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ΘΕΜΑ: ΣΕΛΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΔΤΟ(2) ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΩΝ ΟΛΙΘΑΙΝΟΤΩΝ ΘΤΡΩΝ ΜΕ 

ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ ΑΣΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ» 
 
χετ:  

1. Η υπ’ αριθ. 16746/19-10-2017 ανακοίνωση για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών 
του  διαγωνισμού  για  προμήθεια «ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΔΤΟ(2) 
ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΩΝ ΟΛΙΘΑΙΝΟΤΩΝ ΘΤΡΩΝ ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ 
ΑΣΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ». 

2. Οι  με αριθ. 19447/01-12-2017 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής 
του Νοσοκομείου, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 11η /09-03-2017 Απόφαση του 
Δ.Σ.  του Νοσοκομείου.   

3. Η  με αριθ. 19469/05-12-2017 1Η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών 
για την προμήθεια «ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΔΤΟ(2) ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΩΝ 
ΟΛΙΘΑΙΝΟΤΩΝ ΘΤΡΩΝ ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ ΑΣΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ».  

4. Οι  με αριθ. 2446/08-02-2018 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής 
προδιαγραφών, οι οποίες είναι και οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές.  

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 
«ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΔΤΟ(2) ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΩΝ ΟΛΙΘΑΙΝΟΤΩΝ ΘΤΡΩΝ ΜΕ 
ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΗ ΑΣΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ» ,όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τα 
ανωτέρω είναι οι κάτωθι: 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο θιίβαλνο λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζχγρξνλεο νπσζδήπνηε 

ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ. 

2. Ο θιίβαλνο απνζηείξσζεο λα ειέγρεηαη απφ κηθξνεπεμεξγαζηή, λα είλαη θαηάιιεινο γηα 
πγξή απνζηείξσζε ηκαηηζκνχ, ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ θαη ειαζηηθψλ, ζε ζεξκνθξαζία 

απνζηείξσζεο 134ºC θαη 121ºC ζε πηέζεηο αλάινγεο. 

ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ - ΔΙΑΣΑΕΙ 



1. Ο ζάιακνο λα έρεη σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα νθηψ (8) απνζηεηξσηηθψλ κνλάδσλ (STU). Οη 
δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ θαζψο θαη νη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θιηβάλνπ λ’ αλαθεξζνχλ. 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Τα ζπζηήκαηα ηνπ θιηβάλνπ λα ζηεξίδνληαη ζε ζθειεηφ απφ αλνμείδσην ράιπβα γηα ηελ 
απνηξνπή δεκηνπξγίαο ζθνπξηάο ή δηάβξσζεο. 

2. Ο ζάιακνο λα είλαη δηπινχ ηνηρψκαηνο κε καλδχα πίεζεο. Θάιακνο θαη καλδχαο ζα πξέπεη 

πηζηνπνηεκέλα λα έρνπλ ππνζηεί δνθηκέο ζε πδξαπιηθή πίεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 97/23 
ΕΕ . 

3. Θάιακνο θαη καλδχαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα πςειήο αληνρήο 

πνηφηεηαο 316L ή 316 Ti θαη πάρνπο πνπ λα πιεξνί ηα φξηα αληνρήο θαη πίεζεο ζχκθσλα κε 
ηηο ζρεηηθέο επξσπατθέο νδεγίεο. Πάρνο θαη πνηφηεηα ράιπβα λα αλαθεξζνχλ.  
 

4. Ο θιίβαλνο λα δηαζέηεη δχν θαηαθφξπθα νιηζζαίλνπζεο ζχξεο γηα νηθνλνκία ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο. Οη πφξηεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηα ίδηα πιηθά κε ηα νπνία είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο ν ζάιακνο, λα αλαθεξζεί ην πάρνο ηνπ ειάζκαηφο ηνπο θαη λα πεξηέρνπλ 
κνλσηηθφ πιηθφ πξνο απνθπγή εγθαπκάησλ. 

5. Πεξηκεηξηθά ν καλδχαο λα είλαη ζεξκνκνλσκέλνο γηα εμνηθνλφκεζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο. 

6. Πεξηκεηξηθά ζην άλνηγκα ζαιάκνπ λα ππάξρεη θαηάιιειε εζνρή ε νπνία λα ππνδέρεηαη 

θιάληδα ζηεγαλνπνίεζεο θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηιηθνλνχρν πιηθφ. 

7. Να δηαζέηεη εξγνλνκηθφ ρψξν επηζθεςηκφηεηαο γηα ζπληήξεζε.  

8. Όιεο νη ειεθηξηθέο θαη πλεπκαηηθέο βαιβίδεο ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο ηερλνινγίαο, 

θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο αηκνχ. 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

1. Να δηαζέηεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο παξεκβνιήο εκπνδίνπ κεηαμχ ηεο πφξηαο 

θαη ηνπ πεξηβιήκαηφο ηεο. 

2. Τν αζθαιέο θιείζηκν ησλ ζπξψλ λα επηζεκαίλεηαη κε νπηηθή έλδεημε ζηνπο πίλαθεο ειέγρνπ 

θαη λα κελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο αλ δελ έρνπλ θιείζεη νη πφξηεο. Να δνζνχλ 

ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν θιεηζίκαηνο ησλ ζπξψλ (π.ρ. ειεθηξηθά ή άιιν). 

3. Ο θιίβαλνο λα δηαζέηεη δηαηάμεηο απηνπξνζηαζίαο φπσο π.ρ. φηαλ δελ ππάξρεη λεξφ ζην 

δίθηπν (λα αλαθεξζνχλ θαη πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά). Να δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζε 
πεξίπησζε βιάβεο. Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά νη βιάβεο πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαζψο 

θαη ν ηξφπνο αλάγλσζήο ηνπο. 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Να ιεηηνπξγεί κε παξνρή αηκνχ απφ ην δίθηπν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα δηαζέηεη ελαιιαθηηθή 

ιεηηνπξγία απφ ελζσκαησκέλε αηκνγελλήηξηα. 

2. Ο θιίβαλνο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ειεθηξηθή αηκνγελλήηξηα απφ αλνμείδσην ράιπβα με 
αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιείαο. Η αηκνγελλήηξηα λα δηαζέηεη απηφκαηε δηάηαμε 

ειέγρνπ ζηάζκεο λεξνχ. Να δνζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ αηκνγελλήηξηα. 

3. Τα πξνγξάκκαηα απνζηείξσζεο λα εθηεινχληαη κέζσ ελζσκαησκέλνπ κηθξνυπνινγηζηή. Ο 
θχθινο λα εθηειείηαη απφ ηνλ κηθξνυπνινγηζηή θαη ην ηέινο ζα επηζεκαίλεηαη απφ αθνπζηηθή 

θαη νπηηθή έλδεημε. 

4. Απφ ηελ πιεπξά θφξησζεο ν θιίβαλνο λα  δηαζέηεη πιεθηξνιφγην ρεηξηζκνχ θαη νζφλε, ε 
νπνία λα δίλεη ηηο απαξαίηεηεο ελδείμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σηελ νζφλε ζα 

πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ςεθηαθά ε πίεζε θαη ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ απνζηείξσζεο. Σηελ 
πιεπξά εθθφξησζεο λα δηαζέηεη αλάινγν πίλαθα ειέγρνπ γηα ηηο βαζηθέο εξγαζίεο (άλνηγκα 

ζχξαο εθθφξησζεο θιπ). 

5. Να δηαζέηεη ζχζηεκα κε ην νπνίν λα κελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θιηβάλνπ απφ κε 
αξκφδηα άηνκα (θσδηθφ ρεηξηζηή). 

6. Να εκθαλίδεη επί ηεο νζφλεο α) ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιηβάλνπ θαη β) ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ή ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  



7. Να δηαζέηεη έηνηκα πξνεγθαηεζηεκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα βαζηθά πξνγξάκκαηα 
απνζηείξσζεο πιηθψλ θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ θελψλ ζέζεσλ πξνο πξνγξακκαηηζκφ 

λέσλ θχθισλ απνζηείξσζεο. Να δνζνχλ ζηνηρεία. 

8. Έλαο πιήξεο θχθινο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηηο θάζεηο: 
α. Οκνγελνπνίεζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο πξνθελνχ θαη πξνζέξκαλζεο ηνπ 

πιηθνχ, επαλαιακβαλφκελε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο. 
β. Απνζηείξσζε, κε ρξφλν απνζηείξσζεο αλάινγν κε ηα πξνο απνζηείξσζε πιηθά θαη ηελ 

ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο. 

γ. Ξήξαλζε θαη απνθαηάζηαζε. Η μήξαλζε λα επηηπγράλεηαη κέζσ αληιίαο θελνχ θαη ε 
απνθαηάζηαζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο κέζσ εηδηθνχ αληηκηθξνβηαθνχ θίιηξνπ. 

9. Να δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ δνθηκήο (π.ρ. Bowie Dick test, Vacuum 
Test, θιπ). Να δνζνχλ ζηνηρεία.  

10. Ο θιίβαλνο λα δηαζέηεη θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ηερληθνχο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επηηξέπεηαη 

ε αιιαγή παξακέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θιηβάλνπ θαζψο θαη 
ε πξνζζήθε λέσλ πξνγξακκάησλ. 

11. Να δίλεη (ζηελ νζφλε) πιεξνθνξίεο ηερληθήο θχζεο φπσο π.ρ. γηα ηελ αλάγθε ζπληήξεζεο 

θιπ. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΟΙΥΕΙΑ 

1. Ο θιίβαλνο λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ην νπνίν λα θαηαγξάθεη ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε 
ηνπ ζαιάκνπ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ θχθινπ απνζηείξσζεο. Ταπηφρξνλα λα θαηαγξάθεη ηελ 

εκεξνκελία θαη ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Να θαηαγξάθνληαη επίζεο θαη φιεο νη 

ελδείμεηο δπζιεηηνπξγίαο. 

2. Ο θιίβαλνο λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνρέο ψζηε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

δηαδηθαζία επηθχξσζεο θνξηίνπ (validation). 

3. Να δηαζέηεη ζχζηεκα παξαγσγήο θελνχ κε αληιία θελνχ πγξνχ δαθηπιίνπ ή κεραληθή αληιία 
θελνχ. Να δνζνχλ πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη γηα ηηο θαηαλαιψζεηο (λεξνχ, 

ξεχκαηνο θιπ) γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θελνχ.  

4. Να δηαζέηεη ζχζηεκα ςχμεο ησλ εμεξρφκελσλ απφ ην ζάιακν απνζηείξσζεο θαπηψλ πγξψλ 
πξνο ηελ απνρέηεπζε ηνπ θιηβάλνπ. Να δνζνχλ πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ηεο ςχμεο 

(ηξφπνο, θαηαλαιψζεηο λεξνχ θιπ). 

5. Ο θιίβαλνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθφ ππνινγηζηή (PC) θαη λα 

αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ software. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ θιηβάλνπ θαη 

ελζσκάησζήο ηνπ ζε ζχζηεκα επεμεξγαζίαο απνζηεηξσκέλνπ πιηθνχ κε barcodes πνπ ζα 
δηαζθαιίδεη ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηνπ απνζηεηξσκέλνπ πιηθνχ. 

6.  Ο θιίβαλνο λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο 

- πξφηππα:  
 93/42/EEC ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα  

 EN 285 θιίβαλνη απνζηείξσζεο  

 ΕΝ 61010-2-040 ειεθηξηθή αζθάιεηα γηα θιηβάλνπο  

 97/23/CEE δνρεία πίεζεο  

 ΕΝ ISO 17665-1 validation 

 

7.  Τν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο λα δηαζέηεη ηα εμήο ηνπιάρηζηνλ πηζηνπνηεηηθά:  
 ISO 9001   

 ISO 13485  

8.  Η πξνκεζεχηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη ηα εμήο ηνπιάρηζηνλ πηζηνπνηεηηθά:  
 ISO 13485  

 ΚΥΑ 1348/2004  

 Έληαμε ζε Σπιινγηθφ Σχζηεκα Ελαιιαθηηθήο Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ηιεθηξηθνχ & 

Ηιεθηξνληθνχ Εμνπιηζκνχ   

9.  Ο θιίβαλνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα:  

 2 εμσηεξηθά ηξνρήιαηα ρεηξνθίλεηεο θφξησζεο  

 1 εζσηεξηθή ξαθηέξα θφξησζεο θαιαζηψλ δχν επηπέδσλ  

 16 θαιάζηα STU δηαζηάζεσλ 600x300x300  

10. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθέξνπζα εηαηξία δελ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θιηβάλνπ ηφηε 
ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ πξσηφηππε βεβαίσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο γηα ηελ επίζεκε αληηπξνζψπεπζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ζηελ Ειιάδα.  



 
                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ 
                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  
 
 
       ΣΕΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 

11. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε κε εκεξνκελία 
έλαξμεο ηελ εκεξνκελία πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σηελ εγγχεζε ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη φινο ν ζπλνδφο 
εμνπιηζκφο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχλζεζε ηνπ κεραλήκαηνο. Να ππάξρεη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε. 

12.  Σηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη:  
 Η απνζχλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ παιαηνχ θιηβάλνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζε ρψξν 

εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ππνδεηρζεί.  

 Η κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν. 

Να αλαθεξζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ππνδνκήο εγθαηάζηαζεο (λεξφ, απνρέηεπζε, 

ειεθηξηθέο παξνρέο, θιπ) γηα ηελ αζθαιή θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο.  
 Η θάιπςε ησλ θελψλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ πεξηκεηξηθά ηνπ θιηβάλνπ κε αλνμείδσηεο 

θαηαζθεπέο ίδηαο πθήο, ρξψκαηνο θαη φςεσο κε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

θιηβάλνπ.  
 Τπρφλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ.  

Όια ηα παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε επζχλε θαη επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή.  

Να αλαθεξζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ππνδνκήο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αζθαιή θαη πιήξε 
ιεηηνπξγία ηνπ θιηβάλνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

13. Η θάζε πξνζθέξνπζα εηαηξία νθείιεη λα επηζθεθζεί ην ρψξν ηεο θεληξηθήο απνζηείξσζεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο Τερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνθεηκέλνπ 
λα ιάβεη γλψζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε ζχληαμε ηεο 

πξνζθνξάο ηεο. 

14.  Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ζα εθηειεί ηηο δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο θνξηίνπ (VALIDATION) 
εηεζίσο θαη δσξεάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο. Η  πξνκεζεχηξηα εηαηξία ππνρξενχηαη λα 

εθηειέζεη ηηο δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο θνξηίνπ θαη θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. Τα 
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζα ππνβάιινληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζην Ννζνθνκείν. Η επηθχξσζε 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείαο γηα λα 

εθηειεί  δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο θνξηίνπ (VALIDATION). Να θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε ηεο 
πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο γηα ηε δεζκεπηηθή ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη 

ηελ παξάδνζε ζην Ννζνθνκείν ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ επηθχξσζεο. 

15. Οη πξνζθέξνπζεο εηαηξείεο κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ 
πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ζε ηζρχ (εθδνζέληα ην πνιχ 24 κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο) ησλ ηερληθψλ ηνπο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζηελ επηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε ησλ θιηβάλσλ ηνπο.  

16.  Οη πξνζθέξνπζεο εηαηξείεο λα θαηαζέζνπλ βεβαηψζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο ή πηζηνπνηεηηθά 

ή αληίγξαθα ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο ή ζπληήξεζεο θιηβάλσλ αηκνχ αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο.   

17. Με ηελ παξάδνζε ηνπ θιηβάλνπ λα παξαδνζνχλ ην operation manual ζηα ειιεληθά θαη ην 
service manual  ζηα ειιεληθά ή αγγιηθά.  

18. Η παξαιαβή ηνπ θιηβάλνπ ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
Εηδηθφηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θιηβάλνπ πξέπεη λα πξνεγεζνχλ φινη νη 

απαηηνχκελνη έιεγρνη, κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθψλ 
ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα εθπαηδεχζεη ηνπο ρξήζηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο, γηα φζν δηάζηεκα θξηζεί απαξαίηεην απφ ην Ννζνθνκείν.  

19. Να αλαθεξζνχλ ηα δηάθνξα παξειθφκελα θαη επηπιένλ δηαηάμεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ - εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ θιίβαλν.  

20. Οη απαληήζεηο εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξνπζψλ εηαηξεηψλ ζε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο 
πξνδηαγξαθέο, ζα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο θαη λα απνηππψλνπλ πιήξσο θαη κε ιεπηνκέξεηεο 

ηελ ζπκκφξθσζε ή φρη κε ηα δεηνχκελα. Γηα θάζε απάληεζε πνπ αθνξά ζηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζα ππάξρεη παξαπνκπή ζηα manuals ή επίζεκα θπιιάδηα (brochures) ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζε πξσηφηππε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 


