INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MINAS VOULGARIDIS
Ημερομηνία: 2018.04.24 14:28:36 EEST

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.04.25 08:26:40
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 610Φ46907Τ-ΟΦ8

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
«ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
Υαληά

24/ 04 /2018

Αξηζκ. Πξση 9080
Σαρ. Γηεύζπλζε : Μνπξληέο Κπδσλίαο
Σαρ. Κσδ.

: 73300

Πιεξνθνξίεο

: Νηνπζάθεο Δ

Σειέθσλν

: 28210- 22309

Email

: entousakis@chaniahospital.gr

Πξνο
1. ΔΗΓΗ (Γηαβνπιεύζεηο)
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
2. Tκήκα Πιεξνθνξηθήο ΓΝ Υαλίσλ
e-mail: info@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ :

«Πξόζθιεζε Πξώηεο (Α) Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα: ΣΡΙΧΝ (3)
ΚΤΚΛΟΘΔΡΜΙΚΧΝ ΦΟΤΡΝΧΝ (CPV: 39711360-0) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ

Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ».
ρεηηθά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο » (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).

6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
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ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
7)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΕΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος
Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Η με απίθμ. 12/ πρκ.26/24-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΤΩ46907Τ-ΟΝ3) απόθαζη ΔΣ ηος Νοζοκομείος.
12) Η με απίθμ. ππωη. 15979/ 06-09-2017 έγγπαθο ηηρ Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ζσεηικά με ηην ςποβολή ηεσνικών
πποδιαγπαθών
13) Η με απιθμ.5/ πρακτ 28/ 21-09-2017 απόθαζη ΔΣ έγκπιζη 1ηρ ηποποποίηζηρ Ενιαίος Ππογπάμμαηορ
ΠΠΥΥ 2015.
14) Η με απιθ. Ππωη. 18056/05-10-2017 έγγπαθο ηος ημήμαηορ Διαηποθήρ.
15) Η με απιθ. 22 πρακτ 9ον / 29-03-2018 (AΔΑ: 6ΔΦ546907Τ-ΩΟΟ) απόθαζη ΔΣ ζσεηικά με ηην
ανηικαηάζηαζη Γπαμμαηέων Διαγωνιζμών ΠΠΥΥ 2015.
16) Η με απιθ. 160 πρακτ 10ον / 19-04-2018 (AΔΑ: ΩΗΑΔ46907Τ-5ΞΩ) απόθαζη ΔΣ ζσεηικά με ηην έγκπιζη
ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην διενέπγεια Α Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ.

Πξνζθαινύκε ζε αλνηθηή Πξώηε (Α) Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθώλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ
γηα ηελ Πξνκήζεηα ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ (CPV: 39711360-0).
Ζ Γηαβνύιεπζε ζα δηαξθέζεη από ηηο 25/04/2018 έσο θαη ηηο 11/05/2018 εκέξα Παξαζθεπή.
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

“Γηαβνπιεύζεηο”

(ΔΖΓΖ)

θαη

ζηελ

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

ζην

Ννζνθνκείνπ

ζύλδεζκν
Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr).
Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο
άκεζα θαη απηόκαηα, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ»
θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα
ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΔΖΓΖ δελ γίλεηαη
επηζύλαςε

αξρείσλ.

Αξρεία

κπνξνύλ

λα

απνζηαινύλ

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ
δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά
γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).
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Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε
πνπ δηαπηζησζεί όηη ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην
πεδίν «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ
δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα ελεκεξώλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ.
ε

θάζε

πεξίπησζε

ηα

ζρόιηα

πνπ

έξρνληαη

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ
επηζπκεί ηε δηαβνύιεπζε.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί
ζρεηηθή

αλαθνίλσζε

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

Ννζνθνκείνπ

Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα
ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ΔΖΓΖ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ζ ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο
αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1)

Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.

2)

Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.

3)

Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.

4)

Σελ εκπεηξία.

5)

Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.

6)

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.

Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν
ηζηόηνπν απηήο.

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ

πλεκκέλα (1) :
1.

Απόθαζε Γ Ννζνθνκείνπ, Θέκα 160 πρακτ 10ον / 19-04-2018 (AΔΑ: ΩΗΑΔ46907Τ-5ΞΩ πεξί έγθξηζεο
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ (CPV: 39711360-0).

Κνηλνπνίεζε:
1.

Σερληθή Τπεξεζία

2.

Σκήκα Πξνκεζεηώλ

3.

Σκήκα Γηαηξνθήο
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
-ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
7ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ
AΓΑ: ΧΗΑΓ46907Σ- 5ΞΧ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
«O ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
10νλ Πξαθηηθό ηεο 19εο Απξηιίνπ 2018
Σαθηηθήο πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ

ΘΔΜΑ 16νλ: «Τπνβνιή ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
δηελέξγεηα Πξώηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ΣΡΙΧΝ
(3) ΚΤΚΛΟΘΔΡΜΙΚΧΝ ΦΟΤΡΝΧΝ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΘΦΠΥ θαη ηνπ ΓΝΥ
(CPV: 39711360-0).»

Ζ Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα Ννδαξάθε ηέιια ζέηεη ππ’ όςηλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση:8010/05-04-2018 εηζήγεζε ηεο,
ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Σσεηικά:
1.

Η με απίθμ. 12/ πρκ.26/24-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΤΩ46907Τ-ΟΝ3)

απόθαζη ΔΣ ηος Νοζοκομείος.
2.

Η με απίθμ. ππωη. 15979/ 06-09-2017 έγγπαθο ηηρ Τεσνικήρ

Υπηπεζίαρ ζσεηικά με ηην ςποβολή ηεσνικών πποδιαγπαθών
3.

Η με απιθμ.5/ πρακτ 28/ 21-09-2017 απόθαζη ΔΣ έγκπιζη 1ηρ

ηποποποίηζηρ Ενιαίος Ππογπάμμαηορ ΠΠΥΥ 2015.
4.

Η με απιθ. Ππωη. 18056/05-10-2017

έγγπαθο ηος ημήμαηορ

Διαηποθήρ.
5.

Η με απιθ. 22 πρακτ 9ον / 29-03-2018 (AΔΑ: 6ΔΦ546907Τ-

ΩΟΟ) απόθαζη ΔΣ ζσεηικά με ηην ανηικαηάζηαζη Γπαμμαηέων Διαγωνιζμών
ΠΠΥΥ 2015.
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αο ππνβάιινπκε επηζπλαπηόκελεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
πξνκήζεηα ΣΡΙΧΝ (3) ΚΤΚΛΟΘΔΡΜΙΚΧΝ ΦΟΤΡΝΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΤ ΘΦΠΥ θαη ηνπ ΓΝΥ (CPV: 39711360-0).
Δηζεγνύκαη
1.Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ππέδεημε ε Σερληθή
Τπεξεζία , ώζηε λα ηεζνύλ ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΔΖΓΖ.
2. Σελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ηεο απόθαζεο πνπ ζα πξνθύςεη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010)
ΓΗΑΤΓΔΗΑ.»
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε
ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηήλ,
Απνθαζίδεη Οκόθσλα,
Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα ΣΡΙΧΝ (3)
ΚΤΚΛΟΘΔΡΜΙΚΧΝ ΦΟΤΡΝΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΘΦΠΥ θαη ηνπ
ΓΝΥ (CPV: 39711360-0), ηηο νπνίεο ππέδεημε ε Σερληθή Τπεξεζία , ώζηε
λα ηεζνύλ ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΓΗ.
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο έρνπλ σο εμήο:
ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΚΤΚΛΟΘΔΡΜΙΚΟ ΦΟΤΡΝΟ ΜΑΓΔΙΡΙΧΝ (STEAMER)
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Ο ειεθηξηθόο θπθινζεξκηθόο θνύξλνο ζα πξέπεη λα έρεη ηεο εμήο
πξνδηαγξαθέο:


Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ’ νινθιήξνπ από αηζάιη.



Να έρεη πηζηνπνίεζε CE.



Να έρεη πάλει αθήο (touch screen).



Να ρσξάεη 20 ηαςηά 20 GN 2/1



Να ζπλνδεύεηαη από θαξόηζη κεηαθνξάο.



Να έρεη πξόγξακκα θαζαξηζκνύ ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ ζαιάκνπ (πιπζίκαηνο).



Να έρεη ερεηηθή εηδνπνίεζε όηαλ ην θαί είλαη έηνηκν.



Να έρεη εζσηεξηθό θσηηζκό.



Να έρεη πςειή ζεξκηθή κόλσζε.



Να έρεη αθξίβεηα ζηνλ ρξόλν ςεζίκαηνο κε ρξνλνδηαθόπηε γηα ώξεο θαη
ιεπηά.
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Πιήθηξν επηινγήο πξνγξάκκαηνο ςεζίκαηνο.



Πιήθηξν επηινγήο ζεξκνθξαζίαο.



Πιήθηξν επηινγήο ρξόλνπ.



Αζθαιηδόκελε πόξηα.



Να έρεη αλεκηζηήξεο.



Να έρεη αηζζεηήξα κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ζηελ θαξδηά ηνπ πξντόληνο.



Να ςήλεη κε αληηζηάζεηο σο θνύξλνο από 30 εώο 260 0C ηνπιάρηζηνλ.



Nα παξάγεη αηκό θαη λα καγεηξεύεη σο steamer από 48 εώο 130 0C κέγηζην.



Να ςήλεη ηνπιάρηζηνλ κε αληηζηάζεηο θαη ζαλ βξαζηήξαο (steamer) θαη κε
ζπλδπαζκό αληηζηάζεσλ θαη steamer.



Ηζρύο ηνπιάρηζηνλ 45kW θαη εώο 60 kW



Σάζε 400volt ηξηθαζηθή



Γηαζηάζεηο: κήθνο από 80 έσο 120 cm πιάηνο από 115 έσο 130cm ύςνο
από 175 έσο 190 cm



Να έρεη παξνρή λεξνύ θαη απηόληζκελνπ λεξννύ ½’’ ή ¾’’



Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα.



Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη:

1. Nα

έρεη

εμνπζηνδνηεκέλν

αληηπξόζσπν

θαη

service

ζηα

Υαληά

θαη

αληαπόθξηζε εληόο 24 σξώλ.
2. Να παξέρεη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ρξόληα.
3. Να πξνκεζεύζεη όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ ζύλδεζε ησλ λέσλ
θνύξλσλ

από

ηηο

ππάξρνπζεο

θεληξηθέο

ειεθηξνκεραλνινγηθέο

εγθαηαζηάζεηο κεηά από έιεγρν ηνπ ρώξνπ.
4. Δπίζεο λα θαηαζθεπάζεη θαη λέν πξνζαξκνδόκελν απνξξνθεηήξα ζηνλ
ππάξρνλ (αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην ιόγν κεγέζνπο ηνπ πξνζθεξόκελνπ
θνύξλνπ).
5. Ο πξνκεζεπηήο λα εθπαηδεύζεη ην πξνζσπηθό ησλ καγεηξείσλ θαζώο θαη ην
ηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Γ. Ν. Υαλίσλ ζηε ρξήζε – ζπληήξεζε ηνπ θνύξλνπ.
6. Να παξαδώζεη εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ κεραλήκαηνο. Σν
ηερληθό εγρεηξίδην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ειεθηξνινγηθό ζρέδην ησλ
βνεζεηηθώλ - απηνκαηηζκώλ ηνπ κεραλήκαηνο.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ

ΜΖΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΕΟΤΡΗΓΖ
Η ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ
ΣΔΛΛΑ ΝΟΓΑΡΑΚΖ
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ
ΑΝΣΩΝΗΑ ΒΟΤΡΛΗΩΣΖ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΠΑΓΗΔΡΗΣΖ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΑΝΗΜΑΝΑΚΖ
ΣΔΦΑΝΟ ΚΑΠΖ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΒΑΡΓΖ ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ
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