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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘’
Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ
Σηλέθυνο : 28210 22310
FAX :

28210-22329

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 31 Π
ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ»
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV 42995000-7
με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

πλνπηηθφο (πξφρεηξνο) κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Η ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Πέμπτη 14-7-2016 ώρα 09:00 π.μ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
ΤΝΟΠΣΙΚΟ (ΠΡΟΥΔΙΡΟ) ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ»
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV 42995000-7

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

1529

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

31.248,00 εσρώ σσμπεριλαμβανομένοσ και τοσ Φ. Π. Α.
25.200,00 εσρώ τωρίς Φ. Π. Α.

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν "Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ " έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ :

1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»
ην

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε

Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ

Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί ζπληνληζκνχ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,
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3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ

5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
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2016-06-27
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα
κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»
Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ
135/Α/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7. Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά

ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005)
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10. Σελ κε αξίζκ.24014/25-11-2005 (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο
Ννεκβξίνπ 2005.»
14.

Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)

15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο

δηαηάμεηο»
16. Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
έξγσλ.
21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).
22. Άπθπο 97 ν.4368/2016 (ΦΔΚ A 21 – 21.02.2016) «Μέηπα για ηην επιηάσςνζη ηος κςβεπνηηικού έπγος και άλλερ
διαηάξειρ»

Β: Σην απόθαζη:
Με αριθ. 33/ πρκ.8ον /26-04-2016 (ΑΔΑ 76Ζ646907Τ) απόυαση του ΔΣ του Νοσοκομείου
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι ςνοπηικό (ππόσειπο) μειοδοηικό διαγυνιζμό
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ» ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV 42995000-7

Πποϋπολογιζμόρ: 31.248,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ
Σόπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γλώζζα : Διιεληθή
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ΑΔΑ: 6ΚΤΟ46907Τ-ΓΔΑ
Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Σεηάπηη 13-7-2016 ώρα 14:00 π.μ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ πποζθοπών : Πέμπτη 14-7-2016 ώρα 09:00 π.μ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
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Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.

Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Η ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο.
Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΙΜΗ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΧ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ :
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΙ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
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ΚΡΑΣΗΔΙ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1. Φόπορ 4% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν .
16PROC004656149
2. 0,10% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ εκηόρ ΦΠΑ.2016-06-27
Τπέπ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΑΑΓΗΤ).
3.

Υαπηόζημο 3 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ.

4.

Ποζοζηό 2% ςπέπ ηυν οπγανιζμών Φςσικήρ Τγείαρ, ζύμθυνα με ηο Ν.3580/2007 και ηην Γ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009
Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

ΥΡΟΝΟ ΠΛΗΡΧΜΗ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.
8. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη αλψηεξε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο

9. ΠΡΟΟΥΗ: ύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού θα
ππαγμαηοποιηθεί ζύγκπιζη ηυν ηιμών ηυν οικονομικών πποζθοπών με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών,
όπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. Οι οικονομικέρ
πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικόρ ηος
Παπαηηπηηηπίος Σιμών και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπώνονηαι επί ποινή αποππίτευρ ζηην πποζθοπά.
ε πεπίπηυζη πος ηο είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών θα ππέπει αςηό να αναθέπεηαι
με ςπεύθςνη δήλυζη από ηον πποζθέπονηα.)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ:.
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη
Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Η
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
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16PROC004656149 2016-06-27

ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.

Οι πποζθέπονηερ

θα ππέπει να αναθέποςν όηι έλαβαν ςπ’ ότιν ηοςρ, καηά ηην

καηάπηιζη ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ, ηιρ ςποσπεώζειρ ζσεηικά

με ηιρ διαηάξειρ πεπί

πποζηαζίαρ ηηρ απαζσόληζηρ και ηυν ζςνθηκών επγαζίαρ πος ιζσύοςν ζηον ηόπο όπος
ππόκειηαι να εκηελεζθεί η ζύμβαζη.
Ο ανάδοσορ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ή οι νόμιμοι εκππόζυποι ηος δεζμεύονηαι όηι, ζε όλα
ηα ζηάδια πος πποηγήθηκαν ηηρ καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, δεν ενήπγηζαν αθέμιηα,
παπάνομα ή καηασπηζηικά και όηι θα εξακολοςθήζοςν να μην ενεπγούν καη’ αςηόν ηον
ηπόπο καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ αλλά και μεηά ηη λήξη αςηήρ.

Η διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιοδήποηε ζηάδιο βπίζκεηαι, εθόζον η
Ε.Π.Υ. πποκηπύξει ζσεηικούρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ. Σηιρ πεπιπηώζειρ πος οι
ανυηέπυ ζσεηικοί διαγυνιζμοί ολοκληπυθούν από ηιρ ΥΠΕ, οι ανηίζηοισερ ζςμβάζειρ
πος θα ςπογπαθούν θα διακοπούν, όηαν ςπογπαθούν οι ζςμβάζειρ πος θα πποκύτοςν
από ηοςρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ πος θα διενεπγήζει η Ε.Π.Υ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ Κ.Α.Α

ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΡΥΟΝΣΑΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
16PROC004656149
2016-06-27
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ
1
2
3
4

5

6

7

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΕΜ

ΚΩΔΙΚΟ
Π.Σ.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΟ
ΥΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ ME
ΦΠΑ

1

Γ.Τ.

800,00 €

800,00 €

192,00 €

992,00 €

1

Γ.Τ.

250,00 €

250,00 €

60,00 €

310,00 €

1

Γ.Τ.

400,00 €

96,00 €

496,00 €

1

Γ.Τ.

10.000,00 €

10.000,00 €

2.400,00 €

12.400,00 €

26

Γ.Τ.

370,00 €

9.620,00 €

2.308,80 €

11.928,80 €

10

Γ.Τ.

400,00 €

4.000,00 €

960,00 €

4.960,00 €

2

Γ.Τ.

65,00 €

130,00 €

31,20 €

161,20 €

ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ - ΣΔΓΝΩΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΙ
ΠΑΝΔΣΔ
ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΚΟΤΠΔ ΓΙΑ ΣΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΩΝ ΜΟΚΔΣΩΝ
Η μητανή πλύζης - απόπλσζης
(υεκαζμού - απορρόθηζης) ταλιών μοκεηών
ΔΠΙΚΑΘΗΜΔΝΗ ΜΗΥΑΝΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ
ΠΛΤΗ-ΣΔΓΝΩΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ
ΥΩΡΩΝ
ΚΑΡΟΣΙ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ (ένα για κάθε κλινική) Με
ζκελεηό από μεηαλλικές inox κολώνες
και ανθεκηικό πλαζηικό. Να
περιλαμβάνει 3 θήκες με 2 κοσβάδες 9
lt και επαγγελμαηικό ζύζηημα
ζθοσγγαρίζμαηος ( 2 κοσβάδες 30 lt
και μία πρέζα) καθώς επίζης
σθαζμάηινη ζακούλα 120 lt
ΚΑΡΟΣΙΑ ΤΛΛΟΓΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΡΟΥΗΛΑΣΑ
ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 660lt
ΚΑΡΟΣΙΑ ΦΟΤΓΓΑΡΙΜΑΣΟ ΜΔ
ΚΑΓΟΤ ΓΙΠΛΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ
ΠΛΤΙΜΟ ΚΑΙ ΞΔΒΓΑΛΜΑ ΜΔ
ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΟ ΥΡΩΜΑ (κόκκινο μπλε)

400,00 €

25.200,00 €

1.

31.248,00 €

Πλςνηήπιο-ηεγνυηήπιο για ηιρ πανέηερ:
Πιπληήξην ξνχρσλ ρσξεηηθφηεηαο 15Kg κε απεπζείαο κεηάδνζε θίλεζεο κε θηλεηήξα ηχπνπ inverter


















Υξψκα
ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ:
Όγθνο ηπκπάλνπ
Έμππλν ζχζηεκα πιχζεο
χζηεκα κπαιψλ 45
Δμηζνξξφπεζεο
Αληρλεπηήο θνξηίνπ
Αηζζεηήξαο αθξνχ θαη
Απνκάθξπλζε
Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ(αλά ιεπηφ)
Θεξκνθξαζίεο
Σχπνο κνηέξ
Oζφλε
Δζσηεξηθφ θάδνπ
Σερλνινγία 6 Motion
Smart Diagnosis
Γηάκεηξνο πφξηαο(ρηιηνζηά)
Άλνηγκα πφξηαο
Απφρξσζε πφξηαο



ΑΠΟΓΟΗ
Καηαλάισζε λεξνχ πιχζεο




ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ιεπθφ
15 θηιά
112
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
1200/1000/800/600/400/Νν spin
ν
Cold/30/40/60/95 C
Direct Drive
LED
Αλάγιπθνο θπςεισηφο θάδνο
Ναη
Ναη
430
ν
170
Υξψκην

15.950L
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(ιίηξα) αλά έηνο
Δλεξγεηαθή θιάζε
Απφδνζε ζηχςηκν
Καηαλάισζε ελέξγεηαο θξχν
(KWh)/έηνο
Δπίπεδν ζνξχβνπ πιχζεο/
ηέγλσκα (db)

Α++
Β
386
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57dBA/78dBA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ




















Βακβαθεξά
Βακβαθεξά νηθνλνκηθφ
ν
Γξήγνξν 30
Κξχν πιχζηκν

Ναη
Ναη
Ναη

Η ζπζθεπή λα δηαζέηεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο:
Πξφπιπζε
Ναη
Μνχιηαζκα
Ναη
Καλνληθφ
Ναη
Πνιχ θαιφ μέβγαικα
Ναη
Καζαξηζκφο θάδνπ
Ναη
Δληαηηθφ μέβγαικα
Ναη
Ξέβγαικα ηαηξηθήο
Ναη
Φξνληίδαο
Δληαηηθφ
Ναη
Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ
Ναη
Ηρεηηθή εηδνπνίεζε
Ναη
Έλδεημε ρξφλνπ πνπ ππνιείπεηαη
Ναη
Έλδεημε θιεηδσκέλεο πφξηαο
Ναη
Γηάγλσζε βιαβψλ
Ναη
Μήλπκα ζθάικαηνο
Ναη

ΓΙΑΣΑΔΙ
Καζαξφ (ΠρΒρΤ) ρηι.
πζθεπαζία (ΠρΒρΤ) ρηι.
ΒΑΡΟ
Καζαξφ (Kg)
πζθεπαζία (Kg)

686Υ756Υ983
750Υ800Υ1072
87
94,5

Οη παξαπάλσ απνδφζεηο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ηχπνπ ηνπ κεραλήκαηνο θαη είλαη απνδεθηέο απνθιίζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%.
Σν κεράλεκα λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο.

2. Ηλεκηπικέρ ζκούπερ για ηον καθαπιζμό ηυν μοκεηών:
Να δηαζέηεη:

Πηζηνπνηεκέλν θίιηξν HEPA
•

Aπνζπψκελν Ηι.θαιψδην, γηα εχθνιε ζπληήξεζε

•

Μεγάιε ρσξεηηθφηεηα ζηε ζαθνχια ζπιινγήο ζθφλεο

•

Να δπγίδεη έσο 5,5 kg

• Να έρεη ρακειφ επίπεδν ήρνπ κφιηο 67 dB (A)*
• Αζθαιή απνζήθεπζε ησλ αμεζνπάξ θαη ηνπ θαισδίνπ ξεχκαηνο θαη ζήθε γηα ηα εξγαιεία πξνζαξκνζκέλε ζην πίζσ κέξνο.

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
ΣΑΞΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ
ΔΣΗΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (kWh/ΔΣΟ)
ΣΑΞΗ ΑΠΟΓΟΗ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΥΑΛΙΟΤ
ΣΑΞΗ ΑΠΟΓΟΗ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΛΗΡΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ

Α+++
29
na
D
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ΣΑΞΗ ΑΠΟΓΟΗ ΔΠΑΝΔΚΠΟΜΠΗ ΚΟΝΗ
ΣΑΘΜΗ ΗΥΗΣΙΚΗ ΙΥΤΟ dB(A) IEC/EN 60335-2-69
ΣΑΗ (V)
ΤΥΝΟΣΗΣΑ (HZ)
IP ΚΛΑΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΙΥΤ (W)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΗ ΙΥΤ ΑΚΡΟ ΧΛΗΝΑ (W)
ΡΟΗ ΑΔΡΑ (L/SEC)
ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΣΟ ΠΔΛΜΑ (KPA)
ΣΑΘΜΗ ΗΥΗΣΙΚΗ ΠΙΔΗ (dB(A) BS 5415)
ΣΑΘΜΗ ΗΥΗΣΙΚΗ ΙΥΤΟ (dB(A) IEC 704)
ΜΗΚΟ ΚΑΛΧΓΙΟΤ (M)
ΥΧΣΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΙΛΣΡΟΑΚΚΟΤ (L)
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΚΤΡΙΟΤ ΦΙΛΣΡΟΤ (CM²)
ΑΡΙΘΜΟ ΦΙΛΣΡΧΝ
ΜΗΚΟ X ΠΛΑΣΟ X ΤΦΟ (CM)
ΒΑΡΟ (KG)
HEPA ΦΙΛΣΡΟ
AΠΟΠΧΜΔΝΟ ΗΛ.ΚΑΛΧΓΙΟ
ΦΙΛΣΡΟΑΚΚΟ (1 ΣΔΜ)

F
67
220-240
50-60
IP20
900
200
32
23
50 *
69 *
15
10
2600
4
39.5x34x39
5.3
V
V
V
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Οη παξαπάλσ απνδφζεηο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ηχπνπ ηνπ κεραλήκαηνο θαη είλαη απνδεθηέο απνθιίζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%.
Σν κεράλεκα λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο.
*Απνδεθηή απφθιηζε ζηα db+-1db

3. Η μησανή πλύζηρ-απόπλςζηρ (τεκαζμού-αποππόθηζηρ) σαλιών- μοκεηών:













Να είλαη αζφξπβε ζηελ ιεηηνπξγία θαη εχθνιε ζηνλ ρεηξηζκφ.
Να είλαη θαηάιιειε γηα ην πιχζηκν θαη γπάιηζκα δαπέδσλ θαζψο θαη αθξφ πιπζίκαηνο ραιηψλ & κνθεηψλ
Όια ηα εμαξηήκαηα λα είλαη απφ αλνμείδσην πιηθφ & λα αληέρνπλ ζε φμηλα & αιθαιηθά πγξά.
Σν ζηέιερνο λα έρεη ηζρπξή κφλσζε & λα ξπζκίδεηαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο θιίζεσο γηα ηελ πξνζηαζία &
εμππεξέηεζε ηνπ ρεηξηζηή. Δπίζεο λα δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαιείαο ψζηε ε κεραλή δελ μεθηλάεη αλ ην ζηέιερνο
βξίζθεηαη ζε φξζηα ζέζε.
Να θέξεη ειαζηηθφ πξνθπιαθηήξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ην μχζηκν ησλ επίπισλ, ηνίρσλ θ.ι.π. & ηνπ ηδίνπ ηνπ
κεραλήκαηνο.
Ο θηλεηήξαο ηνπ κεραλήκαηνο λα έρεη πξνζηαζία γηα ηελ ππεξθφξησζε & λα ρξεηάδεηαη ειάρηζηε ζπληήξεζε.
Η θίλεζε ζηελ βνχξηζα λα κεηαδίδεηαη κε νδνλησηφ απφ ζπλζεηηθή χιε γηα κεγάιε αληνρή & κείσζε ηνπ ζνξχβνπ
ζην ειάρηζην.
Σν κεράλεκα λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζηεγαλφ ξεπκαηνιήπηε γηα ηελ ηξνθνδφηεζε άιιεο ζπζθεπήο π.ρ.
απνξξνθεηήξα πγξψλ ή ζθφλεο.
Σν κεράλεκα λα είλαη δηπιήο κνλψζεσο θαη λα παξέρεη πιήξε αζθάιεηα ζηνλ ρεηξηζηή
Να πεξηιακβάλεη δνρείν λεξνχ – απνξξππαληηθνχ
Να πεξηιακβάλεη βνχξηζα πιπζίκαηνο
Να πεξηιακβάλεη δίζθν εθαξκνγήο ηζφραο
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Κηλεηήξαο Μνλνθαζηθφο 220V 50Hz
Σάζε ιεηηνπξγίαο
Ιζρχο θηλεηήξα
Γηάκεηξνο βνχξηζαο
Πίεζε βνχξηζαο
Βάξνο κεραλήο
ηξνθέο κεραλήο
Υσξεηηθφηεηα δνρείνπ πγξψλ
πλνιηθφ χςνο κε ην ζηέιερνο ζε θάζεηε ζέζε
Μήθνο θαισδίνπ

220 Volt
1600 Watt
510 mm
50 gr/cm²
46 Kgr
155/min
12 lit
1180 mm
12 m

Οη παξαπάλσ απνδφζεηο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ηχπνπ ηνπ κεραλήκαηνο θαη είλαη απνδεθηέο απνθιίζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%.
Σν κεράλεκα λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο.
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4. Δπικαθήμενη μησανή μπαηαπίαρ πλύζηρ –ζηέγνυζηρ κοινοσπήζηυν σώπυν:
16PROC004656149
2016-06-27
Σαπηφρξνλε θίλεζε θεθαιήο βνπξηζψλ αλάινγα κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ηηκνληνχ.
χζηεκα ιεπίδσλ αλαξξφθεζεο ιπκάησλ.
Απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ηελ αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή.
Ιδηαίηεξα ζπκπαγήο ζρεδίαζε θαζηζηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δσλψλ πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο γξήγνξν θαη
εχθνιν.
Δμαηξεηηθά ρακειφ επίπεδν ζνξχβνπ πνπ επηηξέπεη ηνλ θαζαξηζκφ νπνηνπδήπνηε ρψξνπ, νπνηαδήπνηε ζηηγκή,
αθφκα θαη ζε επαίζζεηνπο ζην ζφξπβν ρψξνπο
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ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

16PROC004656149 2016-06-27
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Να πεξηιακβάλεη:
- εη κπαηαξίεο
- Φνξηηζηή κπαηαξηψλ
- 2 Βνχξηζεο δαπέδνπ

16PROC004656149 2016-06-27
• Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 24 κήλεο

Μέγηζην απνδεθηφ πιάηνο ηνπ κεραλήκαηνο 75cm γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Οη παξαπάλσ απνδφζεηο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ηχπνπ ηνπ κεραλήκαηνο θαη είλαη απνδεθηέο απνθιίζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 10%.
Σν κεράλεκα λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο.

5. Καπόηζι Καθαπιζηπιών ημημάηυν (ένα για κάθε κλινική):
Με ζθειεηφ απφ κεηαιιηθέο inox θνιψλεο θαη αλζεθηηθφ πιαζηηθφ. Να πεξηιακβάλεη 3 ζήθεο κε 2 θνπβάδεο 9 lt θαη
επαγγεικαηηθφ ζχζηεκα ζθνπγγαξίζκαηνο (2 θνπβάδεο 30 lt θαη κία πξέζα) θαζψο επίζεο πθαζκάηηλε ζαθνχια
120 lt.
Να είλαη ηξνρήιαην
Να έρεη κεγάιεο ξφδεο ψζηε λα πξνζπεξλάεη ηπρφλ αλσκαιίεο ηνπ δαπέδνπ (π.ρ. αζαλζέξ)
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθφ πιηθφ ζηα ρεκηθά θαη λα είλαη εχθνινο ν θαζαξηζκφο ηνπ.
Να έρεη πιήξσο δηαρσξηζκέλεο ηηο πεξηνρέο ησλ θαζαξψλ απφ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα-βξψκηθα πιηθά
Να έρεη ηελ αλάινγε επηθάλεηα γηα λα ηνπνζεηνχληαη φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαζαξηζκφ θαη
απνιχκαλζε δαπέδσλ θαη επηθαλεηψλ
Να έρεη ζηηβαξή θαηαζθεπή
Σν θαξφηζη λα πεξηιακβάλεη δχν θνπβάδεο (κπιε-θφθθηλν) κε ζηίθηε
Να πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ρξσκαηηζηά (κπιε, θφθθηλν, άζπξν, θίηξηλν) θνπβαδάθηα θσδηθνπνηεκέλα γηα ρξήζε
ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ κηθξψλ επηθαλεηψλ (π.ρ. γεληθήο ρξήζεο, απνιπκαληηθφ)
Να πεξηιακβάλεη ιεθάλε κε ζήηα γηα ην ζηχςηκν ησλ παλεηψλ
Να δηαζέηεη δχν ζηεξίγκαηα έλα απφ θάζε κεξηά ηνπ θαξνηζηνχ γηα λα ζηεξίδνληαη ε ζθνχπα κε ην θαξάζη θαη ην
ζχζηεκα ηεο παλέηαο.

6. Καπόηζια ζςλλογήρ αποππιμμάηυν ηποσήλαηα, κλειζηού ηύπος 660lt:
1. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1. Οη θάδνη µεραληθήο απνθνµηδήο λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηνη, αµεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο
(ηειεπηαίνπ έηνπο), θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε νηθηαθψλ, εµπνξηθψλ θαη βηνµεραληθψλ
απνξξηµµάησλ
2. Να είλαη θαηαζθεπαζµέλνη ζχµθσλα µε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 840 ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπ (παξνρή ζρεηηθήο
βεβαίσζεο).
3. Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ, πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 θαη αλ ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη
φια ηα ηµήµαηα ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο ησλ επί µέξνπο ηµεµάησλ λα είλαη
πηζηνπνηεµέλνο θαη απηφο θαηά ISO 9001. Καζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ελ ηζρχ CE γηα φιν
ηνλ θάδν.
4. Η ρσξεηηθφηεηα ζε ζθνππίδηα ρσξεηηθφηεηα ησλ θάδσλ ζα είλαη 660 lt +5% (≥625 lt).
5. Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα µελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ µεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ
θαθή ρξήζε θαη λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά νγθψδε απνξξίµµαηα
6. Σν θπξίσο ζψµα ησλ θάδσλ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ππζµέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπµέλν, ψζηε λα
απνθεχγεηαη ε παξαµφξθσζε ησλ ηνηρσµάησλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ.
7. Να έρνπλ θσληθή µνξθή (ζρήµα θφινπξεο ππξαµίδαο), µε πξνο ηα άλσ ζπλερψο απμαλφµελε δηαηνµή, πνπ λα
δηαζθαιίδεη ηε µέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη εχθνιε
εθθέλσζή ηνπο απφ ηα απνξξίµµαηα, µε νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπο απφ ηνλ µεραληζµφ αλχςσζεο
8. Οη θάδνη λα δηαζέηνπλ ζχζηεµα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή µε αλπςσηηθφ µεραληζµφ ηχπνπ
ρηέλαο (DIN 30700), ηχπνπ βξαρηφλσλ (πεξηζηξνθέα) θαη ηχπνπ ρεηξνιαβήο,µε ηζρπξνχο πείξνπο αλάξηεζεο ζηα
πιατλά ηνπ θάδνπ, µε έθαζην πείξν λα είλαη θαηάιιεινο γηα αλχςσζε θαη πεξηζηξνθή θνξηίνπ, ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ πείξσλ αλάξηεζεο.
9. Ο θάδνο επίζεο ζα θέξεη ηθαλφο αξηζµφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζµφ
ηνπ θάδνπ.
10. Ο θάδνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηηβαξφ πνδνµνριφ ηθαλνχ µήθνπο θαη θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην έδαθνο
γηα ην εχθνιν άλνηγµα ηνπ θαπαθηνχ µε ην πφδη ρσξίο ηελ παξεµβνιή ρεξηψλ .
11. Δπθνιία ζην πιχζηµν γηα θαιχηεξε πγηεηλή
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12. ηνλ ππζµέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νπή απνρέηεπζεο, δηαµέηξνπ ηνπιάρηζηνλ Ø 40
ρηιηνζηψλ, γηα ηελ άλεηε εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηµν ησλ θάδσλ
13. Η νπή απνρέηεπζεο λα θιείλεη µε πψµα ην νπνίν λα θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη
µε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζµέλα, απνηξέπνληαο πγξά απνξξηµµάησλ
λα δηαθεχγνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
2. ΔΙΓΙΚΑ
Οη θάδνη ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο 5
– 6 ρηιηνζηά θαη λα µελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ µεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα
δέρνληαη ρσξίο θζνξά, θαη νγθψδε απνξξίµµαηα. Γηα νµνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσµαηηζµφο πξέπεη λα
έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α΄ χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί. Η βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσµάησλ ηνπ ζψµαηνο µε
βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψµα πξάζηλν. Σν βάξνο θελνχ θάδνπ ζα είλαη < 45kg πεξίπνπ θαη ην πάρνο ηνπ ζψµαηνο
πεξίπνπ 5-6 ρηιηνζηά θαη ην σθέιηµν θνξηίν θάδνπ λα είλαη > 250kg
3. ΚΤΡΙΧ ΧΜΑ (ΚΟΡΜΟ)
Σν θπξίσο ζψµα ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα έρεη θσληθή µνξθή (ζρήµα θφινπξεο ππξαµίδαο), µε πξνο ηα άλσ
ζπλερψο απμαλφµελε δηαηνµή, πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε µέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπο,
θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη εχθνιε εθθέλσζή ηνπο απφ ηα απνξξίµµαηα, µε νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπο απφ
ηνλ µεραληζµφ αλχςσζεο. Λφγσ ηνπ βάξνπο ησλ απνξξηµµάησλ πνπ δέρεηαη θαηά ηε µεηαθνξά ηνπ θαη ηελ
εθθέλσζή ηνπ, ην θπξίσο ζψµα ηνπ θάδνπ θαη ζηηο ηέζζεξεηο πιεπξέο (ηνηρψµαηα) ηνπ θαζψο θαη ζηνλ ππζµέλα
ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά εληζρπµέλν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξαµφξθσζε ησλ ηνηρσµάησλ θαηά ηελ ρξήζε
ηνπ. Σν θπξίσο ζψµα ζα θέξεη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ηέζζεξεηο πιεπξέο ηνπ, ηζρπξέο θάζεηεο λεπξψζεηο ζε
φιν ην χςνο ησλ πιεπξψλ απηψλ. 5 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηµεηξηθά ζην επάλσ µέξνο πξέπεη λα ηεξµαηίδεη ζε
θαηάιιεια δηαµνξθσµέλν πεξηθεξεηαθά πιαίζην µε ζηξνγγπιεµέλεο γσλίεο. Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζµέλνη
απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην µε ηζρπξή αληνρή ζε πγξά θαη νμέα απνξξηµµάησλ. ηνλ
ππζµέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νπή απνρέηεπζεο, δηαµέηξνπ ηνπιάρηζηνλ Ø 40 ρηιηνζηψλ, γηα
ηελ άλεηε εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηµν ησλ θάδσλ, ε νπνία λα θιείλεη µε πψµα ην νπνίν λα θέξεη πξφζζεην
ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη µε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ
ππζµέλα, απνηξέπνληαο πγξά απνξξηµµάησλ λα δηαθεχγνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Να ππάξρεη ζηνπο
θάδνπο ηθαλφο αξηζµφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζµφ ηνπ θάδνπ µε
ζηηβαξφ πνδνµνριφ ηθαλνχ µήθνπο θαη θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην έδαθνο γηα ην εχθνιν άλνηγµα ηνπ
θαπαθηνχ µε ην πφδη ρσξίο ηελ παξεµβνιή ρεξηψλ (είηε ν θάδνο βξίζθεηαη πάλσ, είηε θάησ απφ ην πεδνδξφµην).
Γηα ιφγνπο µεγαιχηεξεο αληνρήο, ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ δεµηνπξγνχληαη θαηά ην άλνηγµα θαη ην θιείζηµν ηνπ
θαπαθηνχ ηνπ θάδνπ, ην θπξίσο ζψµα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιαµβάλεη θαηά ηελ ρχηεπζε (µνλνµπιφθ),
ηνπιάρηζηνλ δχν εηδηθά ζρεδηαζµέλνπο ηζρπξνχο µεληεζέδεο µέζσ ησλ νπνίσλ ην θαπάθη, ζα ζπλδέεηαη απ’
επζείαο θαη ζηαζεξά ζην ζψµα, απνθιεηνµέλσλ ησλ δηαλνίμεσλ νπψλ ζην θπξίσο ζψµα ή ην θαπάθη θαη ηεο
ρξήζεο βηδψλ, παμηµαδηψλ, πξφζζεησλ πξνζαξµνγψλ θ.α. Οη µεληεζέδεο απηνί ζα είλαη ηθαλνχ πιάηνπο θαη’
ειάρηζηνλ 4cm ν θάζε έλαο, έηζη ψζηε νη δπλάµεηο θαηαπφλεζεο λα δηαµνηξάδνληαη ζε µεγαιχηεξε επηθάλεηα θαη
λα µελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπο.
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4. ΣΡΟΥΟΙ
Οη ηξνρνί είλαη ηέζζεξηο (4) αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπµπαγέο ειαζηηθφ δηαµέηξνπ 200 mm θαη µε ηθαλφηεηα
πεξηζηξνθήο 360° µε µεηαιιηθή δάληα πξφθεηηαη γηα βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί µε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο > 200 kg
. ηνπο δπν µπξνζηηλνχο ηξνρνχο ππάξρεη πνδφθξελν γηα ηελ εχθνιε αθηλεηνπνίεζε ηνπ θάδνπ. Οη δηαζηάζεηο
ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα µεραληθή απηνµαηνπνηεµέλε απνθνµηδή απνξξηµµάησλ γηα φινπο ηνπο
ηχπνπο ησλ απνξξηµµαηνθφξσλ νρεµάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ)
5. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΓΟΤ
Σν θαπάθη ηνπ θάδνπ λα είλαη εχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη πνπ ηνπ πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα. Σν θαπάθη
λα είλαη θαηαζθεπαζµέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην µε ειαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο
λεπξψζεηο), ψζηε λα νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα µεγαιχηεξε αληνρή. Δπίζεο, λα δηαζέηεη
ρεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγµα, λα έρεη ηζρπξή αληνρή ζε πγξά θαη νμέα απνξξηµµάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο
ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) µε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξαµφξθσζεο Η
ζχλδεζή ηνπ µε ην θπξίσο ζψµα ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη µε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε µέγηζηε
δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ µεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ παξαµείλεη ηειείσο αλνηθηφ. Καηά ηελ
αλαηξνπή ησλ θάδσλ γηα ηελ εθθέλσζή ηνπο ζην απνξξηµµαηνθφξν, ην άλνηγµα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα
επηηπγράλεηαη απηφµαηα µε ην βάξνο ηνπ, ελψ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην έδαθνο πξέπεη λα επηζηξέθεη ζηελ
αξρηθή ηνπ ζέζε θιεηζηφ. Σέινο, λα έρεη εξµεηηθφ θιείζηµν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζµψλ ζην πεξηβάιινλ θαη
γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο θαη γηα λα µελ εηζέξρνληαη ηα λεξά ή έληνµα. Σν θαπάθη θαη ην θπξίσο ζψµα
γηα ιφγνπο µεγαιχηεξεο αληνρήο, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλδένληαη απ’ επζείαο θαη ζηαζεξά, µέζσ εηδηθά
ζρεδηαζµέλσλ µεληεζέδσλ πνπ ζα πεξηιαµβάλνπλ θαηά ηελ ρχηεπζε (µνλνµπιφθ) θαη εηδηθφ ζσιήλα πςειήο
αληνρήο, απνθιεηνµέλσλ ησλ δηαλνίμεσλ νπψλ ζην θπξίσο ζψµα ή ην θαπάθη θαη ηεο ρξήζεο βηδψλ, παμηµαδηψλ,
πξφζζεησλ πξνζαξµνγψλ θ.α. Σν θαπάθη ζα αλνίγεη επίζεο θαη µε εηδηθφ πνδνµνριφ ζηηβαξήο θαηαζθεπήο απφ
γαιβαληζµέλν µέηαιιν γηα ηελ µαθξνρξφληα αληνρή ηνπ ζηελ νμείδσζε. Ο πνδνµνριφο ζα ζηεξίδεηαη ζηηο βάζεηο
ησλ ηξνρψλ θαη ζε θαµία πεξίπησζε ζην ζψµα ηνπ θάδνπ 6 γηα απνθπγή δηάηξεζεο ηνπ ζψµαηνο. Δπίζεο ζα
ππάξρεη µεραληζµφο (αλάξηεζε) έηζη ψζηε ην θαπάθη µεηά ην άλνηγµα λα θιείλεη ζηγά-ζηγά θαη φρη απφηνµα.
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ΑΔΑ: 6ΚΤΟ46907Τ-ΓΔΑ
6. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Οη θάδνη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αλπςσηηθνχο µεραληζµνχο πνπ ρξεζηµνπνηνχλ ηα ζχγρξνλα
απνξξηµµαηνθφξα δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ µε ζχζηεµα βξαρηφλσλ θαη θηέλαο. Η δηαµφξθσζε ησλ θάδσλ λα
είλαη ηέηνηα ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αλνίγεη ην θάιπµµα ηνπο θαη λα πιέλνληαη απηνµάησο απφ ηα εηδηθά νρήµαηα
πιχζεσο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Γηεζλή αγνξά, θαζψο θαη λα είλαη δπλαηφλ λα αλπςσζνχλ
αζθαιψο απφ ην αλπςσηηθφ ηνπ πιπληεξίνπ θάδσλ.
7. ΠΡΟΘΔΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1. ε φινπο ηνπο θάδνπο ζα ππάξρνπλ ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο, ην έηνο θαηαζθεπήο, σθέιηµν φγθν εθθξαζµέλν ζε lt,
µε επµεγέζε γξάµµαηα µε αλάγιπθε αλεμίηειε ζεξµνεθηχπσζε ζην εµπξφζζην ηµήµα ηνπ θάδνπ. 2. Γηα
νµνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσµαηηζµφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α΄ χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί.
Η βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσµάησλ ηνπ ζψµαηνο µε βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψµα πξάζηλν. 3. Ο θάζε θάδνο ζα
έρεη πνδφθξελν γηα ηελ εχθνιε αθηλεηνπνίεζε ηνπ, πνπ ζα επελεξγεί ζηνπο δχν εµπξφο, θαηά µήθνο ηνπ θάδνπ
ηξνρνχο θαη ζα ρεηξίδεηαη µε πνδνµνριφ, 4. Σα µεηαιιηθά µέξε (δηραισηφ) ησλ ηξνρψλ, νη άμνλεο θαη ν
µεραληζµφο ησλ θξέλσλ ζα είλαη απφ αλνμείδσην µέηαιιν.
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8. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΚΑΡΟΣΙ ΦΟΤΓΓΑΡΙΜΑΣΟ ΓΙΠΛΟ 2x25L
Kαξφηζη ζθνπγγαξίζκαηνο επαγγεικαηηθφ δηπιφ , κε βάζε πιαζηηθή .
2 x απνζπψκελνη θάδνη 25L
Πξέζζα κε δηπιέο ζηαγψλεο πνπ εθαξκφδνπλ πίεζε γηα ζηίςηκν ζην θέληξν
Υεξνχιη αινπκηλίνπ πνπ δελ ζθνπξηάδεη
Πιαηλή πξνζαξκνγή ζηελ πξέζζα γηα ηνπνζέηεζε θνληαξηνχ ζθνπγγαξίζκαηνο
Μεηαιιηθφ πιαίζην γηα δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο ηνπ θαξνηζηνχ κε πξνζαξκνγή 2 θαηεπζχλζεσλ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1) Ο θάθεινο ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε πιήξε αλαιπηηθή «Σερληθή Πεξηγξαθή»
ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε – παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus ή βεβαηψζεηο (ζε πξσηφηππα) ψζηε λα επηηπγράλεηαη
αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε.
2) Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ
ηελ παξάδνζε ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο
αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) ζπλνιηθά έηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα
θακία βιάβε ηνπ φινπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα
πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ.
3) Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά:
α) ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ISO ηνπ πξνκεζεπηή, γηα ηελ δηαθίλεζε ΔΝ ISO 9001:2008 ή EN ISO 13485:03
β) πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ
νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. (νδεγία 93/42/ΔΟΚ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα) θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηελ ΓΤ8/1348/04
4) Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE MANUALS) ηνπ
κεραλήκαηνο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ
κεραλήκαηνο

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΠΙΣΑΙΑ- ΙΜΑΣΙΜΟΤ
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