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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης  ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΔΤΟ(2) ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΩΝ ΟΛΙΘΑΙΝΟΤΩΝ 

ΘΤΡΩΝ ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ ΑΣΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ »  CPV: 33191100-6 . 
 
χετ: 

1. Το  με αριθ. 2891/24-07-2015 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας. 
(απόσπασμα πρακτικού 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Προμηθειών Υγείας.   

 
2. Η με αριθ. 16746/19-10-2017  ανακοίνωση για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του  

διαγωνισμού  για προμήθεια «ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΔΤΟ(2) ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΩΝ 
ΟΛΙΘΑΙΝΟΤΩΝ ΘΤΡΩΝ ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ ΑΣΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ». 

 
3. Τις με αριθ. Πρωτ. 19447/01-12-2017 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής του 
Νοσοκομείου, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 11η /09-03-2017 (ΘΕΜΑ  6ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ) 
Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου μας.    

 
  Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για προμήθεια  
«ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΔΤΟ(2) ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΩΝ ΟΛΙΘΑΙΝΟΤΩΝ ΘΤΡΩΝ ΜΕ 
ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ ΑΣΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ» το Νοσοκομείο μας προβαίνει στην παρούσα 
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών της επιτροπής 
Αξιολόγησης :                                                   

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις 
συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων 
παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των 
διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών. 

2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.panarkadiko.eu ) ήτοι από την          

Σρίτη  05 /12 / 2017  ως  και την  Πέμπτη  14/ 12 / 2017 και ώρα 15:00.  

http://www.gnartas.gr/


3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις τους στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας στην περιοχή σχόλια  και να επισημάνουν τους όρους των 

προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν 

ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση 

των προσφορών. 

4. To  Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις οι οποίες αντιβαίνουν στις αρχές 

του υγιούς ανταγωνισμού. 

5.   Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην συγκεκριμένη διαδικασία, συνδράμοντας στην 

προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών 

προδιαγραφών.  

 
  
                                                Η  ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ  ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ 
                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
 
 
     ΣΕΙΑΚΑΚΗ   ΜΑΡΙΑ   
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΔΤΟ (2) ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΩΝ ΟΛΙΘΑΙΝΟΤΩΝ 
ΘΤΡΩΝ ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ ΑΣΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ» (CPV:33191100-6) 
 
την Σρίπολη σήμερα 1/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία του Νοσοκομείου 

συνεδρίασε η Επιτροπή ύνταξης Σεχνικών Προδιαγραφών η οποία έχει ορισθεί με την υπ΄αριθ. 

11/9-03-2017 (ΘΕΜΑ  6ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ) απόφαση του Δ του Νοσοκομείου και αποτελείται 

από τους: 

1. κ. Κατσή Γεώργιο ΣΕ Σεχνολογικών Εφαρμογών 

2. κ. Λεβέντη Απόστολο ΠΕ Μηχανικών 

3. κ. Βαρελά Γεώργιο ΔΕ Σεχνικών 

 

Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να συντάξει τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 

«ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΔΤΟ (2) ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΩΝ ΟΛΙΘΑΙΝΟΤΩΝ ΘΤΡΩΝ ΜΕ 

ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ ΑΣΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ», ύστερα από την υπ΄αριθ.16746/19-10-2017 

σχετική πρόσκληση του Νοσοκομείου λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

 τα διεθνή παραδεδεγμένα πρότυπα και προδιαγραφές 

 τις επιστημονικές παραδοχές 

 την εμπειρία και τις ανάγκες του Νοσοκομείου και 



 τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές που κατατέθηκαν από τις παρακάτω εταιρείες:  

 

1. ΚΟΤΟΤΛΟ – ΘΕΟΔΩΡΟΤ (17499/31-10-2017) 

2. ΙΑΣΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΤΓΕΙΑ (17887/07-11-2017) 

3. AIMED (17929/07-11-2017) 

4. MEDIZINE (MEDI PLAN ΕΠΕ) (17943/08-11-2017) 

5. HOSPITECNIKA ΕΠΕ (17966/08-11-2017) 

 
Με βάση και τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς που υπέβαλλαν οι παραπάνω εταιρείες, οι 

κατατιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές αντιστοιχούν σε μηχάνημα ενδεικτικού προϋπολογισμού 

100.000€ συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ. 

 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΔΤΟ ΘΤΡΩΝ ΜΕ 

ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ ΑΣΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ / ΔΙΚΣΤΟ ΑΣΜΟΤ 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο κλίβανος να είναι πλήρης, καινούριος, αμεταχείριστος, σύγχρονης οπωσδήποτε 
τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλες τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη 
λειτουργία του. 

2. Ο κλίβανος αποστείρωσης να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή, να είναι κατάλληλος για υγρή 
αποστείρωση ιματισμού, χειρουργικών εργαλείων και ελαστικών, σε θερμοκρασία αποστείρωσης 
134ºC και 121ºC σε πιέσεις ανάλογες. 

ΦΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ - ΔΙΑΣΑΕΙ 

1. Ο θάλαμος να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα οκτώ (8) αποστειρωτικών μονάδων (STU). Οι 
διαστάσεις του θαλάμου καθώς και οι εξωτερικές διαστάσεις του κλιβάνου ν’ αναφερθούν. 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Σα συστήματα του κλιβάνου να στηρίζονται σε σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα για την 
αποτροπή δημιουργίας σκουριάς ή διάβρωσης. 
2. Ο θάλαμος να είναι διπλού τοιχώματος με μανδύα πίεσης. Θάλαμος και μανδύας θα πρέπει 
πιστοποιημένα να έχουν υποστεί δοκιμές σε υδραυλική πίεση σύμφωνα με την οδηγία 97/23 ΕΕ 
. 

3. Θάλαμος και μανδύας να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής 
ποιότητας 316L ή 316 Ti και πάχους που να πληροί τα όρια αντοχής και πίεσης σύμφωνα με 
τις σχετικές ευρωπαϊκέ οδηγίες. Πάχος και ποιότητα χάλυβα να αναφερθούν.  
 

4. Ο κλίβανος να διαθέτει δύο κατακόρυφα ολισθαίνουσες θύρες για οικονομία χώρου 
εγκατάστασης. Οι πόρτες να είναι κατασκευασμένες από τα ίδια υλικά με τα οποία είναι 
κατασκευασμένος ο θάλαμος, να αναφερθεί το πάχος του ελάσματός τους και να περιέχουν 
μονωτικό υλικό προς αποφυγή εγκαυμάτων. 

5. Περιμετρικά ο μανδύας να είναι θερμομονωμένος για εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας. 



6. Περιμετρικά στο άνοιγμα θαλάμου να υπάρχει κατάλληλη εσοχή η οποία να υποδέχεται 
φλάντζα στεγανοποίησης κατασκευασμένη από σιλικονούχο υλικό. 

7. Να διαθέτει εργονομικό χώρο επισκεψιμότητας για συντήρηση.  

8. Όλες οι ηλεκτρικές και πνευματικές βαλβίδες θα πρέπει να είναι υψηλής τεχνολογίας, 
κατάλληλες για λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες ατμού. 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ 

1. Να διαθέτει σύστημα προστασίας σε περιπτώσεις παρεμβολής εμποδίου μεταξύ της πόρτας και 
του περιβλήματός της. 
2. Σο ασφαλές κλείσιμο των θυρών να επισημαίνεται με οπτική ένδειξη στους πίνακες ελέγχου 
και να μην είναι δυνατή η εκτέλεση προγράμματος αν δεν έχουν κλείσει οι πόρτες. Να δοθούν 
στοιχεία για τον τρόπο κλεισίματος των θυρών (π.χ. ηλεκτρικά ή άλλο). 
3. Ο κλίβανος να διαθέτει διατάξεις αυτοπροστασίας όπως π.χ. όταν δεν υπάρχει νερό στο δίκτυο 
(να αναφερθούν και περιγραφούν αναλυτικά). Να διαθέτει σύστημα συναγερμού σε περίπτωση 
βλάβης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι βλάβες που μπορούν να εντοπιστούν καθώς και ο τρόπος 
ανάγνωσής τους. 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Να λειτουργεί με παροχή ατμού από το δίκτυο του Νοσοκομείου και να διαθέτει   εναλλακτική 
λειτουργία από ενσωματωμένη ατμογεννήτρια. 
2. Ο κλίβανος να διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτρική ατμογεννήτρια από ανοξείδωτο χάλυβα με 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ασφαλείας. Η ατμογεννήτρια να διαθέτει αυτόματη διάταξη 
ελέγχου στάθμης νερού. Να δοθούν στοιχεία για την ατμογεννήτρια. 
3. Σα προγράμματα αποστείρωσης να εκτελούνται μέσω ενσωματωμένου μικροϋπολογιστή. Ο 
κύκλος να εκτελείται από τον μικροϋπολογιστή και το τέλος θα επισημαίνεται από ακουστική και 
οπτική ένδειξη. 
4. Από την πλευρά φόρτωσης ο κλίβανος να  διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού και οθόνη, η 
οποία να δίνει τις απαραίτητες ενδείξεις για την εκτέλεση του προγράμματος. την οθόνη θα 
πρέπει να εμφανίζονται ψηφιακά η πίεση και θερμοκρασία του θαλάμου αποστείρωσης. την 
πλευρά εκφόρτωσης να διαθέτει ανάλογο πίνακα ελέγχου για τις βασικές εργασίες (άνοιγμα 
θύρας εκφόρτωσης κλπ). 
5. Να διαθέτει σύστημα με το οποίο να μην επιτρέπεται η λειτουργία του κλιβάνου από μη 
αρμόδια άτομα (κωδικό χειριστή). 
6. Να εμφανίζει επί της οθόνης τις προγραμματισμένες συνθήκες λειτουργίας και ταυτόχρονα 
τις ισχύουσες συνθήκες λειτουργίας του κλιβάνου.  
7. Να διαθέτει έτοιμα προεγκατεστημένα και πιστοποιημένα βασικά προγράμματα αποστείρωσης 
υλικών καθώς και ικανοποιητικό αριθμό κενών θέσεων προς προγραμματισμό νέων κύκλων 
αποστείρωσης. Να δοθούν στοιχεία. 
8. Ένας πλήρης κύκλος θα πρέπει να αποτελείται από τις φάσεις: 
α. Ομογενοποίηση η οποία θα περιλαμβάνει τις φάσεις προκενού και προθέρμανσης του υλικού, 

επαναλαμβανόμενη έως τρεις φορές. 
β. Αποστείρωση, με χρόνο αποστείρωσης ανάλογο με τα προς αποστείρωση υλικά και την 

θερμοκρασία αποστείρωσης. 
γ. Ξήρανση και αποκατάσταση. Η ξήρανση να επιτυγχάνεται μέσω αντλίας κενού και η 

αποκατάσταση της ατμοσφαιρικής πίεσης μέσω ειδικού αντιμικροβιακού φίλτρου. 
9. Να διαθέτει τα απαραίτητα προγράμματα ελέγχου δοκιμής (π.χ. Bowie Dick test, Vacuum 
Test, κλπ). Να δοθούν στοιχεία.  
10. Ο κλίβανος να διαθέτει κωδικό πρόσβασης για τεχνικούς, μέσω του οποίου θα επιτρέπεται η 
αλλαγή παραμέτρων του προγράμματος, ο έλεγχος των συστημάτων του κλιβάνου καθώς και η 
προσθήκη νέων προγραμμάτων. 



11. Να δίνει (στην οθόνη) πληροφορίες τεχνικής φύσης όπως π.χ. για την ανάγκη συντήρησης 
κλπ. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΟΙΦΕΙΑ 

1. Ο κλίβανος να διαθέτει καταγραφικό το οποίο να καταγράφει τη θερμοκρασία και την πίεση 
του θαλάμου κατά την εξέλιξη του κύκλου αποστείρωσης. Σαυτόχρονα να καταγράφει την 
ημερομηνία και την ώρα έναρξης του προγράμματος. Να καταγράφονται επίσης και όλες οι 
ενδείξεις δυσλειτουργίας. 
2. Ο κλίβανος να διαθέτει τις απαραίτητες υποδοχές ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
διαδικασία επικύρωσης φορτίου (validation). 

3. Να διαθέτει σύστημα παραγωγής κενού με αντλία κενού υγρού δακτυλίου. 

4. Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης νερού για την αντλία κενού και σύστημα ψύξης της 
αποχέτευσης του κλιβάνου. 
5. Ο κλίβανος να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό υπολογιστή (PC) και να 
αναφερθούν οι δυνατότητες του software. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του κλιβάνου και 
ενσωμάτωσής του σε σύστημα επεξεργασίας αποστειρωμένου υλικού με barcodes που θα 
διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου υλικού. 
6.  Ο κλίβανος να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά:  

 93/42/EEC ιατροτεχνολογικά προϊόντα  

 EN 285 κλίβανοι αποστείρωσης  

 EN 61010-1 ηλεκτρική ασφάλεια  

 ΕΝ 61010-2-040 ηλεκτρική ασφάλεια για κλιβάνους  

 ΕΝ 60204-1 ηλεκτρική ασφάλεια μηχανημάτων  

 97/23/CEE δοχεία πίεσης  

 ISO 17665-1 validation  
7.  Σο εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει τα εξής τουλάχιστον πιστοποιητικά:  

 ISO 9001   

 ISO 13485  
8.  Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει (ή να προσκομίσει στην περίπτωση του πιστοποιητικού   
     επικύρωσης – validation) τα εξής τουλάχιστον πιστοποιητικά:  

 ISO 13485  

 ΚΤΑ 1348/2004  

 Ένταξη σε υλλογικό ύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  

 Πιστοποιητικό για παροχή υπηρεσιών επικύρωσης (validation) σύμφωνα με ΕΝ 
17665.  

9.  Ο κλίβανος θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:  

 2 εξωτερικά τροχήλατα χειροκίνητης φόρτωσης  

 1 εσωτερική ραφιέρα φόρτωσης καλαθιών δύο επιπέδων  

 16 καλάθια STU διαστάσεων 600x300x300  
10. την περίπτωση που η προσφέρουσα εταιρία δεν είναι ο κατασκευαστής του κλιβάνου τότε η 
προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από πρωτότυπη βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας 
για την επίσημη αντιπροσώπευση του προσφερόμενου προϊόντος στην Ελλάδα.  
11. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη με ημερομηνία 
έναρξης την ημερομηνία ποιοτικής παραλαβής του μηχανήματος από την επιτροπή παραλαβής 
του Νοσοκομείου. την εγγύηση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά και όλος ο συνοδός 
εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στη σύνθεση του μηχανήματος. Να υπάρχει επάρκεια 
ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 
12.  την τιμή της προσφοράς να συμπεριλαμβάνεται:  

 Η αποσύνδεση του υφιστάμενου παλαιού κλιβάνου και η μεταφορά του σε χώρο εντός 



 

 

 
    
 
 

του Νοσοκομείου που θα υποδειχθεί.  

 Η μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση του μηχανήματος στον προβλεπόμενο χώρο. Να 
αναφερθούν τα απαραίτητα στοιχεία υποδομής εγκατάστασης (νερό, αποχέτευση, 
ηλεκτρικές παροχές, κλπ) για την ασφαλή και πλήρη λειτουργία του μηχανήματος.  

 Η κάλυψη των κενών που τυχόν προκύψουν περιμετρικά του κλιβάνου με ανοξείδωτες 
κατασκευές ίδιας υφής, χρώματος και όψεως με την εξωτερική επιφάνεια του κλιβάνου.  

 Συχόν οικοδομικές εργασίες που θα χρειαστούν.  
Όλα τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και επιβάρυνση του προμηθευτή.  
Να αναφερθούν τα απαραίτητα στοιχεία υποδομής εγκατάστασης για την ασφαλή και πλήρη 
λειτουργία του κλιβάνου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
13. Η κάθε προσφέρουσα εταιρία οφείλει να επισκεφθεί το χώρο της κεντρικής αποστείρωσης του 
Νοσοκομείου συνοδεία υπαλλήλων της Σεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου προκειμένου να 
λάβει γνώση των υφιστάμενων υποδομών ώστε να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη της προσφοράς 
της. 
14.  Η προμηθεύτρια εταιρεία θα εκτελεί τις διαδικασίες επικύρωσης φορτίου (VALIDATION) 
ετησίως και δωρεάν κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Η  προμηθεύτρια εταιρία υποχρεούται να 
εκτελέσει τις διαδικασίες επικύρωσης φορτίου και κατά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Σα 
σχετικά πιστοποιητικά θα υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού στο Νοσοκομείο.  
15. Οι προσφέρουσες εταιρείες με ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να καταθέσουν 
πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε ισχύ των τεχνικών τους από την κατασκευάστρια εταιρεία στην 
επισκευή και συντήρηση των κλιβάνων τους.  
16. Με την παράδοση του κλιβάνου να παραδοθούν τα service και operation manuals στα 
ελληνικά.  
17. Η παραλαβή του κλιβάνου θα γίνει μετά την εγκατάσταση του σε πλήρη λειτουργία. 
Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του κλιβάνου πρέπει να προηγηθούν όλοι οι 
απαιτούμενοι έλεγχοι, μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών 
του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. 
Η προμηθεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εκπαιδεύσει τους χρήστες στη λειτουργία του 
μηχανήματος, για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από το Νοσοκομείο.  
18. Να αναφερθούν τα διάφορα παρελκόμενα και επιπλέον διατάξεις που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν - εγκατασταθούν στον κλίβανο.  
19. Οι απαντήσεις εκ μέρους των προσφερουσών εταιρειών σε όλες τις προαναφερόμενες 
προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι αναλυτικές και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρειες 
την συμμόρφωση ή όχι με τα ζητούμενα. Για κάθε απάντηση που αφορά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά θα υπάρχει παραπομπή στο επίσημο φυλλάδιο (brochure) του κατασκευαστή και 
όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή.  


