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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική 

Περιγραφή και σε Φύλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες 

παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus, ή άλλα επίσημα έγγραφα: 

1.1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο, 

αναγνωρισμένου οίκου, με πιστοποίηση κατά ISO, να φέρει τη 

σήμανση CE και να λειτουργεί με 220 V/50 Hz. 

1.2. Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές (EN ISO 15883).  

1.3. Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα 

ιατρικού εξοπλισμού (όπως μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας 

κ.τ.λ.).  

1.4. Να συνοδεύεται απαραίτητα με κατάλληλο φορέα φόρτωσης 

χειρουργικών εργαλείων χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον δίσκων 

κατά DIN. Ο προσφερόμενος φορέας να είναι συμβατός με τα 

υπάρχοντα τροχήλατα του Νοσοκομείου. 

1.5. Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα αποσκλήρυνσης νερού.  

1.6. Οι εξωτερικές του διαστάσεις να είναι: 650 x 700 x 1900 mm 

(ΜxΒxΥ) περίπου, ενώ η χωρητικότητα του θαλάμου πλύσης να είναι 

220 lt περίπου. 

1.7. Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά παροχών 

για την πλήρη λειτουργία του. 

1.8. Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

1.9. Εσωτερικά να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 316L, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, χημικά, αλκαλικά και 

όξινα υγρά. 

1.10. Να διαθέτει δύο (2) πόρτες θαλάμου, οι οποίες να ανοίγουν από 

μπροστά έως την οριζόντια θέση, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως επιφάνεια φόρτωσης -εκφόρτωσης των υλικών. 
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1.11. Οι πόρτες να φέρουν παράθυρο για την παρακολούθηση του 

εσωτερικού του θαλάμου πλύσης. 

1.12. Η διαδικασία πλύσης – απολύμανσης – στεγνώματος να 

εκτελείται αυτόματα μέσω ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή με 

δυνατότητα σύνδεσης σε εκτυπωτή μέσω σειριακής εξόδου RS232 για 

τεκμηρίωση – αρχειοθέτηση. 

1.13. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με πλήκτρα αφής, ενδεικτικές λυχνίες 

LED και ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD, στην οποία 

παρουσιάζεται κάθε είδους πληροφορία, όπως το ενεργοποιούμενο 

πρόγραμμα, οι παράμετροι καθώς και μηνύματα κατάστασης και 

βλαβών.  

1.14. Να παρέχει τη δυνατότητα απομνημόνευσης προγραμμάτων 

πλύσης για διάφορες ανάγκες. Δέκα (10) προγράμματα τουλάχιστον 

να είναι προεγκατεστημένα ενώ να παρέχεται μέσω κωδικού η 

δυνατότητα τροποποίησης και προσαρμογής των παραμέτρων τους.  

1.15. Να φέρει αντλία κυκλοφορίας νερού ικανής δυναμικότητας 

(περίπου 600 l/min) καθώς και σύστημα στεγνώματος μέσω 

τουρμπίνας υψηλής πίεσης ή άλλου μέσου ικανής δυνατότητας 

(περίπου  250 m3/h) στεγνώματος των υλικών, με σύστημα 

φιλτραρίσματος με ρυθμιζόμενο χρόνο και θερμοκρασία για το 

στέγνωμα των υλικών εξωτερικά αλλά και εσωτερικά.  

1.16. Να δύναται να διαθέτει αντλία αποχέτευσης. Να προσφερθεί προς 

επιλογή.  

1.17. Να διαθέτει τριπλό σύστημα φιλτραρίσματος στο υδραυλικό 

κύκλωμα, προς αποφυγή επιμολύνσεων. 

1.18. Να διαθέτει τρεις (3) αυτόματες δοσομετρικές αντλίες για τα 

απολυμαντικά υγρά. Κάθε δοσομετρική αντλία να είναι εξοπλισμένη με 

ελεγκτή στάθμης του δοχείου. Να παρέχεται η δυνατότητα να 

εξοπλιστεί με επιπλέον δοσομετρική αντλία για επιπλέον παροχή 

υγρού. 

1.19. Να διαθέτει κατά προτίμηση ενσωματωμένο συμπυκνωτή 

υδρατμών για την ελαχιστοποίηση της παρουσίας ατμού στο χώρο 

πλύσης. 

1.20. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή. Να προσφερθεί προς 

επιλογή. 
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1.21. Να φέρει θύρα RS 232 για την σύνδεση και μεταφορά δεδομένων 

με Η/Υ. 

1.22. Στη βάση του να παρέχεται χώρος για την αποθήκευση 

τουλάχιστον δύο (2) δοχείων απολυμαντικών.  

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

2.1.  Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε 

χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας 

ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει με 

την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, 

συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου 

να υλοποιηθεί η παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κατασκευαστή. 

2.2.  Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) 

χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service 

για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη 

ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την 

εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να 

αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η 

ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με 

το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.  

2.3.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και 

μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι 

συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, 

καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή 

ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από 

εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, 

εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική 

ειδοποίησή του. 

2.4.   Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του 

Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο 
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συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο του προσφερόμενου 

είδους. Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη τοπικού service. 

2.5.   Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες 

να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την 

παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι 

επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από 

τον οίκο κατασκευής του προϊόντος. 

2.6.  Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και  ISO του οίκου 

καθώς και Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του 

προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή 

πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικό 

προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04). 

2.7.  Nα συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και 

συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει 

να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση 

του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).  

 2.8.  Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν 

εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, 

αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα 

ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 

2, παρ. 5).   

2.9.  Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα 

εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις 

οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των 

ανταλλακτικών.  

2.10. Nα περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που 

προβλέπεται από τον   κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι 

χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να 

αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά 

των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους. 

2.11. Να δοθούν οικονομικές προσφορές, ως εκατοστιαίο ποσοστό της 

συνολικής αξίας αγοράς, για πλήρη τεχνική υποστήριξη, με ετήσια 

Σύμβαση Συντήρησης και επισκευής, με ανταλλακτικά και χωρίς 
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ανταλλακτικά, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 

συνολικά χρόνια.  Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τη 

Σύμβαση Συντήρησης (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει 

οπωσδήποτε να αναφερθούν. Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί εφόσον 

κριθεί συμφέρουσα. 

2.12. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

 


