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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
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ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ
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ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ
Πιεξνθνξίεο:Μ. Βαιαληδά
Σει: 2271350258

2018-01-10

AΓΑ :Χ3Γ469073-7Η0
Αξ.Πξση:1/2018

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ
ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΚΛΔΙΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Π/Τ 9.000 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά
βάζε ηηκήο.
Υξόλνο δηελέξγεηαο: 15-1-2018 ώξα 13:00κ.κ.
Σόπνο δηελέξγεηαο: Γξαθείν πξνκεζεηώλ Ννζνθνκείνπ Υίνπ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην»
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 3527/2007 θαη 3868/2010.
2. Σν Ν.4152/2013 ππνπαξάγξαθνο Ε.5 ζηελ νπνία ελζσκαηώζεθε ε νδεγία 2011/7/ΔΔ εηδηθά σο
πξνο ην επηηόθην ππεξεκεξίαο.
3. Σν Ν.4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο-θαηαξγήζεηο,
ζπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα".
4. Tνλ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”
5. Σελ κε αξηζ. αξηζκό 10/13-6-2017 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα
ηελ έγθξηζε πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
6. Σελ 17869/23-11-17 (AΓΑ:73Ρ7469073-ΛΜΔ)δέζκεπζε πίζησζεο.
7. Σελ κε αξηζ.14/10-7-2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ
έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
8. Σελ 32/12-12-2017 απόθαζε ηνπ Γ.. πεξί εγθξίζεσο ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο θαη α)
θήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ σο άγνλνπ θαη β) επαλάιεςεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
9. Σελ 1/3-1-18 απόθαζε ηνπ Γ.. πεξί εγθξίζεσο ηνπ πξαθηηθνύ ηνπ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ
σο άγνλνπ θαη ζπλέρηζε απηνύ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
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ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Γεκόζηα πξόζθιεζε ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θιεηζηώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ
πξνκήζεηα ΔΗΓΗΚΟΤ ΦΤΚΣΗΚΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ θαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ:
1. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο.
2. Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί θαη ζα πινπνηεζεί ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηελ
παξνύζα πξόζθιεζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί όξνη, εηδηθνί όξνη, ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.).
3. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζα θαιπθζεί από πηζηώζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
4. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε 15-1-2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
13:00κ.κ. θαη ηόπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
5. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη κέρξη ηηο 15-1-2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
10:00π.κ. ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο Τπεξεζίαο.
6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζηελ Τπεξεζία
κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο
λα απνζθξαγηζηνύλ.
7. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη
ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε από ηελ επηηξνπή πνπ έρεη
νξηζηεί γηα απηό ην ζθνπό.
8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξόζσπνί ηνπο, εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.
9. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ρξεκαηηθώλ
εληαικάησλ πιεξσκήο από ηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.
10. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ νη αλαθεξόκελνη θαησηέξσ, εθόζνλ αζθνύλ
δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο:
α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά.
β) Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.
γ) πλεηαηξηζκνί.
11. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα δεηνύκελα είδε ζα δίδνληαη από ην λνζνθνκείν εληόο ησλ ηξηώλ
(3) πξώησλ εκεξώλ από ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνύζαο.
12. Ζ παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. θαη
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ www.xioshosp.gr.
13. Καηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο.
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ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά επί πνηλή απόξξηςεο ζε ειεθηξνληθή θαη
έληππε κνξθή ζε δύν αληίγξαθα θαη ε ηερληθή πξνζθνξά κόλν ζε έληππε κνξθή ζε δύν αληίγξαθα.
2. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε δύν αληίγξαθα. (πξσηόηππν θαη
αληίγξαθν)
3. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε EURO
4. Γιώζζα: Διιεληθή
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε θιεηζηό θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρεηαη:
1. Δγγσηηική Δπιζηολή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 154,00 επξώ, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό
2% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ.
2. Τπεύθσνη δήλωζη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο:
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ:
α) έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο δηαθήξπμεο ………………………….
β) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππόρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θόξσλ
θαη ηειώλ όζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο.
γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή
νξγάλσζε, ii) Γσξνδνθία, , iii) Απάηε, , v) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, , vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ,
δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο,
ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο
ρξεσθνπίαο.
ε) δελ ηειώ ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο.
ζη) δελ ηειώ ζε πηώρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππό αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε
παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο
δηαηάμεηο λόκνπ.
δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ είλαη
……………………………….. κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα.
ε)δελ απαζρνιώ ή εθκεηαιιεύνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηώλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138
θαη 182 ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο.
ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πώιεζε ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ θαη
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ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ.
η) έιαβα ππόςε ηηο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
ζπλζεθώλ εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ηόπν όπνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζύκβαζε.
θ) είκαη ζε ζέζε, εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή
έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα δήισζή
κνπ .
3. Τπεύθσνη δήλωζη παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 γηα ηελ ηζρύ ησλ πξνζθνξώλ.
4. Παραζηαηικά εκπροζώπηζης, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζώπσλ.
5. Σν cd ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
6. Ένησπη νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά.
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε
αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Γιάρκεια ζύμβαζης:
Ζ ζύκβαζε πνπ ζα πξνθύςεη γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ςπθηηθνύ ζαιάκνπ ζα είλαη γηα έλα έηνο
Ιζτύς προζθορών:
1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα (120) εθαηόλ είθνζη εκέξεο από ηελ
επόκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ησλ 120 εκεξώλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε
ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεύεη όκσο ηνλ πξνζθέξνληα κόλν εθόζνλ απηόο ην απνδερηεί.
4. Ζ ηζρύο ησλ Πξνζθνξώλ είλαη δπλαηό λα παξαηαζεί, εθ’ όζνλ δεηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
θαη’ αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδόκελν.
5. Αλ πξνθύςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά από
εηζήγεζε ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ζα απεπζύλεη ζρεηηθό έγγξαθν αίηεκα πξνο ηνπο Πξνζθέξνληεο, ην
αξγόηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηε ιήμε ηζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ ηνπο, εάλ απνδέρνληαη ηελ
παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ εγγξάθσο
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνύκελε παξάηαζε, λα
αλαλεώζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρύνπλ θαη γηα ηπρόλ παξαηάζεηο.
6. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξόλνπ παξάηαζεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξεσηηθά καηαηώλνληαη, εθηόο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη,
θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα όηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ εμππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ,
νπόηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά
ηνπο, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο
ηνπο είηε όρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπλερίδεηαη κε όζνπο
παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.
7. Ζ ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ελδερνκέλσο
αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ή εκπνδηζηεί ε πξόνδνο απηνύ, ζπλεπεία άζθεζεο
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δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ αθνξνύλ ηνλ δηαγσληζκό. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο
ππνρξενύληαη λα κεξηκλνύλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο.

Γιαδικαζία ζσμμεηοτής:
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γεληθό
Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σμήμα Πρωηοκόλλοσ έως 15-1-2018, ημέρα
Γεσηέρα και ώρα 10:00π.μ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ώξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξόζεζκε.
Ζ ηειηθή επηινγή ζα γίλεη ύζηεξα από αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηεο ηερληθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηην ίδια ημέρα, (ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί ζε έλα ζηάδην), από αξκόδηα
επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό από ηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Αμοιβή αναδότοσ και ηρόπος πληρωμής:
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ έθδνζε
ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ. Δπί ηνπ πνζνύ ηνπ ηηκνινγίνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζα
γίλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο.
Πιεξνθνξίεο Μ. Βαιαληδά
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 2271350258 , FAX: 2271044311
H ΓΙΟΙΚΗΣΡIA ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΔΛΔΝΗ ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΙΔΙΚΟΤ ΨΤΚΣΙΚΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ

Η αποκικευςθ των ΕΝΑ πρζπει να γίνεται ςε κερμοκραςία <0oC, εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ τθσ Υγειονομικισ
Μονάδασ(ΥΜ) . Ο χρόνοσ παραμονισ των ΕΝΑ δεν πρζπει να ξεπερνάει τισ 30 θμζρεσ.
Για τον ψυκτικό κάλαμο Container –Βιομηχανικοφ τφπου ψυγείο πρζπει να πλθροφνται οι κάτωκι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.:
Ο ψυκτικόσ κάλαμοσ πρζπει να είναι επαρκοφσ χωρθτικότθτασ ανάλογα με τθν ποςότθτα των
αποβλιτων που παράγονται από το νοςοκομείο μασ. Δθλαδι 30.000lt-50.000lt. Και πρζπει να είναι
διαςτάςεων :
Εξωτερικζσ διαςτάςεισ: Μικοσ 12000mm12.100mm Πλάτοσ 2.400mm-2.500mm . Φψοσ 2.200mm-2.300mm.
Εςωτερικζσ διαςτάςεισ: Μικοσ 11.400mm-11.500mm Πλάτοσ 2.250mm-2.260mm. ‘Φψοσ
πρόςβαςθσ 2.280mm -2.290mm.
Η πόρτα του ψυκτικοφ καλάμου να φζρει το διεκνζσ ςφμβολο του μολυςματικοφ και επικίνδυνου και
τον όρο ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΑ ΑΠΌΒΛΗΤΑ. Οι διαςτάςεισ του ανοίγματοσ τθσ πόρτασ να είναι: Πλάτοσ :
2.290mm-2.295mm. Φψοσ:2.2260mm-2.265mm. Φψοσ πρόςβαςθσ 2.220mm-2.225mm
Η καταςκευι του καλάμου πρζπει να είναι από υλικά υψθλισ ανκεκτικότθτασ με αντοχι ςτθν
οξείδωςθ.
Ο κάλαμοσ πρζπει να είναι βαμμζνοσ εξωτερικά και εςωτερικά , με υψθλισ αντοχισ χρϊματα.
Ο κάλαμοσ να διακζτει αντιολιςκθτικό δάπεδο που να επιτρζπει τθν ανακυκλοφορία του αζρα , με
κατάλλθλο υπόςτρωμα (μεταλλικοφ ι βιομθχανικοφ τφπου) για ενίςχυςθ του δαπζδου.
Να υπάρχει μόνωςθ, πάχουσ 80mm-100mm, με πυκνότθτα 40-45kg/m3
Ο κάλαμοσ να φζρει πόρτα μεταλλικι θ οποία να κλείνει αεροςτεγϊσ με πόμολο αςφαλείασ.
Να φζρει καταγραφικό κερμόμετρο.
Ο κάλαμοσ πρζπει να φζρει θλεκτρικι εγκατάςταςθ , θ οποία να αποτελείται από ζνα εξωτερικό
μεταλλικό πίνακα, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςωςτι λειτουργία και ο ζλεγχοσ του ψυκτικοφ καλάμου.
Ο πίνακασ πρζπει να διακζτει : Ρυκμιηόμενο κερμοςτάτθ, μία μικροαυτόματθ αςφάλεια. Και ζνα
ρευματολιπτθ βιομθχανικοφ τφπου (ςτεγανό). Το ςφςτθμα ψφξθσ πρζπει να είναι βιομθχανικοφ
τφπου, αυτόνομο , με ψυκτικι μονάδα ςυντιρθςθσ και να διακζτει ‘όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα
για τθν ςωςτι και αυτόματθ λειτουργία του.
Ο κάλαμοσ να διακζτει δφο τουλάχιςτον ςτεγανά φωτιςτικά τα οποία να ανάβουν με το άνοιγμα τθσ
πόρτασ ι με διακόπτθ ςτεγανό χειροκίνθτο. Προαιρετικά Ο κάλαμοσ να διακζτει διακόπτθ
μεταγωγισ , ο οποίοσ με το άνοιγμα τθσ πόρτασ να ανοίγει τα φϊτα και να ςυγχρόνωσ να διακόπτει
τθν λειτουργία τθσ ψυκτικισ μονάδασ.
Να φζρει ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ υδάτων(ϊςτε να μπορεί να ςυνδεκεί με το αποχετευτικό ςφςτθμα
τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ.)
Να φζρει μόνο οικολογικό ψυκτικό υγρό R-134a(χωρίσ χλωροφκορανκρακεσ CFC)
Να δφναται να απολυμανκεί (Να κατατεκεί πιςτοποιθτικό απολφμανςθσ για χριςθ προσ υγειονομικζσ
Υπθρεςίεσ)
Ο κάλαμοσ κα πρζπει να προςφερκεί με εγγφθςθ τουλάχιςτον 36 μθνϊν .Να κατατεκοφν
πιςτοποιθτικά τα οποία να βεβαιϊνουν ότι το ζτοσ καταςκευισ του να είναι τθν τελευταία δεκαετία.
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