ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
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1. Τν πιπληήξην πξέπεη λα είλαη πγεηνλνκηθνχ θξαγκνχ κε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζε
πγεηνλνκηθφ ηνηρίν.
2. Πξέπεη λα είλαη πιήξε, θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή
ιεηηνπξγία ηνπ.
3. Πξέπεη λα είλαη επξσπατθήο πξνέιεπζεο, λα θέξεη ζήκαλζε CE ειεπζέξαο θπθινθνξίαο
ζηηο ρψξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν
πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο.
4. Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία θαη ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001.
5. Η ρσξεηηθφηεηα ηνπ πιπληεξίνπ λα είλαη 50Kgr πεξίπνπ. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ
εζσηεξηθνχ ηπκπάλνπ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε κε ζρέζε θνξηίζεσο 1:10 ε ρσξεηηθφηεηα
ζε ζηεγλφ ηκαηηζκφ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 48 θηιά.
6. Τν πιπληήξην πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε αηκφ απφ ην ππάξρνλ θεληξηθφ δίθηπν αηκνχ ηνπ
λνζνθνκείνπ.
7. Πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο ή αηκνγελλήηξηα σο εθεδξεία, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ζην δίθηπν αηκνχ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Να πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε
ηζρχο ηνπ.
8. Τν πιπληήξην ζα θέξεη δηάηξεην εζσηεξηθφ ηχκπαλν θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην
ράιπβα κε εηδηθή νκαινπνηεκέλε δηάηξεζε γηα λα κελ θζείξεηαη ν ηκαηηζκφο.
9. Ο ηλεκτροκινητήρασ πρζπει να ελζγχεται από inverter.
10. Ο ζπληειεζηήο G Factor θαηά ην ηειηθφ ζηχςηκν ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 340 G
θαη ε ηειηθή ηαρχηεηα ζηπςίκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 850 ζηξνθέο αλά
ιεπηφ.
11. Οη εμσηεξηθέο πφξηεο ζα αζθαιίδνπλ θαη ζα απαζθαιίδνπλ απηφκαηα θαη ζα έρνπλ
ελζσκαησκέλν θξχζηαιιν παξαθνινχζεζεο ηεο πιχζεο. Η ταυτόχρονη χρηςιμοποίηςη
του πλυντηρίου και από τισ δφο πλευρζσ θα είναι αδφνατη.
12. Τν πιπληήξην πξέπεη λα διαθζτει ςφςτημα ανάρτηςησ και απόςβεςησ κραδαςμϊν. Επίςησ,
πρζπει να διαθζτει αυτόματο ςφςτημα ελζγχου (π.χ. μαγνητικό διακόπτη) για την διακοπή τησ
λειτουργίασ του λόγω υψηλϊν κραδαςμϊν.
13. Θα θέξεη 5 ηνπιάρηζηνλ εηζφδνπο πιήξσζεο κε πγξφ απνξξππαληηθφ ή απνξξππαληηθφ
ζε ζθφλε θαη ζα δχλαηαη απαξαηηήησο λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηνδήπνηε δνζνκεηξηθφ
ζχζηεκα απηφκαηεο έγρπζεο πγξψλ απνξξππαληηθψλ θαη ρεκηθψλ πξντφλησλ,
ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν πξφγξακκα πιχζεο.
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14. Ο έιεγρνο ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεηαη κέζσ κηθξνυπνινγηζηή (ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
ειέγρνπ). Ο κηθξνυπνινγηζηήο ζα εθηειεί, ζα παξαθνινπζεί θαη ζα θαηαγξάθεη ζε
εζσηεξηθή κλήκε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πιπληεξίνπ, ζα θέξεη έγρξσκε νζφλε θαη ζα
παξέρεη νπηηθέο ελδείμεηο θαηά ηελ πιχζε κε πιεξνθνξίεο φπσο:
1. Σο επιλεγμζνο πρόγραμμα
2. Σο ενεργό βήμα πλφςησ
3. Ο εναπομζνων χρόνοσ προγράμματοσ
4. Γραμμή προόδου κφκλου πλφςησ
5. Η θερμοκραςία του νεροφ
6. Μηνφματα διαγνωςτικοφ ελζγχου
Να αναφερθοφν προσ αξιολόγηςη.

15. Τν πιπληήξην ζα δηαζέηεη θαη δεχηεξε νζφλε παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ
ηελ πιεπξά ησλ θαζαξψλ.
16. Ο προγραμματιςτήσ θα πρζπει να ζχει τη δυνατότητα πραγματοποίηςησ ρυθμίςεων και
παρακολοφθηςησ διαφόρων δεδομζνων όπωσ:
1. Ρφθμιςη ςτάθμησ νεροφ
2. Ρφθμιςη του ςυντελεςτή G ςτην πλφςη και ςτο τελικό ςτφψιμο
3. Ρφθμιςη θερμοκραςίασ
4. Ρφθμιςη του χρόνου πλφςησ
5. Ονομαςία των προγραμμάτων πλφςησ
6. Δυνατότητα αποθήκευςησ τουλάχιςτον 50 διαφορετικϊν προγραμμάτων
7. Πρόςβαςη ςε αρχείο με ενδείξεισ βλαβϊν
8. Πρόςβαςη ςε αρχείο με ςτατιςτικά ςτοιχεία λειτουργίασ
9. φςτημα εφκολησ αντιγραφήσ-μεταφοράσ δεδομζνων μζςω θφρασ ζχλδεζεο RS485 ή USB
Να αναφερθοφν προσ αξιολόγηςη.

17. Ο κηθξνυπνινγηζηήο λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο λα
εηδνπνηεί ην ρξήζηε κε νπηηθά θαη αθνπζηηθά ζήκαηα ζθάικαηνο. Όηαλ δηαπηζησζεί
απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ αλσκαιία ζηελ νκαιή εθηέιεζε ελφο θχθινπ πιχζεο ην
πιπληήξην λα νδεγείηαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θαηά ηελ νπνία ζα νινθιεξψλεηαη ε
δηαδηθαζία κε αζθάιεηα.
18. Ο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ ηκαηηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία λεξνχ θαηά ηελ
πιχζε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζα είλαη πάληα ζηαζεξφο θαη ειεγρφκελνο γηα ηελ
εμαζθάιηζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλζεθψλ πιχζεο – απνζηείξσζεο.
19. Σην ηέινο ηεο πιχζεο, ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα εηδνπνηείηαη κε νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζήκα.
20. Ο προμηθευτήσ οφείλει να προγραμματίςει το πλυντήριο ςφμφωνα με τον ιματιςμό και τισ
ςυνθήκεσ πλφςησ που επιθυμεί το νοςοκομείο. Επίςησ οφείλει να εκπαιδεφςει το προςωπικό του
Νοςοκομείου ωσ προσ την χρήςη και προγραμματιςμοφ αυτοφ.
21. Όλα τα εγχειρίδια του μηχανήματοσ να παραδοθοφν ςτην ελληνική γλϊςςα.

B. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ

1.

2.

Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ζε ηζρχ
ησλ ηερληθψλ ηεο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε
ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο γηα δέθα (10)
ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ παξάδνζε απηνχ.
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Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα
είδνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Η δέζκεπζε απηή ζα γίλεηαη κε
θαηάζεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν ζαθή ζην
πξνζθεξφκελν είδνο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα
νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ φινπ κεραλήκαηνο ή ησλ κεξψλ απηνχ πξνεξρφκελε απφ ηελ
ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφλ γηα εξγαηηθά,
αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη ε
απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ
εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ
εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. Σηελ παξερφκελε εγγχεζε
πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο,
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε αληαιιαθηηθά πιελ ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ, ψζηε ην
κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Η ζπρλφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ
ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
Κάζε έγγξαθε δήισζε - βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη
πξσηφηππε θαη επηθπξσκέλε απφ ην αξκφδην Επηκειεηήξην ή απφ άιιε αξκφδηα αξρή
ζηελ πεξίπησζε αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε
ζεσξεκέλε απφ Ειιεληθή Πξνμεληθή Αξρή. Τέινο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη φια ηα
ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ (ηίηινο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, e-mail)
ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε.
Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη.

Γ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ

1.

2.

3.

Τν λέν πιπληήξην ζα εγθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζε ρψξν πνπ πξνηείλεη ε
Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο θάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηζθεθζεί
θαη λα ιάβεη επηηφπηα γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεία
ππαιιήισλ ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ην βεβαηψζεη εγγξάθσο,
ψζηε λα πξνβιεθζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο
θιπ) πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ ηνπ
Ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηε λφκηκε θαη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ
κεραλήκαηνο. Σηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί ζρέδην εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ
πιπληεξίνπ πνπ ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνζπλδέζεη ηνλ ππάξρνλ παιαηφ εμνπιηζκφ απφ ηα
δηάθνξα δίθηπα θαη λα ηνλ κεηαθηλήζεη ζε ζεκείν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Τερληθή
Υπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ελ ζπλερεία λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε
θαη ζχλδεζε κε ηα απαηηνχκελα δίθηπα (παξέρνληαο νπνηνδήπνηε πιηθφ απαηηεζεί) ηνπ
λένπ πιπληεξίνπ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν θαη λα ην παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ πιπληεξίνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη
ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η
απνθαηάζηαζε φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη Η/Μ θζνξψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο απνηειεί επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη κε

Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο Πιπληεξίνπ Ικαηηζκνχ 50 θηιψλ Γ. Ν. Άκθηζζαο (cpv:
42716120-5) θαη εθηηκψκελεο αμίαο Σαξάληα ρηιηάδσλ επξψ (40.000,00€), κέζσ ηνπ ΠΔΕ 18
Σειίδα 3 απφ 4

4.

5.

6.

7.

8.

δηθφ ηνπ θφζηνο.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο
θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ
θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Ειιεληθνχ
Κξάηνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηηο νδεγίεο ησλ
αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη
ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Τν Ννζνθνκείν έρεη θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη
ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα αλσηέξσ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ
κεραλήκαηνο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.
Η παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηνχ ζε πιήξε
ιεηηνπξγία. Εηδηθφηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πξέπεη λα πξνεγεζνχλ φινη νη
απαηηνχκελνη έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ
ηερληθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα ηνλ ιφγσ απηφ, κεηά ηελ πιήξε
ζχλδεζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζα αθνινπζήζεη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πιπληεξίνπ
γηα δηάζηεκα ελφο (1) κελφο.
Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα,
ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πνπ
θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ
πιηθψλ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπο.
Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη.

Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο Πιπληεξίνπ Ικαηηζκνχ 50 θηιψλ Γ. Ν. Άκθηζζαο (cpv:
42716120-5) θαη εθηηκψκελεο αμίαο Σαξάληα ρηιηάδσλ επξψ (40.000,00€), κέζσ ηνπ ΠΔΕ 18
Σειίδα 4 απφ 4

