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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

                                                                                                                                  Νάουσα,  07/02/2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ       Αρίθ. Πρωτ.:1479  
3

Η
 Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                         

                   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
          Προς 
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών     
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου 
Τηλέφωνο : 23323-50232/ 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 
                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ    :Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ –ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟΥ –

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  (CPV 31640000-4) για τις ανάγκες του 
Γ. Ν. Ημαθίας ,ΥΓ. Μονάδα Νάουσας. 

 
ΣΧΕΤ   :α)Ο Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών ) 
 
             β)Η υπ’αριθμό 2/31-01-2019 (θέμα 21ο)πράξη του Δ.Σ 
    

      Η παρούσα διαδικασία διενεργείται με  την συλλογή προσφορών ,για την 

Απευθείας Ανάθεση κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης  της προμήθειας ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ  για τις  ανάγκες του 

Χειρουργείου  της μονάδας Νάουσας προϋπολογισμού 24.800,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, 

με κριτήριο κατακύρωσης ,την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Χειρουργείου , για 

την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Γ. Ν. Ημαθίας ,ΥΓ. Μονάδα Νάουσας . 

Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς 

σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κύριο φάκελο ,με τις αντίστοιχες ενδείξεις , 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται η επωνυμία της Αναθέτουσας 

αρχής (Γ.Ν. Ημαθίας –Υγ. Μ. Νάουσας ) ,ο αριθμός και ο τίτλος της πρόσκλησης, η 

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  καθώς και  όλα τα στοιχεία του 

αποστολέα.Οι προσφορές θα είναι σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές με παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του οίκου 

κατασκευής. 

 
Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση 

CE ,  ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 

για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (να 

κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά). 

 
             Εφόσον η προμήθεια του είδους παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο 

Τιμών της Ε.Π.Υ. καλείστε να αναφέρετε τον  αντίστοιχο κωδικό. Εάν το εν λόγω 

είδος δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών ,παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να το αναφέρουν σε Υπεύθυνη Δήλωση     

 Η Εταιρία που θα μειοδοτήσει θα πρέπει να υποβάλει : Προς απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Φορολογική Ενημερότητα , Γ) Ασφαλιστική 

Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ .2 του Ν.4412/2016 Δ)πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. και 

καταστατικό εταιρίας . 

 

            
    Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου Νάουσας ,σε σφραγισμένο φάκελο ,έως Τρίτη  
19.02.2019 και ώρα 11:00π.μ  και η αποσφράγιση θα γίνει την ίδια  μέρα και ώρα. 

 
 

       Η Αναπλ.Διοικήτρια  
 
 
 
                               ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟΥ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.  24.800,00€ 

 
 

 
 
1. Να είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό, την απολύμανση και το στέγνωμα χειρουργικών εργαλείων, 

αναισθησιολογικών ειδών, υάλινων και ανοξείδωτων σκευών κλπ. 
 
2. Να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, πάχους 1,5 mm και  ποιότητας 

AISI 316L όσον αφορά τον θάλαμο και AISI 304 ,όσον αφορά τον σκελετό και τα εξωτερικά πλαίσια 
και να διαθέτει άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Να δοθούν τιμές. 

 
3. Να διαθέτει μία υάλινη θύρα η οποία ανοιγόμενη να χρησιμεύει και ως πλατφόρμα φόρτωσης του 

πλυντηρίου. Η θύρα να επιτρέπει την επιθεώρηση των ειδών κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
 
4. Να διαθέτει θάλαμο χωρητικότητας 200lit τουλάχιστον. Να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 8 καλάθια 

διαστάσεων (480χ250χ50mm).Να συνοδεύεται από φορείο φόρτωσης τεσσάρων επιπέδων. 
 
5. Η λειτουργία του να ελέγχεται από μικρο-επεξεργαστές. Να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής 

προγραμμάτων από βιβλιοθήκη 100 προγραμμάτων  κατάλληλων για μεγάλο εύρος εφαρμογών. 
 
6. Να διαθέτει εργονομική κονσόλα ελέγχου & χειρισμού αδιάβροχη η οποία να διαθέτει ψηφιακή οθόνη 

μηνυμάτων. 
 
7. Να διαθέτει εκτυπωτή των δεδομένων του προγράμματος. 
 
8. Επιπλέον να διαθέτει μία θύρα RS 485 και δύο θύρες RS 232.  
 
9. Να έχει την δυνατότητα αναγνώρισης των φορείων φόρτωσης για την αυτόματη επιλογή 

προγράμματος, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη των χειριστών. Να προσφερθεί προς 
επιλογή με ξεχωριστή τιμή. 

 
10. Να διαθέτει ισχυρή αντλία κυκλοφορίας νερού, παροχής 350l/min περίπου και ισχυρή μονάδα 

στεγνώματος παροχής 200m
3
/h περίπου.  

 
11. Να διαθέτει δύο δοσομετρικές αντλίες με ελεγκτές στάθμης. Επιπλέον δοσομετρική αντλία να 

προσφερθεί προς επιλογή. Να διαθέτει επιπλέον σύστημα περιορισμού του αφρού. 
 
12. Να διαθέτει συμπυκνωτή υδρατμών. Να διαθέτει επίσης βαλβίδα αποχέτευσης. 
 
13. Να διαθέτει υψηλή τεχνολογία η οποία να του επιτρέπει την οικονομική και οικολογική λειτουργία 

δηλαδή την χρησιμοποίηση λιγότερου νερού και λιγότερων χημικών-απορρυπαντικών. Επιπλέον οι 
χρόνοι των προγραμμάτων να είναι σύντομοι για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.  

 
14. Να είναι φιλικό στον χρήστη και να διαθέτει έξυπνο σύστημα ελέγχου το οποίο να εμφανίζει και να 

προειδοποιεί άμεσα για οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις προεπιλεγμένες τιμές. 
 
15. Να παρέχει ευκολία συντήρησης, να διαθέτει σύστημα αυτόματης υπενθύμισης για την ανάγκη 

συντήρησης και καλή πρόσβαση των τεχνικών. 
 
16. Να είναι επιδαπέδιας τοποθέτησης και να διαθέτει βάση-χώρο αποθήκευσης των απορρυπαντικών. 
 
17. Οι εξωτερικές του διαστάσεις να μην υπερβαίνουν τις ΠΧΒΧΥ:900Χ700Χ1450mm 
 
18. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, EN ISO 

15883 και να διαθέτει σήμανση CE. 
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19. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΙSO 9001 & 13485 και να είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης ηλεκτρικών συσκευών A.H.H.E. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΙSO 13485. 
 
20. Να καλύπτεται από διετή εγγύηση. Να παρασχεθεί διαβεβαίωση παροχής ανταλλακτικών για οκτώ 

(8) επιπλέον έτη. 
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