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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ  

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤ: «Προμήθεια και εγκατάςταςη ςυςτήματοσ επεξεργαςίασ νεροφ 

για τισ ανάγκεσ τησ Μονάδασ Σεχνητοφ Νεφροφ του Γ.Ν.-Κ.Τ Ικαρίασ CPV 43328100-5)», 

προβλεπόμενησ δαπάνησ 43.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% ςε 

βάροσ του Κ.Α.Ε. 9349 επιχορήγηςη από το Π.Δ.Ε. 2018 Τπουργείου Τγείασ. 

Θ επιτροπι που ορίςτθκε ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 21θσ/22-08-2019 Συνεδρίαςθσ (Θζμα 

31ο) Απόφαςθσ του Κοινοφ Δ.Σ. Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίασ 

(Α.Δ.Α. ΩΛ1Ν46907Ξ-ΜΣΚ), αφοφ ςυνιλκε προτείνει προσ διαβοφλευςθ για το ζργο: 

«Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ νεροφ για τισ ανάγκεσ τθσ Μονάδασ 

Τεχνθτοφ Νεφροφ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίασ CPV 43328100-5)», τισ κάτωκι τεχνικζσ προδιαγραφζσ:  

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ υςτήματοσ Επεξεργαςίασ Νεροφ 

Γενική Περιγραφή  

Το ςφςτθμα κα χρθςιμοποιθκεί για τθν επεξεργαςίασ του νεροφ φδρευςθσ δικτφου Ικαρίασ, με 

ςκοπό τθ παραγωγι νεροφ, για τισ ανάγκεσ τθσ Μ.Τ.Ν. ςτο Νοςοκομείο Ικαρίασ. 

Το ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ κα είναι τφπου on-line διπλισ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ με 

δυνατότθτα παροχισ επεξεργαςμζνου νεροφ τουλάχιςτον 300 lt/h. 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ 

νεροφ και οι ςυνδζςεισ ςτα δίκτυα νεροφ, αποχζτευςθσ, θλεκτριςμοφ και όλεσ οι απαραίτθτεσ 

δοκιμζσ, οι εργαςτθριακζσ αναλφςεισ του παραγόμενου νεροφ, θ εκπαίδευςθ λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ κακϊσ και θ προμικεια και εγκατάςταςθ κάκε υλικοφ και εργαςίασ που απαιτείται 

για τθν πλιρθ, ζντεχνθ και ςφμφωνθ προσ τισ προδιαγραφζσ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ. 

Το ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ κα πρζπει να παρζχει επεξεργαςμζνο νερό υψθλισ 

κακαρότθτασ, ιατρικά αποδεκτό, ςφμφωνα με τα διεκνϊσ παραδεκτά όρια για προετοιμαςία 

διαλφματοσ αιμοκάκαρςθσ από μθχανιματα τεχνθτοφ νεφροφ EC Pharmacopoeia, “Water for 

diluting concentrated heamodialysis solutions”, Annex to the European Pharmacopoeia Fascicule 

16. Θ περιεκτικότθτα του νεροφ ςε ουςίεσ να μθν ξεπερνά τα όρια που κακορίηονται ςτον 

επόμενο πίνακα 1.: 
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Πίνακασ 1. 

α/α τοιχείο Μονάδα μζτρηςησ Περιεκτικότητα 

1. Αςβζςτιο mg/l 2 

2. Μαγνιςιο mg/l 2 

3. Νάτριο mg/l 50 

4. Κάλιο mg/l 2 

5. Φκόριο mg/l 0,2 

6. Χλϊριο mg/l 0,1 

7. Νιτρικά mg/l 2 

8. Θειικά mg/l 50 

9. Χαλκόσ mg/l * 

10. Βάριο mg/l * 

11. Ψευδάργυροσ mg/l 0,1 

12. Αλουμίνιο mg/l 0,01 

13. Αρςενικό mg/l * 

14. Μόλυβδοσ mg/l * 

15. Άργυροσ mg/l * 

16. Κάδμιο mg/l * 

17. Χρϊμιο mg/l * 

18. Υδράργυροσ mg/l 0,001 

19. Οργανικζσ ουςίεσ mg KMnO4/l Απουςία 

20. Αμμωνιακά mg/l 0,2 

21. Βαρζα μζταλλα mg/l 0,1 

22. Ηωντανοί μικροβιακοί 

οργανιςμοί 

Αποικίεσ/ml 100 

23. Ενδοτοξίνεσ EU/ml < 0,25 
 

(EC Pharmacopoeia, “Water for diluting concentrated haemodialysis solutions”, Annex to the European 

Pharmacopoeia Fascicule 16. Για τα βαρζα μζταλλα που ςτο όριο ςθμειϊνεται το ςφμβολο «*» ιςχφει το 

ςυνολικό όριο, που αναφζρεται ςτο τζλοσ του πίνακα). 

Πλα τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά καταςκευισ και ςφνδεςθσ (ςωλθνϊςεισ κλπ.) που ζρχονται ςε 

επαφι με το επεξεργαςμζνο νερό να είναι υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ από ατοξικά μθ 

διαβρϊςιμα υλικά, με ουδζτερθ χθμικι ςυμπεριφορά, κατάλλθλα για αιμοκάκαρςθ και ανκεκτικά 

ςτισ πιζςεισ και τισ κερμοκραςίεσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.  
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Το ςφςτθμα απαιτείται να φζρει όλεσ τισ κατάλλθλεσ διατάξεισ που δεν κατονομάηονται ειδικά 

(βάνεσ, γωνίεσ, ρακόρ, by-pass, ςθμεία δειγματολθψίασ, ενδεικτικά πιζςεων, κλπ.), αλλά είναι 

απαραίτθτεσ για τθ ςυνδεςμολογία των μθχανθμάτων ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και 

τθσ επιςτιμθσ και να είναι ευχερισ θ αντικατάςταςθ οιουδιποτε εξαρτιματοσ χωρίσ να 

διακόπτεται θ παροχι νεροφ. Το ςφςτθμα κα ςυναρμολογθκεί και κα εγκαταςτακεί ςτουσ 

ενδεδειγμζνουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα 

διαςφνδεςθσ (θλεκτρικά, υδραυλικά, αποχετευτικά κ.α.) και δεν κα ζχει το Νοςοκομείο καμία 

άλλθ πρόςκετθ επιβάρυνςθ ςε υλικά ι παροχι υπθρεςίασ, πλθν όμωσ το Νοςοκομείο κα πρζπει 

ζχει ςτο χϊρο επεξεργαςίασ τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ για τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ. 

 

Μζρη υςτήματοσ 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να αποτελείται από: 

Α) φςτημα Αυτονομίασ Ακατζργαςτου Νεροφ 

1. Δεξαμενζσ Ακατζργαςτου Νεροφ  

Οι δεξαμενζσ ακατζργαςτου νεροφ, όγκου 2000 lt το λιγότερο, οι οποίεσ κα τροφοδοτοφνται 

με νερό δικτφου, με κατάλλθλουσ αυτοματιςμοφσ πλιρωςθσ. Οι δεξαμενζσ να είναι 

καταςκευαςμζνεσ από κατάλλθλο πλαςτικό ατοξικό υλικό ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 2000 lt 

τουλάχιςτον. Οι δεξαμενζσ κα ζχουν κυρίδα ελζγχου. Ρριν τθν είςοδο του νεροφ ςτθ δεξαμενι 

κα υπάρχει διπλι ςυςτοιχία φίλτρων: 

Δφο (2) φίλτρα μθχανικά με περιςτρεφόμενθ ςφνδεςθ, κατακράτθςθσ 20 micron, ςε 

παράλλθλθ ςυνδεςμολογία, με δείκτεσ πιζςεωσ πριν και μετά από αυτά. 

2. Ριεςτικά Συγκροτιματα Ακατζργαςτου Νεροφ  

Να εξαςφαλίηεται μζςω κατάλλθλου δίδυμου ανοξείδωτου αντλθτικοφ ςυςτιματοσ με 

τεχνολογία inverter, με αυτόματο ζλεγχο εναλλαγισ λειτουργίασ αντλιϊν, θ αδιάκοπθ και 

ςτακερι τροφοδοςία του κυρίωσ ςυςτιματοσ με νερό, ςτθν απαιτοφμενθ παροχι και πίεςθ. 

Β) φςτημα Προκατεργαςίασ Νεροφ 

1. Φίλτρα Αιωρθμάτων 

Τα φίλτρα κατακράτθςθσ ςωματιδίων, τα οποία κα είναι αυτόματα για όλεσ τισ φάςεισ 

λειτουργίασ και πλυςίματόσ τουσ. Θα υπάρχουν δφο (2) φίλτρα, παράλλθλα τοποκετθμζνα εκ 

των οποίων το ζνα να είναι εφεδρικό. Το δοχείο του να είναι καταςκευαςμζνο με ατοξικό 

υλικό, μθ διαβρϊςιμο κακϊσ και να είναι φυγοκεντριςμζνο με τεχνολογία fiber-glass για 
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υψθλι μθχανικι αντοχι. Να ζχει πίεςθ δοκιμισ τα 10 bar και πίεςθ λειτουργείασ 6 bar. Οι 

κόκκοι άμμου που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι τζτοιοι, ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθ 

μακροηωία και τθν ανκεκτικότθτά τουσ ςτισ τριβζσ. Σε κανονικι λειτουργία θ ταχφτθτα 

διζλευςθσ του νεροφ ςτο φίλτρο να μθν ξεπερνά τα 20m/h. Θ λειτουργία του φίλτρου κα 

ελζγχεται από αυτόματθ κεφαλι θ οποία κα λειτουργεί ςε χαμθλι τάςθ (24 Volt), ζτςι ϊςτε 

να αποκλείεται ο κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ. Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα ογκομετρικισ 

ι χρονικισ λειτουργίασ του φίλτρου κακϊσ και δυνατότθτα αυτόματθσ ι χειροκίνθτθσ 

ζκπλυνςθσ. Ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να βλζπει ςτθν οκόνθ τθσ κεφαλισ του φίλτρου 

πότε ζκανε πλφςθ τελευταία φορά κακϊσ και πόςεσ πλφςεισ ζχει κάνει το φίλτρο ςτο ςφνολο. 

2. Αποςκλθρυντισ 

Ο αποςκλθρυντισ να είναι τφπου κατιοανταλλακτικϊν ρθτινϊν (ρθτινϊν κατιόντων) με 

παροχι που επαρκεί για τθ ςυγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ και ικανότθτα παραγωγισ 0 f0Θ 

(γαλλικοφσ βακμοφσ ςκλθρότθτασ). Να είναι δίδυμοσ και θ κάκε ςτιλθ του να ζχει ικανότθτα 

παραγωγισ αποςκλθρυμζνου νεροφ για λειτουργία 24 ωρϊν κατ’ ελάχιςτον. Θ 

διαςταςιολόγθςθ του αποςκλθρυντι να ζχει γίνει ζτςι, ϊςτε θ κάκε ςτιλθ να μπορεί να 

καλφψει τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τριπλισ βάρδιασ τθσ μονάδασ τεχνθτοφ νεφροφ ανά θμζρα. 

Τα δοχεία του να είναι καταςκευαςμζνα με ατοξικό υλικό, μθ διαβρϊςιμο κακϊσ και να είναι 

φυγοκεντριςμζνο με τεχνολογία fiber-glass για υψθλι μθχανικι αντοχι. Να ζχει πίεςθ 

δοκιμισ τα 10 bar και πίεςθ λειτουργείασ 6 bar. 

Θ λειτουργία του αποςκλθρυντι να ελζγχεται από αυτόματθ κεφαλι θ οποία να λειτουργεί 

ςε χαμθλι τάςθ (24 Volt), ζτςι ϊςτε να αποκλείεται ο κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ. Θα πρζπει 

να υπάρχει δυνατότθτα ογκομετρικισ ι χρονικισ λειτουργίασ του αποςκλθρυντι κακϊσ και 

δυνατότθτα αυτόματθσ ι χειροκίνθτθσ ζκπλυνςθσ. Ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να βλζπει 

ςτθν οκόνθ τθσ κεφαλισ του αποςκλθρυντι πότε ζκανε πλφςθ τελευταία φορά κακϊσ και 

πόςεσ πλφςεισ ζχει κάνει ο αποςκλθρυντισ ςτο ςφνολο. 

Κάκε ςτιλθ να ςυνοδεφεται από πλαςτικό δοχείο με NaCl, το οποίο να ζχει κατάλλθλεσ 

διατάξεισ για τθ δθμιουργία διαλφματοσ NaCl και τθν πρόλθψθ υπερχείλιςθσ. 

Στθ ςυνζχεια να υπάρχει εγκατεςτθμζνθ ςυςκευι παρακολοφκθςθ τθσ ςκλθρότθτασ, θ οποία 

κα είναι ςυνδεμζνθ ψθφιακά με τον κεντρικό μικροεπεξεργαςτι τθσ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ.  

3. Φίλτρα Ενεργοφ Άνκρακα  

Τα φίλτρα ενεργοφ άνκρακα κα πρζπει να είναι αυτόματα για όλεσ τισ φάςεισ λειτουργείασ 

και πλυςίματόσ τουσ. Να υπάρχουν δφο (2) φίλτρα ενεργοφ άνκρακα, παράλλθλα 

τοποκετθμζνα εκ των οποίων το ζνα να είναι εφεδρικό. Το δοχείο του να είναι 

καταςκευαςμζνο με ατοξικό υλικό, μθ διαβρϊςιμο κακϊσ και να είναι φυγοκεντριςμζνο με 
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τεχνολογία fiber-glass για υψθλι μθχανικι αντοχι. Να ζχει πίεςθ δοκιμισ τα 10 bar και πίεςθ 

λειτουργείασ 6 bar. Οι κόκκοι ενεργοφ άνκρακα που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι τζτοιοι, 

ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθ μακροηωία και τθν ανκεκτικότθτά τουσ ςτισ τριβζσ. Σε κανονικι 

λειτουργία θ ταχφτθτα διζλευςθσ του νεροφ ςτο φίλτρο να μθν ξεπερνά τα 20m/h. Θ 

λειτουργία του φίλτρου να ελζγχεται από αυτόματθ κεφαλι θ οποία να λειτουργεί ςε χαμθλι 

τάςθ (24 Volt), ζτςι ϊςτε να αποκλείεται ο κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ. Θα πρζπει να υπάρχει 

δυνατότθτα ογκομετρικισ ι χρονικισ λειτουργίασ του φίλτρου κακϊσ και δυνατότθτα 

αυτόματθσ ι χειροκίνθτθσ ζκπλυνςθσ. Ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να βλζπει ςτθν οκόνθ 

τθσ κεφαλισ του φίλτρου πότε ζκανε πλφςθ τελευταία φορά κακϊσ και πόςεσ πλφςεισ ζχει 

κάνει το φίλτρο ςτο ςφνολο. 

Γ) Κεντρικό φςτημα Επεξεργαςίασ Νεροφ  

1. Φίλτρανςθ Αςφαλείασ 

Να υπάρχουν δφο (2) φίλτρα φυςιγγίων τελικισ διικθςθσ, πορϊδουσ 5μm, παράλλθλα 

τοποκετθμζνα εκ των οποίων το ζνα να είναι εφεδρικό. 

2. Διπλι Αντίςτροφθ Ϊςμωςθ 

Το μθχάνθμα τθσ διπλισ on-line αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ, κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα 

παραγωγισ 300 lt/h για τισ ανάγκεσ τθσ Μ.Τ.Ν.. 

Να είναι ζνα ενιαίο λειτουργικά ςφςτθμα διπλισ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ δφο ςταδίων. Με απλό 

χειριςμό να μπορεί να λειτουργιςει με τα δφο ςτάδια εν ςειρά, ι μόνο το 1οι το 2οςτάδιο. Να 

λειτουργεί κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αδιάλειπτθ τροφοδοςία τθσ μονάδασ με 

νερό, ακόμθ και ςε περίπτωςθ πλιρουσ αδυναμίασ λειτουργίασ τθσ πρϊτθσ ι τθσ δεφτερθσ 

ϊςμωςθσ. 

Θ απομάκρυνςθ ςε διαλυμζνα άλατα να είναι μεγαλφτερθ από 95%. Επίςθσ, να κατακρατά το 

ςφνολο ςχεδόν των κολλοειδϊν βακτθρίων, πυρετογόνων και κάκε είδουσ διαλυτϊν οργανικϊν 

ουςιϊν, ςτα επίπεδα που ορίηουν θ ευρωπαϊκι φαρμακοποιία και τα πρότυπα ΑΑΜΙ, για νερό 

αιμοκάκαρςθσ. Θ παραγωγι και απόδοςθ να εξαςφαλίηεται με τισ δυςμενζςτερεσ ςυνκικεσ, 

δθλαδι κερμοκραςία ειςερχόμενου νεροφ (15 °C). 

Οι αντλίεσ υψθλισ πίεςθσ τθσ ϊςμωςθσ να είναι κατακόρυφου τφπου, πολυβάκμιεσ 

ανοξείδωτεσ (AISI 316) και να οδθγοφνται από μοτζρ ιςχφοσ ανάλογου τθσ ηθτοφμενθσ 

παραγωγισ. 

Ο πίνακασ ελζγχου κα ζχει τθν δυνατότθτα να ελζγξει τισ εξισ παραμζτρουσ: 

1. Ραροχι παραγόμενου νεροφ 1θσ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ. 

2. Ραροχι παραγόμενου νεροφ 2θσ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ. 

3. Ροιότθτα νεροφ 1θσ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ. 
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4. Ροιότθτα νεροφ 2θσ αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ. 

 

Επίςθσ κα ζχει δυνατότθτα ενθμζρωςθσ για τα εξισ ςθμεία: 

1. Χαμθλι πίεςθ ςτθν είςοδο τθσ 1θσκαι τθσ 2θσαντίςτροφθσ ϊςμωςθσ αντίςτοιχα (alarm). 

2. Υψθλι πίεςθ ςτθν γραμμι παραγωγισ τθσ 1θσ και τθσ 2θσαντίςτροφθσ ϊςμωςθσ 

αντίςτοιχα (alarm). 

3. Κακι ποιότθτα νεροφ ςτθν γραμμι παραγωγισ τθσ 1θσ και τθσ 2θσαντίςτροφθσ 

ϊςμωςθσ αντίςτοιχα (alarm). 

4. Ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ (διαγνωςτικό). 

5. Απεικόνιςθ και ρφκμιςθ εβδομαδιαίου προγράμματοσ κανονικισ λειτουργίασ. 

Τα δφο ςτάδια τθσ διπλισ online αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ κα περιλαμβάνουν: 

 Μεμβράνεσ από αρωματικά πολυαμίδια (PA) τφπου spiral, ςε μεμβρανοδοχεία με 

κατάλλθλθ υδραυλικι ςφνδεςθ. 

 Ρολυβάκμια ανοξείδωτθ αντλία.   

 Σφςτθμα μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ πριν και μετά τθ μεμβράνθ. 

 Σφςτθμα ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ ςτθ μεμβράνθ. 

 Σφςτθμα προςταςίασ τθσ αντλίασ από ανεπαρκι πίεςθ του νεροφ τροφοδοςίασ. 

 Στεγανό θλεκτρικό πίνακα.  

 οόμετρα για μζτρθςθ του παραγόμενου και ανακυκλοφοροφμενου νεροφ. 

 Ζγχρωμθ οκόνθ, φιλικι προσ το χριςτθ, με λογιςμικό μεταφραςμζνο ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

Το μθχάνθμα να ζχει τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου μζςω 

RemoteControl. 

3. Λοιπά Χαρακτθριςτικά& Απαιτιςεισ 

Ο προμθκευτισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να διακζτει απαραιτιτωσ τισ παρακάτω 

πιςτοποιιςεισ ςε ιςχφ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου: 

 Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001, για τισ υπθρεςίεσ και τα 

προϊόντα που προςφζρει.  

 Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 13485 για ςχεδιαςμό, παραγωγι, 

εμπορία, εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 
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 Βεβαίωςθ Συμμόρφωςθσ με τθν υπ’ αρ. Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 

32/Β/16.1.2004), όπωσ αυτι ιςχφει, για τθν Ορκι Ρρακτικι Διανομισ Ιατροτεχνολογικϊν 

Ρροϊόντων.  

 Τα ςυςτατικά μζρθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ 

διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να διακζτουν ςιμανςθ CE. 

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικό επίςθμθσ παρουςίασ και 

αντιπροςϊπευςθσ των ςυςτατικϊν μερϊν του ςυςτιματοσ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία 

και μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και service και κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ από τον καταςκευαςτικό οίκο για 

τθ ςυντιρθςθ των προςφερόμενων ειδϊν. Να επιςυναφκοφν τα πιςτοποιθτικά CΕ του είδουσ 

και ISO του οίκου κακϊσ και Βεβαίωςθ πιςτοποιθμζνου φορζα περί ςυμμόρφωςθσ του 

προμθκευτι με τισ Αρχζσ και Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν ορκι πρακτικι διανομισ και 

εξυπθρζτθςθσ (service) ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, ςφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 

ΔΥ8δ/ΓΡ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04).  

Το ςφςτθμα κα πρζπει να παραδοκεί πλιρεσ, ςε λειτουργία, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ 

για το Νοςοκομείο και το τυχόν απαιτοφμενο κόςτοσ για τθν εγκατάςταςι του κα πρζπει να 

εμπεριζχεται ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ 

αςφάλειασ αςκενϊν, χειριςτϊν, περιβάλλοντοσ. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ςυμπεριλάβει 

ςτθν προςφορά του οποιαδιποτε υλικά ι μικροχλικά απαιτοφνται για τθν απρόςκοπτθ και ομαλι 

λειτουργία των μθχανθμάτων και των ςυςκευϊν. Το ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ κα 

εγκαταςτακεί και κα παραδοκεί ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνθ του 

Ρρομθκευτι, ςε χϊρουσ που κα υποδείξει το Νοςοκομείο.  

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι με τθν προςφορά τουσ κα παραδϊςουν χρονοδιάγραμμα με τθν πορεία 

των εργαςιϊν. 

Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και μζχρι τθν αποπεράτωςι τουσ, ο προμθκευτισ 

οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ ανκρϊπων και εγκαταςτάςεων και να 

μεριμνιςει για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ και ομαλισ λειτουργίασ του Νοςοκομείου. Εάν, 

παρά τθ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων προςταςίασ, προκλθκοφν τυχόν φκορζσ ι ηθμιζσ 

ςτισ υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ, ςτα κτίρια, ι ςτον περιβάλλοντα χϊρο οφειλόμενεσ ςτισ 

εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ και πλιρθ αποκατάςταςι τουσ, 

με δικζσ του αποκλειςτικά δαπάνεσ. 
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Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι προμικειασ και εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ, οφείλουν να 

επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ, να ελζγξουν τθν υπάρχουςα κατάςταςθ και να λάβουν γνϊςθ των 

ειδικϊν και γενικϊν ςυνκθκϊν, ϊςτε να διαμορφϊςουν με αςφάλεια και πλθρότθτα τθν 

προςφορά τουσ ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των υλικϊν και τθσ εργαςίασ. Κατά τθν επίςκεψι 

τουσ, οφείλουν να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ λιψθσ δείγματοσ ακατζργαςτου νεροφ, 

προκειμζνου να πραγματοποιιςουν χθμικι και μικροβιολογικι ανάλυςθ, τα αποτελζςματα τθσ 

οποίασ κα λθφκοφν υπόψθ για τθν υποβολι προςφοράσ και κα εμπεριζχονται ςε αυτιν.  

Οι οικονομικζσ προςφορζσ που κα δοκοφν, κα περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ για τθν προμικεια και 

μεταφορά όλων των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν, τθν εκτζλεςθ όλων των 

προαναφερόμενων εργαςιϊν και όποιων άλλων απαιτείται για τθν άρτια ολοκλιρωςθ του προσ 

ανάκεςθ φυςικοφ αντικειμζνου κακϊσ και τθν προςκόμιςθ και χριςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ 

και μθχανθμάτων. 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ από 

Τεχνίτεσ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων που κα διακζτουν τθν κατάλλθλθ άδεια τεχνίτθ για τισ 

εργαςίεσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και υπό τθν επίβλεψθ μθχανικοφ. 

Οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν εργάςιμεσ θμζρεσ και πρωινζσ ϊρεσ και ςε ςυνεννόθςθ με τθν 

Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. 

Ο ανάδοχοσ κα εκτελζςει όλεσ τισ εργαςίεσ απαςχολϊντασ δικό του προςωπικό και δικά του 

εργαλεία. 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν και τθν παραλαβι του ζργου από το Νοςοκομείο, ο ανάδοχοσ: 

Θα παραδϊςει πλιρθ και λεπτομερι οδθγό λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ 

επεξεργαςίασ νεροφ τθσ Μ.Τ.Ν. ςτα ελλθνικά, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, 

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των εγχειριδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ςυςτατικϊν μερϊν 

αυτοφ. Nα ςυνοδεφεται θ τεχνικι προςφορά με οδθγίεσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ του προϊόντοσ 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, οι οποίεσ πρζπει να αποδίδουν πιςτά το πρωτότυπο κείμενο και να 

φζρουν τθν ζγκριςθ του καταςκευαςτι (Νόμοσ 2955/01, άρκρο 2, παρ. 5). Αναλυτικά, με τθν 

εγκατάςταςθ όλων των ςυςκευϊν κα παραδοκοφν εγχειρίδια (ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι):  

o Χειριςμοφ. 

o Service. 

o με τα διαγράμματα των κυκλωμάτων. 

o με τισ οδθγίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ. 
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o με τουσ κωδικοφσ των ανταλλακτικϊν και των ςφαλμάτων (error codes) 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

Θα παραδοκοφν επίςθσ όλοι οι κωδικοί πρόςβαςθσ (χειριςτι, διαχειριςτι, διαχειριςτι με 

αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ) ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε μθχάνθμα ι ςυςκευι διακζτει ι 

απαιτεί για τον ζλεγχό του. 

 Θα παραδϊςει ζγγραφθ διλωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και εγγφθςθ ομαλισ και εφρυκμθσ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ τουλάχιςτον δυο ετϊν. Στθ διλωςθ του κα αναφζρει ότι κατά τθ 

διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ κα γίνεται με ευκφνθ και μζριμνα του, δωρεάν 

(ςυμπεριλαμβανομζνων υλικϊν και εργαςίασ), θ αποκατάςταςθ όλων των ζκτακτων βλαβϊν, 

με επιςκευι ι αντικατάςταςθ των τμθμάτων που ζχουν υποςτεί βλάβθ, υπεφκυνο τθσ 

εταιρείασ, ο οποίοσ υποχρεοφται να επεμβαίνει επιτόπου, εντόσ 48 ωρϊν το αργότερο από τθν 

ζγγραφθ ι τθλεφωνικι ειδοποίθςι του. 

 Θα παρζχει, εγγφθςθ για πλιρθ υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά και service για δζκα (10) χρόνια 

τουλάχιςτον, με αποδεδειγμζνθ παρακατακικθ ανταλλακτικϊν. Τυχόν περιπτϊςεισ που δεν 

καλφπτονται από τθν εγγφθςθ (π.χ. αναλϊςιμα ι εργαςίεσ), κα πρζπει οπωςδιποτε να 

αναφερκοφν. Θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εγγφθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία υπογραφισ του 

Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ, με το οποίο βεβαιϊνεται θ οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. 

 Θα παρζχει ζγγραφθ διλωςθ θ οποία κα αναφζρει ότι κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ 

κα γίνονται με ευκφνθ και μζριμνα του, δωρεάν, όλοι οι προλθπτικοί ζλεγχοι και οι 

ςυντθριςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων των υλικϊν, ανταλλακτικϊν, αναλωςίμων όταν και όπωσ 

προβλζπονται από τον επίςθμο καταςκευαςτι ςφμφωνα με εγχειρίδια ςυντιρθςθσ, κακϊσ και 

θ αποκατάςταςθ όλων των ζκτακτων βλαβϊν, με επιςκευι ι αντικατάςταςθ των τμθμάτων 

που ζχουν υποςτεί βλάβθ, από εξειδικευμζνο τεχνικό, ο οποίοσ υποχρεοφται να επεμβαίνει 

επιτόπου, εντόσ 48 ωρϊν το αργότερο από τθν ζγγραφθ ι τθλεφωνικι ειδοποίθςι του. Λόγω 

τθσ δυςπρόςιτθσ και απομακρυςμζνθσ περιοχισ του νθςιοφ, με το πζρασ του χρόνου εγγφθςθσ 

ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δίνει οποιαδιποτε τεχνικι ι άλλου είδουσ πλθροφορία 

απαιτείται για τθν επίλυςθ δυςλειτουργίασ ι βλάβθσ του ςυγκροτιματοσ ςτουσ Τεχνικοφσ και 

ςτουσ χριςτεσ εφόςον δεν κρίνεται αναγκαία και απαραίτθτθ θ παρουςία εξειδικευμζνου 

τεχνικοφ του επίςθμου αντιπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα. 

 Να παρζχει κατά τθν παράδοςθ του ςυςτιματοσ δωρεάν εκπαίδευςθ των Χειριςτϊν ςτθ 

κεωρία, το χειριςμό και τθ λειτουργία του και των τεχνικϊν ςτθν επιςκευι και ςυντιρθςθ ςε 
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first level support και να διευκρινίηονται τα μζτρα αςφάλειασ των χρθςτϊν και των 

μθχανθμάτων του ςυςτιματοσ (Νόμοσ 2955/01, άρκρο 2, παρ. 5). 

 

 Θα περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα ςυντθριςεων που προβλζπεται από τον 

καταςκευαςτι, να διευκρινιςτοφν ςαφϊσ οι χρόνοι και το είδοσ των ςυντθριςεων που 

πρζπει να κάνει ο εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ και ενδεχομζνωσ ο χριςτθσ και να 

αναφερκοφν αναλυτικά όλα τα απαιτοφμενα αναλϊςιμα ι άλλα υλικά των ςυντθριςεων, με 

τουσ κωδικοφσ, τισ τιμζσ και το χρόνο ηωισ τουσ.  

 Θα κάνει δοκιμζσ για τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ νεροφ τθσ Μ.Τ.Ν.. 

 

Το ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ τθσ Μ.Τ.Ν. κα πρζπει να παραδοκεί ςε πλιρθ λειτουργία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των εργαςιϊν και των υλικϊν που κα χρειαςτοφν και δεν ζχουν 

προβλεφκεί, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο. 
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