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Σελικές Σετνικές Προδιαγραφές 

γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο Αερόυσκτοσ Φσκτικού σγκροτήματος (CPV: 42512300-1) γηα ην 

ρεηξνπξγείν ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο επί ησλ Σερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ απηνύ. 

Η Επηηξνπή Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, εθόζνλ δελ ππνβιήζεθαλ απόςεηο, ζρόιηα, εηζεγήζεηο θαη παξαηεξήζεηο επί ησλ 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο κε αξ. πξση. 2599/17-05-2017, ππνβάιεη πξαθηηθό κε ηηο εμήο 

Σειηθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ην δεηνύκελν είδνο:  

Α. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ 

1. Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζα δηαζέηεη ISO-9001 θαη ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 14001. 

2. Σν ςπθηηθό ζπγθξόηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ην πξόηππν EN 14511-3 θαη λα έρεη πηζηνπνίεζε από 

αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο θαηά EUROVENT (απαηηείηαη θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθνύ). Θα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο επξσπατθέο νδεγίεο/θαλνληζκνύο θαη ηηο ηξνπνινγίεο ηνπο: 

 Επξσπατθή νδεγία 2006/42/EC γηα Μεραλνινγηθό εμνπιηζκό 

 Επξσπατθή νδεγία 2006/95/EC γηα Υακειή ηάζε 

 Επξσπατθή νδεγία 2004/108/EC γηα Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα 

 Επξσπατθή νδεγία 97/23/EC γηα εμνπιηζκό ππό πίεζε 

 Γεληθέο απαηηήζεηο : EN 60204-1 γηα ηελ αζθάιεηα κεραλήκαηνο θαη ηνλ ειεθηξηθό εμνπιηζκό ηνπο. 

3. Σν ςπθηηθό ζπγθξόηεκα ζα απνηειεί εληαίν ζπγθξόηεκα ζπλαξκνινγεκέλν θαη δνθηκαζκέλν ζην εξγνζηάζην θαη 

ζα ζπλνδεύεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγνζηαζηαθήο δνθηκήο. Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ ην απνηεινύλ ζα είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε θνηλή βάζε κε αληηδνλεηηθά ζηεξίγκαηα θαη ζα δηαζέηνπλ πξνζηαζία έλαληη ηεο δηάβξσζεο 

από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν ζπγθξόηεκα πξέπεη λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε. 

4. Σν ςπθηηθό ζπγθξόηεκα ζα είλαη αεξόςπθην, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα απνθπγή ηεο νμείδσζεο ησλ ζηνηρείσλ 

θαη αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Θα είλαη πιήξεο ζε εληαία βάζε, εθνδηαζκέλν κε εξκεηηθνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο scroll 

ή screw, ζπκππθλσηή, εμαηκηζηή, αμνληθνύο αλεκηζηήξεο, ςπθηηθό θύθισκα, ειεθηξηθό πίλαθα ηξνθνδνζίαο κε 

όια ηα απαξαίηεηα όξγαλα απηνκαηηζκνύ θαη αζθαιηζηηθώλ δηαηάμεσλ, ζύζηεκα ειέγρνπ γηα απηόκαηε 

ιεηηνπξγία αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαη γεληθά όια ηα απαξαίηεηα κεραληθά θαη 

ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ αμηόπηζηε, απξνβιεκάηηζηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ, 

ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ηνπ Ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (λα αλαθεξζνύλ 

αλαιπηηθά). 

5. Οη αλεκηζηήξεο ζα είλαη αμνληθνί, κεηαβιεηνύ αξηζκνύ ζηξνθώλ κε ειεθηξνληθό έιεγρν θαη απηόκαηε 

πξνζαξκνγή ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπο, ώζηε λα παξέρνπλ κεγαιύηεξε απόδνζε ζε κεξηθό θνξηίν θαη 

ρακειόηεξε ζηάζκε ζνξύβνπ. 
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6. Θα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθή γξίιηα εμσηεξηθνύ ζηνηρείνπ ζπκπύθλσζεο γηα πξνζηαζία ησλ πηεξύγησλ θαη απιώλ 

από θηππήκαηα. 

7. Η ςπθηηθή ηνπ απόδνζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 340kWatt ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο Eurovent: γηα ζεξκνθξαζίεο 

εηζόδνπ/εμόδνπ ηνπ λεξνύ ζηνλ εμαηκηζηή 12
ν
C/7

ν
C θαη ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 35

ν
C. Η κνλάδα ζα πξέπεη 

λα κπνξεί λα μεθηλάεη θαη λα ιεηηνπξγεί ζε πιήξεο θνξηίν κε εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο έσο 45°C. 

8. Ο επνρηθόο βαζκόο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ( E.S.E.E.R.) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,2 kW/kW θαη ν νιηθόο βαζκόο 

απόδνζεο (E.E.R) ηνπιάρηζηνλ 2,9 kW/kW (Eurovent Class B). 

9. Σν ςπθηηθό πγξό ζα είλαη νηθνινγηθνύ ηύπνπ (π.ρ. R407C, R410a, R32) ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο. Πξνζθνξέο κε κε νηθνινγηθά πγξά ζα απνξξίπηνληαη. 

10. Η κνλάδα παξαδίδεηαη πιήξεο νηθνινγηθνύ ςπθηηθνύ κέζνπ θαη ςπθηειαίνπ, έηνηκε πξνο εγθαηάζηαζε ζηελ 

πθηζηάκελε ππνδνκή θαη ιεηηνπξγία. 

11. Θα έρεη ζπλερή έιεγρν ηεο ςπθηηθήο ηζρύνο (π.ρ. από 25% έσο 100%) ή ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ βαζκίδεο 

απνθόξηηζεο. 

12. Θα είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν ςπθηηθώλ θπθισκάησλ κε ηνπιάρηζηνλ δύν ζπκπηεζηέο ζην θαζέλα (ηνπιάρηζηνλ 4 

βαζκίδεο ζπκπίεζεο). 

13. Ο ζπκπηεζηήο θαη ν εμαηκηζηήο ζα έρνπλ πιήξε ζεξκηθή θαη καγλεηηθή πξνζηαζία, ειεθηξνληθή πξνζηαζία έλαληη 

ππεξζέξκαλζεο θαη απνθπγή δεκηνπξγίαο πάγνπ (αληηπαγσηηθή πξνζηαζία γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο έσο 

-20°C). Αλ δελ έρνπλ ζα ηνπνζεηεζεί πξόζζεην απηόκαην ζύζηεκα πξνζηαζίαο κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή. 

14. Η ειεθηξηθή παξνρή ηνπ ζα είλαη ηξηθαζηθή 400V/3Ph/50Hz. 

15. Η ερεηηθή πίεζε ηεο κνλάδαο δε ζα ππεξβαίλεη ηα 65 dB(A) ζύκθσλα κε ην ISO 9614 ζηηο νλνκαζηηθέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο, ζηα 10m απόζηαζε από ην ςπθηηθό ζπγθξόηεκα. 

16. Θα δηαζέηεη απηόκαην ζύζηεκα γηα ηνλ αθξηβή έιεγρν ιεηηνπξγίαο, όπσο ηηο πηέζεηο θαη ηελ ζεξκνθξαζία 

εηζόδνπ/εμόδνπ ηνπ λεξνύ ηνπ δηθηύνπ. Επίζεο ζα δηαζέηεη ζύζηεκα έλδεημεο βιαβώλ θαη δπζιεηηνπξγηώλ. Θα 

ππάξρεη νζόλε LCD κε ελδείμεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο όπσο: 

 Αξηζκόο ζπκπηεζηώλ ή βεκάησλ ζε ιεηηνπξγία. 

 Θεξκνθξαζίεο εηζόδνπ / εμόδνπ λεξνύ. 

 Πίεζε πςειή / ρακειή ησλ θπθισκάησλ. 

 θάικαηα αηζζεηεξίσλ. 

 θάικαηα ξνήο λεξνύ. 

 Ώξεο ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηώλ. 

Όια ηα κελύκαηα ζα είλαη ζηελ Ειιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα ηνπιάρηζηνλ. 

17. Θα δηαζέηεη back-πξ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ κε κπαηαξία ώζηε λα κε ράλνληαη νη ξπζκίζεηο 

ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδόηεζεο. 

18. Θα δηαζέηεη εγρεηξίδην νδεγηώλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. 

19. Σν όιν ζπγθξόηεκα ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ πξνηεηλόκελε ζέζε ιεηηνπξγίαο θαη ζα ζπλδεζεί ζηα πθηζηάκελα 

πδξαπιηθά θαη ειεθηξνινγηθά δίθηπα. 

20. Θα δηαζέηεη θάξηα RS-485 γηα ζύλδεζε κε θεληξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κε βάζε πξνηεηλόκελν πξσηόθνιιν 

επηθνηλσλίαο. 

21. Θα δηαζέηεη εηδηθή πιαθέηα πνπ επηηξέπεη ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηνπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο κέζσ 

ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο από έλα θνηλό PC, όπνπ ην ινγηζκηθό επνπηείαο / ζπληήξεζεο ζα δνζεί δσξεάλ. 

22. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηα νξηδόκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη. 

B. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

1. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ζε ηζρύ ησλ ηερληθώλ ηεο από 

ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν 

αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ κεραλήκαηνο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε από ηελ παξάδνζε απηνύ. 

3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά έγγξαθε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή ειιεληθνύ ζπγαηξηθνύ ηνπ νίθνπ (ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηώο ζηελ παξνύζα 

δηαθήξπμε), όηη αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα δειώλεη ν 
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πξνκεζεπηήο, θαζώο θαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηάζεζεο ησλ αληαιιαθηηθώλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο πάςεη λα είλαη ν αληηπξόζσπνο ή εθπξόζσπνο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζηε 

Ειιάδα ή ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο πάςεη λα πθίζηαηαη σο επηρείξεζε, δεδνκέλνπ όηη ηνύην θξίλεηαη σο 

νπζηώδεο απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ καθξόρξνλε νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη ν ίδηνο ν θαηαζθεπαζηήο, ηόηε ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ 

αξθεί ε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή – θαηαζθεπαζηή. 

5. Γηα πεξηπηώζεηο θαηαζθεπαζηώλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ππνζπζηήκαηα άιισλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ, αξθεί 

ε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο θαη δελ απαηηνύληαη νη δειώζεηο πεξί δηάζεζεο 

αληαιιαθηηθώλ ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ ησλ δηαθόξσλ ππνζπζηεκάησλ. 

6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) 

ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Η δέζκεπζε 

απηή ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη θαηά ηξόπν ζαθή ζην 

πξνζθεξόκελν είδνο. 

7. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ όινπ 

κεραλήκαηνο ή ησλ κεξώλ απηνύ πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη κε 

θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Η δηάγλσζε θαη ε 

απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά ή εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη 

αληαιιαθηηθά. ηελ παξερόκελε εγγύεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθό 

έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε αληαιιαθηηθά πιελ ησλ αλαισζίκσλ πιηθώλ, ώζηε ην 

κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. Η ζπρλόηεηα ησλ πξνιεπηηθώλ ειέγρσλ πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

8. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεη αλαιπηηθά όια 

ηα αλαιώζηκα πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εγγύεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεύεηαη ππνρξεσηηθά, 

όηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη γηα ηα επόκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

9. Κάζε έγγξαθε δήισζε - βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη πξσηόηππε θαη επηθπξσκέλε 

από ην αξκόδην Επηκειεηήξην ή από άιιε αξκόδηα αξρή ζηελ πεξίπησζε αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ θαη λα 

ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζεσξεκέλε από Ειιεληθή Πξνμεληθή Αξρή. Σέινο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

θαη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ (ηίηινο, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, e-mail) ώζηε λα 

παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε. 

10. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηα νξηδόκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη. 

Γ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ 

1. Σν Φπθηηθό πγθξόηεκα ζα εγθαηαζηαζεί κε επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή ζε ρώξν πνπ πξνηείλεη ε Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο θάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα επηζθεθζεί θαη λα ιάβεη επηηόπηα γλώζε ησλ ζπλζεθώλ 

ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεία ππαιιήισλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ην βεβαηώζεη 

εγγξάθσο, ώζηε λα πξνβιεθζνύλ όιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο θιπ.) πνπ ζα 

δηαζθαιίδνπλ όιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπόλησλ θαλνληζκώλ ηνπ Ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηε λόκηκε θαη 

απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ κεραλήκαηνο. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί ζρέδην εγθαηάζηαζεο 

ηνπ λένπ Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο πνπ ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα απνζπλδέζεη ην ππάξρνλ παιαηό ζύζηεκα ςύμεο (πδξόςπθην) από ηα δηάθνξα 

δίθηπα. Ελ ζπλερεία λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε κε ηα απαηηνύκελα δίθηπα 

(παξέρνληαο νπνηνδήπνηε πιηθό απαηηεζεί) ηνπ λένπ Αεξόςπθηνπ Φπθηηθνύ πγθξνηήκαηνο ζηνλ πξνβιεπόκελν 

ρώξν θαη λα ην παξαδώζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

3. Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ ζπγθξνηήκαηνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ έηζη ώζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε 

ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απνθαηάζηαζε όισλ ησλ νηθνδνκηθώλ θαη Η/Μ θζνξώλ 

πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνηειεί επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα 

γίλεη κε δηθό ηνπ θόζηνο. 
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4. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδώζεη ζε 

ιεηηνπξγία κε δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, ζύκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Ειιεληθνύ Κξάηνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη ηηο νδεγίεο 

ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Σν Ννζνθνκείν έρεη 

θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ ζπκκόξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα αλσηέξσ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 

κεραλήκαηνο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 

5. Η παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηνύ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Εηδηθόηεξα, γηα ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα πξνεγεζνύλ όινη νη απαηηνύκελνη έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε 

επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθώλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ. Γηα ηνλ 

ιόγσ απηό, κεηά ηελ πιήξε ζύλδεζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζα αθνινπζήζεη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

πγθξνηήκαηνο Φύμεο γηα δηάζηεκα ελόο (1) κελόο. 

6. Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππό 

πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ 

όινπο ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

7. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δώζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθώλ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί 

γηα δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

8. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηα νξηδόκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη. 
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