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1.ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1.1 Τν πιπληήξην λα είλαη θαηάιιειν γηα πιύζε, απνιύκαλζε ζηνπο 95 0C θαη ζηέγλσκα
ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ (όπσο κηθξνρεηξνπξγηθήο, αλαηζζεζηνινγίαο θ.η.ι.). Να είλαη
ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ,ηειεπηαίν κνληέιν, θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο
πξνδηαγξαθέο (EN ISO 15883) θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE.
1.2 Να ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα κε:
- έλα (1) θνξέα θόξησζεο πέληε (5) επηπέδσλ θαηάιιειν γηα ηελ θόξησζε δέθα
(10) δίζθσλ θαηά DIN 1/1, κε δπλαηόηεηα πξνζζαθαίξεζεο επηπέδσλ γηα ηελ
θόξησζε ινηπνύ νγθσδέζηεξνπ πιηθνύ.
- έλα (1) εμσηεξηθό ηξνρήιαην θόξησζεο / εθθόξησζεο
1.3 Οη εμσηεξηθέο ηνπ δηαζηάζεηο λα είλαη: 700 x 650 x 2000 mm (ΜxΒxΥ) πεξίπνπ, ελώ ε
ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζαιάκνπ πιύζεο λα είλαη 250 lt πεξίπνπ.
1.4 Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παξνρώλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία
ηνπ.
1.5 Τν πιπληήξην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμσηεξηθά από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή
ηζνδύλακν.
1.6 Δζσηεξηθά λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L ή ηζνδύλακν,
αλζεθηηθό ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ρεκηθά, αιθαιηθά θαη όμηλα πγξά.
1.7 Ο ζάιακνο λα θέξεη εζσηεξηθό θσηηζκό γηα ηελ επηζεώξεζε ησλ εηδώλ.
1.8 Να δηαζέηεη κία (1) ζύξα απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο, ζπξόκελε (νιηζζαίλνπζα θαζέησο γηα
εμνηθνλόκεζε ρώξνπ), κε απηόκαην κεραληζκό θιεηδώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
θύθισλ πιύζεο. Η ζύξα λα είλαη (θαηά πξνηίκεζε) από εληζρπκέλν γπαιί θαη λα
επηηξέπεη ηελ πιήξε επίβιεςε ηνπ θύθινπ. Να θέξεη κεραληζκό αζθαιείαο πνπ δελ ζα
επηηξέπεη ζηελ πόξηα λα αλνίγεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ έλαξμε ηνπ
θύθινπ όηαλ ε πόξηα δελ είλαη ζσζηά θιεηζκέλε.
1.9 Η δηαδηθαζία πιύζεο – απνιύκαλζεο – ζηεγλώκαηνο λα εθηειείηαη απηόκαηα κέζσ
ελζσκαησκέλνπ κηθξνεπεμεξγαζηή κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζε εθηππσηή
γηα
ηεθκεξίσζε – αξρεηνζέηεζε.
1.10 Να δηαζέηεη πίλαθα ειέγρνπ κε πιήθηξα αθήο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη ςεθηαθή νζόλε
πγξώλ θξπζηάιισλ LCD ή TFT, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη θάζε είδνπο πιεξνθνξία,

όπσο ην ελεξγνπνηνύκελν πξόγξακκα, νη παξάκεηξνη θαζώο θαη κελύκαηα θαηάζηαζεο
θαη βιαβώλ.
1.11 Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απνκλεκόλεπζεο πξνγξακκάησλ πιύζεο γηα δηάθνξεο
αλάγθεο. Γέθα (10) πξνγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ λα είλαη πξνεγθαηεζηεκέλα ελώ λα
παξέρεηαη κέζσ θσδηθνύ ε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ
παξακέηξσλ ηνπο. Να δηαζέηεη γξήγνξν πξόγξακκα κε ρξόλν πιήξνπο θύθινπ (πιύζε –
απνιύκαλζε – ζηέγλσκα) όρη κεγαιύηεξν από 40ιεπηά.
1.12 Να θέξεη αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ ηθαλήο δπλακηθόηεηαο (πεξίπνπ 600 l/min) θαζώο
θαη ζύζηεκα ζηεγλώκαηνο κέζσ ηνπξκπίλαο πςειήο πίεζεο ή άιινπ κέζνπ ηθαλήο
δπλαηόηεηαο (πεξίπνπ
200 m3/h) ζηεγλώκαηνο ησλ πιηθώλ, κε ζύζηεκα
θηιηξαξίζκαηνο κε ξπζκηδόκελν ρξόλν θαη ζεξκνθξαζία γηα ην ζηέγλσκα ησλ πιηθώλ
εμσηεξηθά αιιά θαη εζσηεξηθά.
1.13 Να δηαζέηεη αληιία απνρέηεπζεο.
1.14 Να δηαζέηεη ηξηπιό ζύζηεκα θηιηξαξίζκαηνο ζην πδξαπιηθό θύθισκα, πξνο απνθπγή
επηκνιύλζεσλ.
1.15 Να δηαζέηεη δπν (2) απηόκαηεο δνζνκεηξηθέο αληιίεο γηα ηα απνιπκαληηθά πγξά. Κάζε
δνζνκεηξηθή αληιία λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ειεγθηή ζηάζκεο ηνπ δνρείνπ. Να παξέρεηαη
ε δπλαηόηεηα λα εμνπιηζηεί κε δύν (2) επηπιένλ δνζνκεηξηθέο αληιίεο γηα επηπιένλ
παξνρή πγξνύ.
1.16 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζπκππθλσηή πδξαηκώλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
παξνπζίαο αηκνύ ζην ρώξν πιύζεο.
1.17 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή.
1.18 Να θέξεη ζύξεο USB ,RS 232 θαη Ethernet γηα ηελ ζύλδεζε θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε
Η/Υ.
2.ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
1.19 Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ γηα
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε. (Να θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο επί

πνηλή απόξξηςεο).

1.20 Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ
(prospectus, product data, manual θιπ).
1.21 Καηά ηελ παξάδνζε, λα δνζνύλ ηα Δγρεηξίδηα Φξήζεσο (Operation Manual) θαη Τερληθήο
Υπνζηήξημεο (Service Manual) ζηα αγγιηθά ή ζηα ειιεληθά
θαη λα γίλεη
επίδεημε/εθπαίδεπζε ζηνπο ρξήζηεο .
1.22 H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα είλαη εληαγκέλε ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) ζύκθσλα κε ην
Ν.2939/2001 θαη ηελ Κ.Υ.Α. κε αξηζκό Η.Π. 23615/651/Δ.103.
1.23 Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001
θαη ISO 13485 γηα εκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε. (Να θαηαηεζνύλ ηα

απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά)

1.24 Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 13485 ή/ θαη ISO 9001 θαη ην
πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. (Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα

πηζηνπνηεηηθά)

1.25 Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε απηνςία ηνπ ρώξνπ κε ζπλνδεία
ππαιιήισλ ηεο Τερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ , ώζηε λα έρεη πιήξε εηθόλα ησλ
ζπλζεθώλ θαη ησλ απαηηήζεσλ γηα πιήξε θαη έληερλε παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ.
1.26 Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζηελ πξνζθνξά ηεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηηο
εξγαζίεο (νηθνδνκηθέο –ειεθηξνινγηθέο –πδξαπιηθέο θ.ιπ.)ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί
πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζεη ην κεράλεκα θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζην θόζηνο ηεο
πξνζθνξάο .
1.27 Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηξεηο (3)
βεβαηώζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο ή πηζηνπνηεηηθά ή ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθα ζπκβάζεσλ
πξνκήζεηαο ή ζπληήξεζεο ζε Γεκόζηεο Μνλάδεο Υγείαο.
1.28 Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία επί πνηλή απνθιεηζκνύ κε ηελ πξνζθνξά ηεο ζα πξέπεη λα
ππνβάιιεη βεβαίσζε από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη όηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία είλαη
εμνπζηνδνηεκέλε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη
επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ησλ κεραλεκάησλ. Να θαηαηεζνύλ πηζηνπνηεηηθά
εθπαίδεπζεο πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ηεο ππνςήθηαο
αλαδόρνπ εηαηξείαο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ.
1.29 Nα πεξηγξαθεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ
θαηαζθεπαζηή, λα δηεπθξηληζηνύλ νη ρξνληθνί πεξίνδνη θαη ην είδνο ησλ ζπληεξήζεσλ θαη
λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά όια ηα απαηηνύκελα αλαιώζηκα ή άιια πιηθά ησλ
ζπληεξήζεσλ, κε ηνπο θσδηθνύο, ηηο ηηκέο θαη ην ρξόλν δσήο ηνπο.
1.30 Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα βεβαηώλεη ηε δπλαηόηεηα
αληαπόθξηζεο (κε παξνπζία ηερληθνύ) εληόο 24σξνπ από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, ε
νπνία λα ηεθκεξηώλεηαη κε ηελ ύπαξμε ηθαλνύ αξηζκνύ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ(3)
εθπαηδεπκέλσλ ηερληθώλ (ζην πξνζθεξόκελν είδνο).
Σστόν παρατηρήσεις να σταλούν:
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(κε ζέκα: Παξαηεξήζεηο γηα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο)

