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Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλεσσης για την προμήθεια «ΠΚΤΜΣΗΡΘΟΤ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΙΩΜ 
ΕΡΓΑΚΕΘΩΜ», CPV: 33696500-0 
 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Ννζειεπηηθή Μνλάδα Μεζνινγγίνπ  ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :  

1) Σν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ γηα όινπο ηνπο δεκνζίνπο 

θνξείο  πγείαο». 

2) Σν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

θαη πξνηύπσλ». 

3) Σν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Δγθύθιην αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ, όπσο απηή 

έρεη θαζνξηζζεί δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο  ηεο ΔΠΤ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ 

αξίζκ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ Ψ11Η465ΦΤΟ-16Ψ) θαη ηελ ππ’ 

αξίζκ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Η)». 

4) Η κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Αηηηνινγία ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ». 

5) Σν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Αξκνδηόηεηα ηεο ΔΠΤ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Ν.4412/2016». 

6) Σν ππ΄αξηζ. 4368/03-05-2022 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Βτνηαηξηθήο Σερλνινγίαο. γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθώλ ηεο Ννζειεπηηθήο καο Μνλάδαο. 

7) Σν ππ. Αξηζ. Πξση. 8694/07-09-2022 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 

Aλαθνηλώλεη ηελ δηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα  
«ΠΚΤΜΣΗΡΘΟΤ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΙΩΜ ΕΡΓΑΚΕΘΩΜ»,  CPV: 33696500-0  πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνύλ 
νη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
   Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα  δέθα  (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από 

ηελ  αλάξηεζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηόηνηνπν ηνπ ΔΗΓΗ. 



   Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζύλδεζκν “Πξνθαηαξθηηθέο 

Γηαβνπιεύζεηο” θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-

agrinio.gr). 

   Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο άκεζα θαη 

απηόκαηα, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΗΓΗ κε ηελ επηινγή «Αλαδήηεζε θαη ππνβνιή ζρνιίσλ 

Πξνθαηαξηηθώλ Γηαβνπιεύζεσλ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε 

παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.  

  Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα ζηελ 

ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ΔΗΓΗ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο. 

   Η ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο 

αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :  

1) Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ. 
2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.  
3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 
4) Σελ εκπεηξία.  
5) Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 
6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.  

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο. 

ην παξόλ επηζπλάπηνληαη νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζε κνξθή pdf. 

 

Η  Αν. Διοικήτρια 

 

 

 

Φιλιπποπούλοσ Π. Ελένη 

 

 

 

 

ΣΕΥΜΘΙΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 

 
 
 
 
 
 

ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΜΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΣΑ  ΜΕ ΣΕΓΝΩΣΗΡΙΟ, 3 ΑΝΣΛΙΕ 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΩΝ, 3 ΠΑΡΟΥΕ ΝΕΡΟΤ, ΦΟΡΕΑ ΠΛΤΗ 5 ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕ 10 

ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΣΤΠΩΣΗ. 

 



1. Η ζπζθεπή λα είλαη θαηλνύξηα θαη ακεηαρείξηζηε, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, πηζηνπνηεκέλε ζύκθσλα κε ηελ 
λέα νδεγία ηεο Δ.Δ  θαηά ISO 15883-1-2-5 θαη λα είλαη δνθηκαζκέλε ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ΔΝ 62366, EN ISO 
61010-1, IEC 61010-2-040. 
2. Να δηαζέηεη κηα γπάιηλε πόξηα, αλνηγόκελε, κε κεραληζκό θιεηδώκαηνο αζθαιείαο, πνπ λα παξακέλεη 
θιεηδσκέλε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
3. Να έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ 710 mm M x  660mm Π x 2000 mm Y (±15mm) 
4. Να δηαζέηεη σθέιηκε ρσξεηηθόηεηα ζαιάκνπ πεξίπνπ 240 ιίηξα (±10 ιίηξα) 
5. Να δηαζέηεη πνιύ ρακειέο θαηαλαιώζεηο ξεύκαηνο θαη λεξνύ έσο 15 ιίηξα αλά θάζε. 
6. Να δηαζέηεη 3 αληιίεο πγξώλ θαζαξηζηηθώλ – απνιπκαληηθώλ -  νπδεηεξνπνηεηηθώλ θ.ι.π.  
7. Γηάξθεηα θαλνληθνύ πξνγξάκκαηνο πεξίπνπ 35~45 ιεπηά (±10%) 
8. Να παξαδνζεί κε εζσηεξηθό ηξνρήιαην 5 ή 6 επηπέδσλ κε βξαρίνλεο θαη 10 δίζθνπο δηαζηάζεσλ θαηά DIN 
γηα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία. Τν πιπληήξην λα έρεη δπλαηόηεηα επέθηαζεο κε ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα έσο θαη 12 
δίζθνπο δηαζηάζεσλ θαηά DIN.  
9. Να θέξεη θαηάιιειν ζύζηεκα θόξησζεο κε ππνδνρέο απινθόξσλ νξγάλσλ (π.ρ. ιαπαξνζθνπηθήο θ.α.) θαη 
ζύζηεκα ηνπνζέηεζεο ώζηε λα επηηαρύλεηαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ην πιύζηκν θαη ην ζηέγλσκα απηώλ.  
10. Να δηαζέηεη κηθξνεπεμεξγαζηέο πνπ λα ειέγρνπλ ζπλερώο κε νπηηθναθνπζηηθέο ελδείμεηο γηα  ηελ νξζή 
ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα θέξεη αληίζηνηρε έλδεημε έθβαζεο ησλ πξνγξακκάησλ, ζεξκνθξαζίαο, πξνεηδνπνίεζε 
έιιεηςεο απνιπκαληηθώλ, πίεζεο πιύζεο θιπ θαη λα θέξεη ελζσκαησκέλν ζεξκηθό εθηππσηή. 
11. Να δηαζέηεη δηπιό ξνόκεηξν ζηελ παξνρή λεξνύ γηα κέγηζηε αθξίβεηα παξνρήο λεξνύ. Δπίζεο, λα δηαζέηεη 
ξνόκεηξν ζε θάζε αληιία απνξξππαληηθνύ γηα κέγηζηε αθξίβεηα δνζνινγίαο. 
12. Να δηαζέηεη πίλαθα ειέγρνπ κε επαλάγλσζηε νζόλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 7΄΄ θπιηόκελεο ιεηηνπξγίαο sweep 
ζηελ νπνία λα παξνπζηάδνληαη όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα (π.ρ. 
πιεξνθνξίεο πξνγξακκάησλ, ππνιεηπόκελνο ρξόλνο, γξάθεκα ζεξκνθξαζίαο ζαιάκνπ θιπ). Να εκθαλίδεη 
κελύκαηα θαζεκεξηλώλ ειέγρσλ, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ ρξήζηε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πιπληεξίνπ.  
13. Να δηαζέηεη αληιία αλαθπθινθνξίαο λεξνύ κεγάιεο δπλακηθόηεηαο. 
14. Να δηαζέηεη 10 ηνπιάρηζηνλ πξνγξάκκαηα πιύζεο - απνιύκαλζεο θαη επηπιένλ 30 θελέο ζέζεηο γηα 
πξνγξακκαηηζκό. 
15. Να δηαζέηεη εηζόδνπο γηα θξύν, δεζηό θαη απηνληζκέλν λεξό. 
16. Να δηαζέηεη ηζρπξή κνλάδα ζηεγλώκαηνο κε HEPA θίιηξν θαη πξόθηιηξν κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ 
ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηεγλώκαηνο.  
17. Να δηαζέηεη ρακειό επίπεδν ζνξύβνπ ρακειόηεξν από 57 db (A) επηθπξσκέλν ζύκθσλα κε ην ISO 11204. 
18. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο παξαθνινύζεζεο, ξπζκίζεσλ θαη ιήςεο αλαιπηηθώλ δεδνκέλσλ 
ησλ πξνγξακκάησλ, κέζσ δηαδηθηύνπ. 
19. Να πξαγκαηνπνηεί απηνδηάγλσζε βιαβώλ θαη πξνβιεκάησλ κε  αληίζηνηρε έλδεημε ζηελ νζόλε κε θσδηθνύο 
θαη κελύκαηα γηα εύθνιε αλαγλώξηζε θαη αληηκεηώπηζε. Να εθηειεί  απνιύκαλζε  κε ηηκή Ao = 600 ή πεξηζζόηεξν. 
Η ηηκή Aν  πξέπεη λα εκθαλίδεηαη γξαθηθά ζηελ νζόλε αθήο. Η ηηκή ηνπ δείθηε απνιύκαλζεο  Aν λα είλαη 
πξνγξακκαηηδόκελε π.ρ. Αν = 3000. 
20. Να δηαζέηεη service menu κε εηδηθό θσδηθό γηα ηερληθνύο, κέζσ ηνπ νπνίνπ λα γίλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα 
πξνγξάκκαηα, ελεξγνπνίεζε εμαξηεκάησλ ηνπ πιπληεξίνπ, έιεγρνο ζεκάησλ εηζόδσλ/εμόδσλ, βαζκνλόκεζε 
δνζνινγίαο αληιηώλ απνιπκαληηθώλ θιπ. 
21. Να δηαζέηεη πιήθηξν επείγνπζαο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο (Emergency STOP button).  
22. Να δηαζέηεη ερεηηθό ζήκα ηέινπο πξνγξάκκαηνο θαη ζπλαγεξκώλ. 
23. Να θέξεη απνζεθεπηηθό ρώξν θύιαμεο  απνξξππαληηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κπηηόληα ησλ 5 lt. 
24. Να κπνξεί λα δερζεί κειινληηθά : ζπκππθλσηή πδξαηκώλ, δηάηαμε ζέξκαλζεο ηνπ λεξνύ κε αηκό, δηάηαμε 
επηηάρπλζεο ηνπ θύθινπ πιύζεο κε 2 δεμακελέο πξνζέξκαλζεο ηνπ λεξνύ (turbo kit), αηζζεηήξα αγσγηκόηεηαο ηνπ 
λεξνύ, θνξέα θόξησζεο γηα αλαηζζεζηνινγηθό πιηθό θαη ζύζηεκα απηόκαηεο αλαγλώξηζεο ησλ θνξέσλ θόξησζεο 
ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ (Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή). 
25. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ κόληκα νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη service 
θαζώο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό κε πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδόηεζε απηνύ από ην 
κεηξηθό θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. 
26. Η πξνζθεξόκελε ζπζθεπή λα δηαζέηεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ, ζηελ νπνία ζα 
πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα ηπρόλ επηζθεπέο θαη ηελ ζπληήξεζε. 
27. Σηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο α) πιήξνπο ηερληθήο 
θάιπςεο ηεο ζπζθεπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε θύζεο αληαιιαθηηθώλ πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο 
ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ησλ ηαθηηθώλ ξπζκίζεσλ/ειέγρσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο β) 
ηερληθήο θάιπςεο ηεο ζπζθεπήο, κε αληαιιαθηηθά κόλν πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ησλ ηαθηηθώλ 
ξπζκίζεσλ/ειέγρσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο. Τν ζρεηηθό ηίκεκα ζα παξακέλεη 
ακεηάβιεην κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δέθα εηώλ από ηελ παξαιαβή ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κε επηδερόκελν 
αλαπξνζαξκνγήο, πιελ ηεο ελδερόκελεο εηήζηαο ηηκαξηζκηθήο. 
28. Να θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ κεηξηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ γηα ηε δέζκεπζε, ηελ εμαζθάιηζε θαη δηάζεζε 
αληαιιαθηηθώλ θαζώο θαη άιισλ πιηθώλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία θαη απόδνζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ 
είδνπο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηώλ. 



29. Να θαηαηεζνύλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 
14001:2015 θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ ΓΥ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004 (Φ.Δ.Κ. 32 Β/16-1-2004) 
«Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο Ιαηξνηερλνινγηθώλ Πξντόλησλ», ηνπ πξνκεζεπηή. 
Να θαηαηεζνύλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά CE θαη Declaration of Conformity ηνπ πξνζθεξόκελνπ 
είδνπο θαζώο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, θαη ISO 14001:2015 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 
νίθνπ. 
 

 


