
Τετνικές Προδιαγραφές υσγείοσ μεζαίοσ μεγέθοσς  

 

Σν ςπγείν ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (ζπζθεπέο ηχπνπ 

OEM εηαηξηψλ ζα απνθιείνληαη). Σν ςπγείν ζα είλαη κνλφπνξην κε ζπληήξεζε θαη 

θαηάςπμε θαη δελ πξέπεη λα είλαη εληνηρηδφκελν. 

Διάρηζηα Υαξαθηεξηζηηθά: 

1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζχγρξνλα πιηθά πςειήο αληνρήο. 

2. Η ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 85lt. Ο ρψξνο ηεο 

θαηάςπμεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10lt.  

3. Η ελεξγεηαθή θιάζε ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ E ή αλψηεξε. 

4. Ο αεξφθεξηνο αθνπζηηθφο ζφξπβνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 41 dB θαη λα έρεη 

ελεξγεηαθή θιάζε ζνξχβνπ C ή θαιχηεξε. 

5. Σν ςπθηηθφ πγξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη ζχγρξνλν θαη θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (ηχπνπ R600 ή R290 ή αλψηεξν).  

6. Οη δηαζηάζεηο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη: α) Ύςνο φρη κεγαιχηεξν απφ 90 

εθαηνζηά β) Πιάηνο φρη κεγαιχηεξν απφ 55 εθαηνζηά γ) Βάζνο φρη 

κεγαιχηεξν απφ 60 εθαηνζηά. 

7. Να θέξεη Energy Label ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Να πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο κεηαθίλεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Να έρεη ζήκαλζε CE θαη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλν θαηά RoHS.  

8. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα έρεη ISO 9001 θαη ISO 14001. 

 

 

Όξνη πξνκήζεηαο ηεο ζπζθεπήο: 

α) Θα είλαη ακεηαρείξηζην, θαηλνχξγην, ζθξαγηζκέλν ζηε πιήξε ζπζθεπαζία ηνπ θαη 

ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια παξειθφκελα θαη εγρεηξίδηα ηνπ. 

β) Θα δίδεηαη απφ ην πξνκεζεπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

εηψλ (24 κελψλ) γηα ηε ζπζθεπή απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. ηελ εγγχεζε ζα 

ηνλίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή λα αληηθαζηζηά ηα θζεηξφκελα εμαξηήκαηα, 

κέξε, παξειθφκελα, ιφγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο, εάλ εκθαληζζεί ε ίδηα βιάβε ηξεηο θνξέο (δελ λννχληαη εθείλεο πνπ 

νθείινληαη ζηνλ θαθφ ρεηξηζκφ ηεο ζπζθεπήο), ε ζπζθεπή ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε ηελ ππνρξέσζε αληηθαηαζηάζεψο ηεο κε άιιε θαηλνχξγηα ηδίσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπιάρηζηνλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο αληηθαηάζηαζεο απηήο, 

εληφο κελφο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ηφηε ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηε ζπκβαηηθή αμία ηεο ζπζθεπήο θαη 

ησλ παξειθφκελσλ ηεο ζην Ννζνθνκείν. 



γ) Θα παξέρεηαη ηερληθή εμππεξέηεζε, αληαιιαθηηθά θαζψο θαη παξειθφκελα, γηα 

πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. Θα δίδεηαη έγγξαθε 

δηαβεβαίσζε κε επίζεκν έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ πξνκεζεπηή. 

δ) ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο, ζην ζεκείν 

ηνπνζέηεζεο ηνπ ςπγείν ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηεο Ν.Μ Ναππιίνπ, θαηφπηλ 

ππνδείμεσο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

 

ΓΔΝΙΚΟΙ – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ή γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 

πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο CE MARK ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ, 

απφ πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκφ & ΙSΟ θαηαζθεπαζηή (επίζεκα κεηαθξαζκέλα, 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα ) 

 Σα θαηαηεζεηκέλα prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε 

απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, ζηελ ηερληθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά λα αλαθέξνληαη γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο : Α. κε ηνλ αχμνληα 

αξηζκφ, ηνπ πίλαθα ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ηεο δηαθήξπμεο καο, Β. ηελ 

εκπνξηθή νλνκαζία – κάξθα - θσδηθφ, ην εξγνζηάζην θαη ηελ ρψξα 

θαηαζθεπήο ηνπ θάζε είδνπο Γ. ηελ ζπζθεπαζία , Γ. ηνλ θσδηθφ ΔΚΑΠΣΤ., 

 Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλε απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία 

γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηα ειιεληθά δεκφζηα, ηξαηησηηθά θαη 

Ιδησηηθά Ννζνθνκεία ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή/ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ 

πξντφλησλ ζην λνζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

Ννκνζεζία θαζψο θαη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ή ζε πηζαλή 

αλάθιεζε/ απφζπξζε πξντφληνο ή κεηά απφ ζπκπιήξσζε ηεο «Κάξηαο 

Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθψλ Υξεζηψλ Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ (ιεπθή 

θάξηα)» απφ ηνλ ρξήζηε. 

 

 

 



 

 

 


