Προηάζεις εηαιρειών για δημόζια διαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών για
ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΥ (CPV 45232430-5)

WATER TREATMENT

WORK

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΑΚ

Λάβαμε γνϊςθ τθσ πρόςκλθςθσ του ανωτζρω κζματοσ και κα κζλαμε με τθν παροφςα
επιςτολι να ςασ παρακζςουμε τισ προτάςεισ μασ για τθν βελτίωςθ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν που αφοροφν ςτα μθχανιματα επεξεργαςίασ νεροφ τθσ Μονάδοσ Σεχνθτοφ
Νεφροφ .
Θ ΣΕΜΑΚ Α.Ε με τθν ιδιότθτα του καταςκευαςτικοφ οίκου του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ
νεροφ τθσ Μ.Σ.Ν του Νοςοκομείου Χανίων,θ οποία είναι πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, CE MED , OHSAS 18001:2007 και διακζτει τθν μεγαλφτερθ εμπειρία ςτθν
καταςκευι και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ για Μονάδεσ Σεχνθτοφ
Νεφροφ, κζλοντασ να βοικθςουμε τθν υπθρεςία ςασ ϊςτε να διαςφαλιςτεί το
Νοςοκομείο, θ Μονάδα Σεχνθτοφ Νεφροφ και οι αςκενείσ ,προτείνουμε να ςυμπεριλθφκεί
ςτισ νζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ το παρακάτω ςχζδιο προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςε
ςυχνότθτα τετραμινου, με ςυγκεκριμζνο πεδίο εργαςιϊν ,κριτιρια υποψιφιου ςυντθρθτι
κακϊσ και τα απαραίτθτα αναλϊςιμα και ανταλλακτικά για τθν εφρυκμθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ.

Σο υπο ςυντιρθςθ ςφςτθμα επεξεργαςίασ νζροφ απαρτίηεται από τον εξισ επι μζρουσ
εξοπλιςμό:

1. Φίλτρο αιωροφμενων 20 micron τφπου ΑΜΕΣΕΚ ( τεμ 2)
2. Αυτόματo φίλτρo κολότθτασ τφπου ECF100/542P ( τεμ 2)

3. Αυτόματοσ χρονικόσ αποςκλθρυντισ τφπου ECB80/FA5P ( τεμ 2)
4. Αυτόματο φίλτρο εν.άνκρακα τφπου ECF60/542P ( τεμ 2)
5. Φίλτρο αιωροφμενων 10 micron τφπου ΑΜΕΣΕΚ ( τεμ 2)
6. Αντίςτροφθ ϊςμωςθ 1ο πζραςμα τφπου TBW24L ( τεμ 1)
7. Ενδιάμεςθ δεξαμενι 1000λίτρων ( τεμ 1)
8. Αντίςτροφθ ϊςμωςθ 2ο πζραςμα τφπου TBW23L ( τεμ 1)
9. Αντλίεσ τροφοδοςίασ 2θσ Ώςμωςθσ τφπου SGM10 ( τεμ 2)
10. Σελικι Δεξαμενι απιονιςμζνου νεροφ 1000λίτρων ( τεμ 1)
11. Αντλίεσ καλάμου τφπου SGM10 ( τεμ 2)
12. Σελικά Φίλτρα μικροβίων 0.2micron τφπου ΑΜΕΣΕΚ ( τεμ 1)
13. υςκευι Τπεριϊδουσ ακτινοβολίασ ( τεμ 1)

Οι ΕΡΓΑΙΕ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα πραγματοποιοφνται 3 φορζσ ετθςίωσ ( 1 επίςκεψθ
ανα τετράμθνο) . Αναλυτικά οι ΕΡΓΑΙΕ κάκε προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν,
κατ’ ελάχιςτο, τα εξισ:

1. ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΚΕΨΗ

Δεξαμενζσ Νεροφ


Πλιρθ ζλεγχο και ρφκμιςθ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ
δεξαμενιςμοφ του νεροφ και εργαςία αντικατάςταςθσ φίλτρων.



Εργαςία αντικατάςταςθσ φίλτρων αιωρθμάτων, μικροβίων και προφίλτρων ωςμϊςεων.



Απολφμανςθ του ςυςτιματοσ δεξαμενιςμοφ



Απολφμανςθ δικτφου διανομισ απιονιςμζνου νεροφ ςτουσ καλάμουσ τθσ Μ.Σ.Ν.



Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςκευισ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ

Για τα αυτόματα ςυςτιματα φίλτρων κολότθτασ:


Πλιρθ ζλεγχο και ρφκμιςθ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ τουσ.



Ρφκμιςθ μθχανιςμϊν αυτόματων πλφςεων τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ωρολογιακϊν μθχανιςμϊν τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςτεγανότθτασ και μθχανικϊν καταπονιςεων τουσ.



Ζλεγχοσ ςωςτισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ τουσ.

Για τα αυτόματα ςυςτιματα αποςκλιρυνςθσ:


Πλιρθσ ζλεγχοσ ρφκμιςθσ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ τουσ.



Ρφκμιςθ μθχανιςμϊν αυτόματθσ αναγζννθςθσ τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ των ωρολογιακϊν μθχανιςμϊν τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ των χρόνων των διαφόρων ςταδίων τθσ αναγζννθςισ τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςτεγανότθτασ και μθχανικϊν καταπονιςεων τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ του ρυκμοφ πλιρωςθσ των δεξαμενϊν αποκικευςθσ αλατιοφ με
νερό πόλεωσ.

Για τα αυτόματα ςυςτιματα φίλτρανςθσ ενεργοφ άνκρακα:


Πλιρθ ζλεγχο και ρφκμιςθ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ τουσ.



Ρφκμιςθ μθχανιςμϊν αυτόματων πλφςεων τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ωρολογιακϊν μθχανιςμϊν τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςτεγανότθτασ και μθχανικϊν καταπονιςεων τουσ.



Ζλεγχοσ ςωςτισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ τουσ.

Για τα αυτόματα ςυγκροτιματα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ:


Πλιρθσ ζλεγχοσ και ρφκμιςι τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ρυκμοφ παραγωγισ επεξεργαςμζνου νεροφ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ρυκμοφ απορριπτόμενου νεροφ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων ειςόδου ςτο ςυγκρότθμα.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων εξόδου από τθν προφίλτρανςθ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων ειςόδου ςτισ αντλίεσ υψθλισ πίεςθσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων εξόδου από τισ αντλίεσ υψθλισ πίεςθσ.



Ζλεγχοσ ποιότθτασ παραγόμενου νεροφ.



Ζλεγχοσ και καλυμπράριςμα του οργάνου μζτρθςθσ αγωγιμότθτασ.



Ζλεγχοσ ςωςτισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ.

2. ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΠΙΚΕΨΗ
Δεξαμενζσ Νεροφ


Πλιρθ ζλεγχο και ρφκμιςθ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ
δεξαμενιςμοφ του νεροφ.



Εργαςίεσ αλλαγισ φίλτρων αιωρθμάτων, μικροβίων και φίλτρου αναπνοισ τθσ
δεξαμενισ.



Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςκευισ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ

Για τα αυτόματα ςυςτιματα φίλτρων κολότθτασ:


Πλιρθ ζλεγχο και ρφκμιςθ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ τουσ.



Ρφκμιςθ μθχανιςμϊν αυτόματων πλφςεων τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ωρολογιακϊν μθχανιςμϊν τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςτεγανότθτασ και μθχανικϊν καταπονιςεων τουσ.



Ζλεγχοσ ςωςτισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ τουσ.

Για τα αυτόματα ςυςτιματα αποςκλιρυνςθσ:


Πλιρθσ ζλεγχοσ ρφκμιςθσ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ τουσ.



Ρφκμιςθ μθχανιςμϊν αυτόματθσ αναγζννθςθσ τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ των ωρολογιακϊν μθχανιςμϊν τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ των χρόνων των διαφόρων ςταδίων τθσ αναγζννθςισ τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςτεγανότθτασ και μθχανικϊν καταπονιςεων τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ του ρυκμοφ πλιρωςθσ των δεξαμενϊν αποκικευςθσ αλατιοφ με
νερό πόλεωσ.

Για τα αυτόματα ςυςτιματα φίλτρανςθσ ενεργοφ άνκρακα:


Πλιρθ ζλεγχο και ρφκμιςθ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ τουσ.



Ρφκμιςθ μθχανιςμϊν αυτόματων πλφςεων τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ωρολογιακϊν μθχανιςμϊν τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςτεγανότθτασ και μθχανικϊν καταπονιςεων τουσ.



Ζλεγχοσ ςωςτισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ τουσ.

Για τα αυτόματα ςυγκροτιματα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ:


Πλιρθσ ζλεγχοσ και ρφκμιςι τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ρυκμοφ παραγωγισ επεξεργαςμζνου νεροφ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ρυκμοφ απορριπτόμενου νεροφ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων ειςόδου ςτο ςυγκρότθμα.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων εξόδου από τθν προφίλτρανςθ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων ειςόδου ςτισ αντλίεσ υψθλισ πίεςθσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων εξόδου από τισ αντλίεσ υψθλισ πίεςθσ.



Ζλεγχοσ ποιότθτασ παραγόμενου νεροφ.



Ζλεγχοσ και καλυμπράριςμα του οργάνου μζτρθςθσ αγωγιμότθτασ.



Ζλεγχοσ ςωςτισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ.



Χθμικόσ κακαριςμόσ των μεμβρανϊν.



Απολφμανςθ Μεμβρανϊν

3. ΣΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΨΗ
Δεξαμενζσ Νεροφ


Πλιρθ ζλεγχο και ρφκμιςθ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ
δεξαμενιςμοφ του νεροφ και εργαςία αντικατάςταςθσ φίλτρων.



Εργαςία αντικατάςταςθσ φίλτρων αιωρθμάτων, μικροβίων και προφίλτρων ωςμϊςεων.



Απολφμανςθ του ςυςτιματοσ δεξαμενιςμοφ



Απολφμανςθ δικτφου διανομισ απιονιςμζνου νεροφ ςτουσ καλάμουσ τθσ Μ.Σ.Ν.



Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ ςυςκευισ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ PURO 1S

Για τα αυτόματα ςυςτιματα φίλτρων κολότθτασ:


Πλιρθ ζλεγχο και ρφκμιςθ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ τουσ.



Ρφκμιςθ μθχανιςμϊν αυτόματων πλφςεων τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ωρολογιακϊν μθχανιςμϊν τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςτεγανότθτασ και μθχανικϊν καταπονιςεων τουσ.



Ζλεγχοσ ςωςτισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ τουσ.

Για τα αυτόματα ςυςτιματα αποςκλιρυνςθσ:


Πλιρθσ ζλεγχοσ ρφκμιςθσ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ τουσ.



Ρφκμιςθ μθχανιςμϊν αυτόματθσ αναγζννθςθσ τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ των ωρολογιακϊν μθχανιςμϊν τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ των χρόνων των διαφόρων ςταδίων τθσ αναγζννθςισ τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςτεγανότθτασ και μθχανικϊν καταπονιςεων τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ του ρυκμοφ πλιρωςθσ των δεξαμενϊν αποκικευςθσ αλατιοφ με
νερό πόλεωσ.

Για τα αυτόματα ςυςτιματα φίλτρανςθσ ενεργοφ άνκρακα:



Πλιρθ ζλεγχο και ρφκμιςθ ομαλισ και ςωςτισ λειτουργίασ τουσ.



Ρφκμιςθ μθχανιςμϊν αυτόματων πλφςεων τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ωρολογιακϊν μθχανιςμϊν τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςτεγανότθτασ και μθχανικϊν καταπονιςεων τουσ.



Ζλεγχοσ ςωςτισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ τουσ.

Για τα αυτόματα ςυγκροτιματα αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ:


Πλιρθσ ζλεγχοσ και ρφκμιςι τουσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ρυκμοφ παραγωγισ επεξεργαςμζνου νεροφ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ρυκμοφ απορριπτόμενου νεροφ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων ειςόδου ςτο ςυγκρότθμα.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων εξόδου από τθν προφίλτρανςθ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων ειςόδου ςτισ αντλίεσ υψθλισ πίεςθσ.



Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ πιζςεων εξόδου από τισ αντλίεσ υψθλισ πίεςθσ.



Ζλεγχοσ ποιότθτασ παραγόμενου νεροφ.



Ζλεγχοσ και καλυμπράριςμα του οργάνου μζτρθςθσ αγωγιμότθτασ.



Ζλεγχοσ ςωςτισ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ.

Θα πρζπει απαραιτιτωσ ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν ετιςια ςυντιρθςθ του
ςφςτθματοσ επεξεργαςίασ να ςυμπεριλθφκοφν και τα απαραίτθτα αναλϊςιμα και
ανταλλακτικά του μθχανιματοσ επεξεργαςίασ νεροφ. Με τθν ενςωμάτωςθ των υλικϊν ςτθν
ετιςια ςυντιρθςθ επιτυγχάνεται :
Α . Θ εξαςφάλιςθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του μθχανιματοσ μεςω τθσ χριςθσ των
γνιςιων υλικϊν του οίκου καταςκευισ
Β. Παροχι αμεςότθτασ αποκατάςταςθσ ζκτακτθσ βλάβθσ κακωσ τα υλικά κα είναι
διακζςιμα ςτο Νοςοκομείο,
C. Θ Διαςφάλιςθ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ και κατ’επεκταςθ τθσ
ΜΣΝ
Κατά τθ διάρκεια των Εργαςιϊν Προλθπτικισ υντιρθςθσ κα απαιτθκοφν τα εξισ
αναλϊςιμα, το κόςτοσ των οποίων πρζπει να περιλαμβάνεται ςτθν προςφορά του
αναδόχου:

ΠΙΝΑΚΑ 1. ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΜΣΝ / ΕΣΟ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΙΔΟΤ

ΣΕΜ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

FISWS10-010Μ

ΑΝΣ/ΚΟ ΦΙΛΣΡΟ ΝΘΜΑΣΟ 10" 10Μ

8

2

FISWS10-005Μ

ΑΝΣ/ΚΟ ΦΙΛΣΡΟ ΝΘΜΑΣΟ 10" 5Μ

8

3
4
5

TECLPH
EUROTEM 1N

ΣΕΣ ΚΛΘΡΟΣΘΣΑ
ΣΕΣ ΧΛΩΡΙΟΤ ΚΑΙ PH
ΧΘΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΑΛΑΣΩΝ

4
4
2 kg

6

EUROTEM 2N

ΧΘΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

2 kg

7

EUROTEM 3N

ΧΘΜΙΚΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΘ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

1kg

8

NAOCL

ΤΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕ ΝΑΣΡΙΟ

4 kg

9

NUQR10020

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΦΙΛΣΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 0,2 Μ

8

11

FIAPC10

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΦΙΛΣΡΟ ΚΤΣ & ΑΝΘΡΑΚΑ

8

12

NUQRAIR

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΦΙΛΣΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΕΡΟ 0,2 Μ

6

ΠΙΝΑΚΑ 2. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΜΣΝ /ΕΣΟ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΔΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΜ

1
2

ER413/13
ER72611

ΦΙΛΣΡΟ ΣΗΙΦΑΡΙΟΤ ΒΑΛΒ 541/542
ΕΣ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡ. ΒΑΛΒ.541(ΠΛΑΣ.)

6
6

3
4
5
6
7
8

ER529/219/3/15
ER541/325
ERH1035/36
EUIE1260
ER541/218
ER185/214/1

ΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ 541
ΦΛΑΝΣΗΑ ΣΗΙΦΑΡΙΟΤ ΒΑΛΒ 541/542
ΩΛΘΝΑ 1/4" ΚΑΔΟΤ ΑΛΜΘ
ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑΚΟ 3/8"Χ3/8
ΦΩΛΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΩΛΘΝΑ 541/542
ΔΑΚΣΤΛΙΟ ΣΕΓΑΝΟΠ ΚΕΝΣΡ ΩΛΘΝΑ

6
6
2
2
6
6

9

ER185/029/1

ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΣΤΛΙΟ ΕΔΡΑΝΟΤ 541/542

6

10

ERKIT541/SOLENOID

ΕΣ Θ/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ 541

4

11

ERBV464-000

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΛΜΘ 464

2

12

ER413/134/J

ΠΘΝΙΟ 24V

2

13

ER30/77/J

ΚΙΝΘΣΘΡΑ 24V ΒΑΛΒ 541

4

14

PATR24/50

ΜΕΣΑΧΘΜΑΣΙΣΘ 220/24

2

15

FAB12C

ΠΙΕΟΣΑΣΘ FANTINI

4

16

XXCVVES020

ΒΑΛΒ ΑΝΣ/ΦΘ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΔΙΚΟ 3/4

4

17

1LRPE 3/4

Θ/Μ RPE 3/4 N.C ΜΕ ΠΘΝΙΟ

2

18

1LRPEN.O.1

ΘΛ/ΒΑΝΝΑ RPE 1"N.O,ΜΕ ΠΘΝΙΟ FC 7301

1

19

ERH1015-14

ΩΛΘΝΑ ΔΙΑΦ 1/4" (4Χ6) 17.5BAR

10

20

1LRPE1

ΘΛ/ΒΑΝΝΑ RPE 1"N.C,ΜΕ ΠΘΝΙΟ FC 7301

1

ΠΙΝΑΚΑ 3. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΧΗΜΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ CIP

Α/Α

ΣΕΜ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΤΣΘΜΑ ΧΘΜΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

1

Σο ςφςτθμα επιτόπιου χθμικοφ κακαριςμοφ ζχει ςαν ςκοπό τθν απομάκρυνςθ από
τισ μεμβράνεσ αντιςτρόφων ωςμϊςεων επικακιςεων αλάτων και οργανικϊν
ενϊςεων που ςυςςωρεφτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ των μονάδων με
αποτζλεςμα τθν ζμφραξι και τθ μείωςθ τθσ αποδοτικότθτάσ των μεμβρανϊν. Ο
χθμικόσ κακαριςμόσ αφοφ απομακρφνει τισ επικακιςεισ αυτζσ επαναφζρει ςε πολφ
μεγάλο βακμό τθν αποδοτικότθτα των μεμβρανϊν.
Αποτελείται από :


Δεξαμενι δθμιουργίασ διαλφματοσ χθμικοφ κακαριςμοφ



Αντλία ανακυκλοφορίασ



Μανόμετρο εξόδου αντλίασ



Βάνα ρφκμιςθσ ανακυκλοφορίασ διαλφματοσ χθμικοφ κακαριςμοφ

Σο CIP είναι απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθν ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων
επεξεργαςίασ νεροφ ειδικά ςτισ Μονάδεσ Σεχνθτοφ Νεφροφ, κακϊσ ςε περίπτωςθ
ζκτακτθσ βλάβθσ κατά τθν οποία κα χρειαςτεί απολφμανςθ των μεμβρανϊν των
αντίςτροφων ωςμϊςεων ι ζκτακτθ απολφμανςθ ςτο κφκλωμα του καλάμου ,ο
απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ κα πρεπει να βρίςκεται ςτθν κλινικι .

Σα ανωτζρω

αναλϊςιμα και ανταλλακτικά οφείλουν να είναι ςυμβατά με το

ςυγκεκριμζνο φςτθμα Επεξεργαςίασ Νεροφ .Να προςκομιςτεί διλωςθ διάκεςθσ
ανταλλακτικϊν ςτον υποψιφιο ςυντθρθτι από τον καταςκευαςτικό οίκο του
ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ νεροφ .

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ

Ο υποψιφιοσ ςυντθρθτισ κα πρζπει να διακζτει επί ποινι αποκλειςμοφ:
1)

Πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008

2)

Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικι διαχείριςθσ ISO 14001:2004

3) Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ΕΚ (Παράρτθμα V τθσ
Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα), για ςυςτιματα
κακαριςμοφ φδατοσ για παραγωγι και αραίωςθ διαλυμάτων αιμοκάκαρςθσ.
4)

Διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό ϊςτε θ τεχνικι κάλυψθ των πεδίων
εργαςιϊν να είναι πλιρθσ. ( να επιςυναφκει θ καταςταςθ προςωπικοφ )

5) Πιςτοποιθτικό OHSAS 18001:2007 –υςτθμα διαχείριςθσ τθσ Τγείασ και τθσ
Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία.
6) Βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτικό οίκο των υπο ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων για
διάκεςθ ςε γνιςια αναλϊςιμα και ανταλλακτικά
7) Βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτικο οίκο των υπο ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων για
τθν εκπαίδευςθ ςτο service των εν λόγω ςυςτθμάτων
8) Παρουςίαςθ εταιρείασ ( εγκαταςτάςεισ , προςωπικό που απαςχολεί , κινθτά
ςυνεργεία , ςτολο αυτοκινιτων , ςτοκ εμπορευμάτων κλπ )
9) Πελατολόγιο για τθν τελευταία πενταετία που κα περιλαμβάνει κατάλογο με
υφιςτάμενεσ

ι

παρελκοφςεσ

ςυμβάςεισ

ςυντιρθςθσ

ςε

αντίςτοιχεσ

εγκαταςτάςεισ.

10) Κατά τθ διάρκεια του ςυμβολαίου ο ΤΝΣΘΡΘΣΘ κα επιςκζπτεται τρεισ (03)
φορζσ το χρόνο για εργαςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με το
πρόγραμμα ςυντιρθςθσ. Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ

του ςυςτιματοσ κα

πραγματοποιείται θμζρα Κυριακι αφοφ προθγθκεί ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο
τθσ ΜΣΝ. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να παραδίδεται από το Νοςοκομείο διακζςιμο
προσ

ςυντιρθςθ

εγκαίρωσ

τθν

θμζρα

που

προγραμματιςμζνο service ( το αργότερο 09:00πμ).

ζχει

ςυμφωνθκεί

το

11) Κατά τθν διάρκεια εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα είναι διακζςιμοσ
υπεφκυνοσ από το Νοςοκομείο, ο οποίοσ κα υπογράφει το δελτίο εξυπθρζτθςθσ
εργαςιϊν του τεχνικοφ του ΤΝΣΘΡΘΣΘ και κα παραλαμβάνει το ςφςτθμα ςε
πλιρθ λειτουργία.

12) Ανταπόκριςθ εντόσ 24 ωρϊν ςτισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςε ειςερχόμενο
τθλεφωνικό ι άλλο μινυμα. Συχόν απαιτοφμενθ επίςκεψθ τεχνικοφ για τθν
αποκατάςταςθ βλάβθσ, κακϊσ και οι όροι (υλικά, χρόνοσ, κόςτοσ, πλθρωμι κλπ)
ςυμφωνοφνται

κατά

τθν

ωσ

άνω

επικοινωνία

και

ςτθ

ςυνζχεια

πραγματοποιοφνται κατόπιν αποςτολισ ΑΔΑ .

13) Για αναλϊςιμα υλικά ι ανταλλακτικά που χρειαςτοφν επιπλζον και δεν
περιλαμβάνονται ςτουσ κάτωκι Πίνακεσ και προκφψει λόγοσ αντικατάςταςθσ
τουσ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ λόγω βλάβθσ ι άλλθσ
αιτίασ , κα προθγείται οικονομικι προςφόρα από τον υποψιφιο ΤΝΣΘΡΘΣΘ
προσ το Νοςοκομείο για τθν οποίο κα λαμβάνει εντολι αγοράσ προκειμζνου να
προχωριςει ςε αντικατάςταςθ τουσ.
Σα ανωτζρω είναι τα ελάχιςτα απαιτθτά για να υπάρχει θ διαςφάλιςθ ότι ο
διαγωνιηόμενοσ δφναται γριγορα και αποτελεςματικά να ςυνδράμει τεχνικά και
επιςτθμονικά ςτθν εφαρμογι των προϊόντων και να ανταποκρικεί για επίλυςθ
προβλθμάτων εάν προκφψουν.

Ο προυπολογιςμόσ δαπάνθσ για τον παραπανω πρόγραμμα ετιςιασ ςυντιρθςθσ
Θα πρζπει να διαμορφωκεί ςε : € 9.500 μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ .
το ανωτζρω κόςτοσ περιλαμβάνονται και τα απαραίτθτα αναλϊςιμα και
ανταλλακτικά ζτουσ.

