πίλαθα 
ηνπ λνζνθνκείνπ. Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ ε ηερληθή ππεξεζία ζα ππνδεηθλχεη 

ζηνλ αλάδνρν ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ παιηνχ κε ην λέν ζχζηεκα δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί 
πξφβιεκα ζηελ εχξπζκή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ.  Τπνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε απνκάθξπλζε απφ 

ηνλ ρψξνπ ηνπ έξγνπ φισλ ησλ παιηψλ θαη θαηεζηξακκέλσλ πιηθψλ πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ. Δπζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ ζα είλαη, αθνχ πξψηα εγθαηαζηήζεη ηελ κνλάδα αληίζηξνθεο ψζκσζεο λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο 

ξπζκίζεηο – κεηξήζεηο γηα ηελ ζσζηή πνζφηεηα θαη πνηφηεηα παξαγσγή απηνληζκέλνπ λεξνχ.  

Οι καη’ ελάσιζηον απαιηήζειρ είναι οι παπακάηυ: 

ΔΦΑΡΜΟΓH 

θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ ηνπ δηθηχνπ ζην Λνζνθνκείν Αγξηλίνπ γηα ηελ  

παξαγσγή  λεξνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ ηξνθνδνζία θιηβάλσλ απνζηείξσζεο, πιπληεξίσλ ηαηξηθψλ εξγαιείσλ, 
θεληξηθψλ αηκνγελλεηξηψλ θαη ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ ζηα εξγαζηήξηα κηθξνβηνινγηθνχ θαη βηνρεκηθνχ. Σν 

πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ : 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ  ΑΦΑΛΑΣΩΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ ( < 30 μS/cm). 

Υξήζε:  

1) Γηα ηελ ηξνθνδνζηα ηεο ελζσκαησκέλεο αηκνγελλήηξηαο ησλ θιηβάλσλ 

2)  Γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ πιπληεξίσλ ηαηξηθψλ εξγαιείσλ ζηελ παξνρή απηνληζκέλνπ λεξνχ 

3) Γηα ηελ ηξνθνδνζία θεληξηθψλ αηκνγελλεηξηψλ 

4) Γηα ηελ ηξνθνδνζία  ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ ζηα εξγαζηήξηα κηθξνβηνινγηθνχ θαη βηνρεκηθνχ  

ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

1. Compact κνλάδα αληίζηξνθεο ψζκσζεο 

2. Ζιεθηξηθφ θινηέξ ζηάζκεο ( ηχπνπ fantini FAA95A ή αληίζηνηρν ) 

Ζ κνλάδα αληίζηξνθεο ψζκσζεο ζα ηξνθνδνηείηαη κε απνζθιεξπκέλν λεξφ απφ ην πθηζηάκελν θεληξηθφ 
ζχζηεκα απνζθιήξπλζεο ηνπ πδξνζηαζίνπ.  

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ζ κνλάδα ηεο αληίζηξνθεο ψζκσζεο ηξνθνδνηείηαη κε λεξφ δηθηχνπ πφιεο ην νπνίν ερεη δηέιζεη απφ ηελ 
θεληξηθή κνλάδα απνζθιήξπλζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ . ηηο κεκβξάλεο ηεο αληίζηξνθεο ψζκσζεο ζα  γίλεηαη 

δηαρσξηζκφο ηνπ εηζεξρφκελνπ λεξνχ ζε δχν ξεχκαηα. Σν λεξφ ρσξίο άιαηα (αθαιαησκέλν λεξφ) θαη ην λεξφ 
κε άιαηα (ζπκπχθλσκα), ην νπνίν απνξξίπηεηαη. Σν αθαιαησκέλν λεξφ πνηφηεηαο <30κS/cm απνζεθεχεηαη 

ζε πθηζηάκελε δεμακελή πεξηζπιινγήο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη κε ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Λνζνθνκείνπ 

ζα ηξνθνδνηεί ηνπο θιηβάλνπο θαη ηα πιπληήξηα πνπ απαηηνχλ αθαιαησκέλν λεξφ. Σν ζήκα έλαξμεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο αληίζηξνθεο ψζκσζεο δίλεηαη κέζσ  δηαθφπηεο ζηάζκεο (ειεθηξηθφ θινηέξ), ν 

νπνίνο δίλεη εληνιή εθθίλεζεο ή δηαθνπήο ζηελ αληίζηξνθε ψζκσζε αλάινγα κε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζηε 
δεμακελή. 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 

Σν ζχζηεκα ηεο αληίζηξνθεο ψζκσζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηνπιάρηζηνλ 130lt / ψξα θαη 
ζπλνιηθά 3000lt/εκέξα αθαιαησκέλνπ λεξνχ πνηφηεηαο < 30 κS/cm κε δεδνκέλε πνηφηεηα αθαηέξγαζηνπ 

λεξνχ ηνπ δηθηχνπ Αγξηλίνπ.  

Η ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ ΘΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: 

 Πξφθηιηξα αησξεκάησλ 

 Καλφκεηξα πξηλ θαη κεηά ηα πξφθηιηξα 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα εηζφδνπ 

 Αληιία πςειήο πίεζεο 



 Πξεζζνζηάηε ρακειήο πίεζεο ζηελ είζνδν ηεο αληιίαο 

 Κεκβξαλνζήθεο 

 Κεκβξάλεο 

 Καλφκεηξν εηζφδνπ κεκβξάλεο 

 Ρνφκεηξν παξαγσγήο θαη απφξξηςεο  

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα flush  

 Ρπζκηζηηθή βάλα αλάκημεο  

 Ζιεθηξηθφ πίλαθα ηζρχνο κε ελζσκαησκέλν αγσγηκφκεηξν  

 Τδξαπιηθφ θαη ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ 

  θειεηφ ζηήξημεο απφ αλνμείδσην αηζάιη 304  

Πεπιγπαθή ηυν παπαπάνυ παπαηίθεηαι ζηη ζςνέσεια: 

Ππόθιληπο αιυπημάηυν 

Θα βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο αληίζηξνθεο ψζκσζεο θαη ζα έρεη θχζηγγα 10΄΄ κε αληαιιαθηηθφ θπηαξίλεο –
άλζξαθα , πνξψδνπο 5 micron  

Μανόμεηπo ειζόδος μεμβπάνηρ 

Θα είλαη αλνμείδσηα γιπθεξίλεο  

Ηλεκηπομαγνηηική βαλβίδα ειζόδος 

Όηαλ ζα ππάξρεη ζήκα εθθίλεζεο ζα αλνίγεη θαη ζα επηηξέπεη ζην λεξφ ηξνθνδνζίαο λα νδεγεζεί ζηελ είζνδν 

ηεο αληιίαο αλχςσζεο πίεζεο. 

Ανηλία ςτηλήρ  πίεζηρ 

Δίδνο : Πεξηζηξνθηθή 

Τιηθφ : Κπξνχηδηλν θέιπθνο θαη αλνμείδσηα εζσηεξηθά κέξε. 

Πίεζε ιεηηνπξγίαο: 8-13 bar 

Ηζρχο : 0,75kw 

Πιεζοζηάηηρ ειζόδος ανηλίαρ 

Θα ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο φηαλ ε πίεζε ζα πέζεη θάησ απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή θαη ζα 

επαλαθέξεη απηφκαηα ηελ αληιία ζε ιεηηνπξγία κε ηελ επαλαθνξά ηεο πίεζεο. 

Μεμβπανοθήκερ 

Τιηθφ    : Ηζρπξψο θπγνθεληξηζκέλν fiber glass 

Κax πίεζε ιεηηνπξγίαο : 40 bar  

Αξηζκφο κεκβξαλνζεθψλ : 3 

Μεμβπάνερ 

Γηάκεηξνο   :  2½’’ 

Κήθνο    :  21’’ 

Τιηθφ    : Πνιπακίδην κε δηακφξθσζε spiral wound 

Κax πίεζε ιεηηνπξγίαο : 40 bar  

Αξηζκφο κεκβξαλψλ  :   3 

Ηλεκηπικόρ πίνακαρ ιζσύορ ανηίζηποθηρ ώζμυζηρ 

Θα παξέρεη ειεθηξηθή ηξνθνδνζία: 



 ηελ αληιία πςειήο πίεζεο 

 ην θχθισκα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Τδπαςλικόρ και ηλεκηπικόρ εξοπλιζμόρ 

Σν ζχζηεκα ζα απνηειεί εληαία απηνδχλακε κνλάδα θαη ζα πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα πδξαπιηθά θαη 
ειεθηξηθά εμαξηήκαηα δηαζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ. 

Ανοξείδυηο ζκελεηόρ ζηήπιξηρ μονάδαρ ανηίζηποθηρ ώζμυζηρ 

Όινο ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα  είλαη ζηεξεσκέλνο ζε inox ζθειεηφ 304. Κε ην αλσηέξσ επηηπγράλεηαη ε 
εχθνιε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν ρψξν θαη ε επθνιία ζηελ θνξεηφηεηα ηνπ. 

Κέγηζηεο απνδεθηέο δηαζηάζεηο : Κήθνο 80cm, Πιάηνο 50cm , Ύςνο 55cm 

υληνώζειρ ζύνδεζηρ 

Οη ζσιελψζεηο πςειήο πίεζεο ζα είλαη απφ νξεηράιθηλα επηληθεισκέλα εμαξηήκαηα θαη νη ζσιελψζεηο ρακειήο 

πίεζεο απφ PVC 16Atm 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΦΑΛΑΣΩΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Ζ πθηζηάκελε δεμακελή ηνπ Λνζνθνκείνπ έρεη ρσξεηηθφηεηα 4000 ιίηξα. 

ΑΝΣΛΙΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΑΦΑΛΑΣΩΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Ζ πξνψζεζε ηνπ αθαιαησκέλνπ λεξνχ πξνο ην ηκήκα απνζηείξσζεο ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ 
αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Λοιποί όποι και πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 

Ο πξνκεζεπηήο-εγθαηαζηάηεο ζα εγγπεζεί κε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 

ηελ θάιπςε κε αληαιιαθηηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εηψλ απφ ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 
κήλεο απφ ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ηελ παξαγσγή λεξνχ κε πνηφηεηα ζχκθσλα πξνο ηελ παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθή. ηελ δαπάλε ζα πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ φια ηα δεπηεξεχνληα εμαξηήκαηα φπσο, 
θαισδηψζεηο, βίδεο, θιάληδεο ζσιελψζεσλ θηι. .  Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη απηνςία απφ ηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν ζην έξγν κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα 

απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία κεηά ηελ επίζθεςε.  

Με ποινή ηον αποκλειζμό από ηον Γιαγυνιζμό ο ανάδοσορ θα ππέπει να διαθέηει : 

1) Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 κε αληηθείκελν ηελ κειέηε, εγθαηάζηαζε θαη 
ππνζηήξημε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνχ. 

2) Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2015 κε αληηθείκελν ηελ κειέηε, 
εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνχ. 

3) Πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001:2007 γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία 

κε αληηθείκελν ηελ κειέηε, εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνχ. 

4) Βεβαίσζε νηθείνπ επηκειεηεξίνπ πνπ λα βεβαηψλεη ηε ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. 

5) Σξηεηή (3) εκπεηξία ζε ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε αληίζηνηρεο θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο  

6) Αζθαιηζηήξην γεληθήο αζηηθήο επζχλεο  

Σα αλσηέξσ είλαη ηα ειάρηζηα απαηηεηά (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) γηα λα ππάξρεη ε δηαζθάιηζε φηη ν 
δηαγσληδφκελνο δχλαηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά λα ζπλδξάκεη ηερληθά θαη επηζηεκνληθά ζηελ εθαξκνγή 

ησλ πξντφλησλ θαη λα αληαπνθξηζεί γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ εάλ πξνθχςνπλ. 

 

 

 

 



 

 
2. Ππομήθεια διαλύμαηορ ζηαθεποποιημένος διοξειδίος ηος σλυπίος, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ   

2.400,08 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα 150 θηιψλ (6 ζπζθ. Υ 25 θηιά) πγξνχ δηαιχκαηνο ζηαζεξνπνηεκέλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ρισξίνπ (ClO2) 
γηα ηελ εηήζηα απνιχκαλζε ηνπ δηθηχνπ λεξνχ ρξήζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ καο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην απνιπκαληηθφ θαη λα πηζηνπνηνχληαη εγγξάθσο απφ ηνλ 
αλάδνρν είλαη ηα θάησζη: 

- πγθέληξσζε ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ 11% 

- Δγθεθξηκέλν πξντφλ απφ ηνλ ΔΟΦ 
- Απνκείσζε κεηάιισλ θαη νξγαληθψλ ελψζεσλ 

- Απνηειεζκαηηθφ ζε επξχ θάζκα ηνπ ph (4-10) 
- Απνπζία θαξθηλνγφλσλ παξαπξντφλησλ 

- Απνπζία νζκψλ ζην λεξφ 
- Κε αλάπηπμε αληηζηάζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

- Αζθαιήο απνκείσζε βαθηεξίσλ 

- Απνδφκεζε βηνθίικ 
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                Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ                                   Αλδξέαο η. Σζψιεο                                                            

                                                                                     

                 

               


