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Tµήµα :Oικονοµικό (Γρ. προµηθειών)
Πληροφορίες : Μ. Νταγιούκλα
Τηλ..: 2610-227852
Fax: 2610-227896
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Πάτρα : 10-03-2017
Αρ.Πρωτ.:7630

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προµήθεια και τοποθέτηση έξι (6) συσκευών πλύσης -απολύµανση σκωραµίδων στο
πολυώροφο τµήµα του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της
τιµής, προϋπολογισµού 45.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Σε συνέχεια της αριθµ. 8Ης/2017 απόφαση ∆Σ θέµα ΕΗ∆ 1ον µε Α∆Α:604Β46906Λ-2Κ2, το
Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη µειοδότη για
την προµήθεια και τοποθέτηση έξι (6) συσκευών πλύσης -απολύµανση σκωραµίδων στο
πολυώροφο τµήµα του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της
τιµής, προϋπολογισµού 45.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Να πραγματοποιηθεί προμήθεια και τοποθέτηση εξη (6) συσκευών πλύσης – απολύμανσης σκωραμίδων.
Κάθε συσκευή πλύσης –απολύμανσης σκωραμίδων να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τα εξής:
•

Να είναι καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα
που απαιτούνται για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της.

•

Να είναι σχεδιασμένη για άδειασμα, καθαρισμό και θερμική απολύμανση με ατμό μεγάλης ποικιλίας
αντικειμένων υγείας, όπως σκωραμίδες, ουροδοχεία, δοχεία μεταφοράς ούρων, νεφροειδή, γυάλινες
φιάλες και είδη καθαρισμού και άλλα.

•

Η συσκευή να τοποθετηθεί στο δάπεδο. Η αποχέτευση της θα πρέπει να είναι και αυτή στο δάπεδο.

•

Η συσκευή να διαθέτει εγκατεστημένα τρία (3) τουλάχιστον προγράμματα λειτουργίας (απολύμανσης),
αλλά να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης επιπλέον προγραμμάτων. Επιπλέον να διαθέτει γρήγορο
πρόγραμμα ξεβγάλματος.

•

Να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού και ελέγχου των λειτουργιών της συσκευής.

•

Η πλήρως αυτόματη προ - εγκατεστημένη διαδικασία προγράμματος θερμικής πλύσης – απολύμανσης
θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ15883

•

Να διαθέτει πίνακα χειρισμού και πίνακα ελέγχου, όπου να αναφέρονται στοιχεία λειτουργίας του
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προγράμματος (π.χ. θερμοκρασία), καθώς και πληροφορίες για τυχόν προειδοποιήσεις ή βλάβες.
Ο θάλαμος και η θύρα της συσκευής
να είναι κατασκευασμένα
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•

χωρίς συγκολλήσεις, γωνίες ή

διπλώματα, ώστε να αποτρέπεται η συγκέντρωση μικροβίων ή/και η δημιουργία σκουριάς, αλλά και
να επιτυγχάνεται σωστός καθαρισμός και απολύμανση του εσωτερικού χώρου της συσκευής. Τόσο ο
θάλαμος όσο και το εσωτερικό της θύρας να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
•

Στο εσωτερικό του θαλάμου το σύστημα για το άδειασμα των δοχείων μετά το κλείσιμο της θύρας της
συσκευής να είναι ασφαλές έτσι ώστε να

διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν διαρροές από

αναθυμιάσεις και τυχόν εκχειλίσεις από τα περιεχόμενα των δοχείων.
•

Η λειτουργία της συσκευής να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η απολύμανση του υδραυλικού
κυκλώματος της συσκευής μετά από τέλος του κάθε κύκλου για την αποφυγή συγκέντρωσης
μικροβίων.

•

Να εξασφαλίζει τη μέγιστη θερμική και ηχητική μόνωση, μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 40oC και
μέγιστο επίπεδο θορύβου 60db.

•

Να διαθέτει ατμογεννήτρια με σύστημα έγχυσης υγρού αφαλάτωσης.

•

Να διαθέτει όσο το δυνατό περισσότερα ακροφύσια εκ των οποίων τουλάχιστον το κεντρικό να είναι
περιστροφικό για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη απολύμανση του φορτίου.

•

Η θύρα της συσκευής να διαθέτει κλείδωμα ασφαλείας, τέτοιο ώστε η θύρα να παραμένει κλειστή
καθ’ όλη τη διάρκεια της πλύσης – απολύμανσης και να μην μπορεί να ανοίξει. Το κλείδωμα να
απενεργοποιείται με τη λήξη του προγράμματος. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η θύρα ανοίξει, η
διαδικασία πλύσης να σταματήσει αυτόματα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η θύρα της συσκευής
να παραμένει κλειστή και να συνεχίσει αυτόματα η διαδικασία της πλύσης του φορτίου με την
επαναφορά του ρεύματος.

•

Όλα τα μηχανικά μέρη (σωληνώσεις, βαλβίδες κ.λπ.), καθώς και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
εξαρτήματα να είναι εύκολα προσπελάσιμα για την εύκολη συντήρηση και έλεγχο της συσκευής.

•

Οι διαστάσεις της προσφερόμενης συσκευής θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατή η
τοποθέτησή της σε χώρο πλάτους 60cm περίπου, ενώ το κέντρο της αποχέτευσης απέχει περίπου
30cm από τα αριστερά του χώρου τοποθέτησής τους. Οι ακριβείς μετρήσεις να γίνουν από τον
Ανάδοχο.

Επιπλέον, στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου να αναφέρονται τα εξής:
•

Αναλυτικά τα στοιχεία και οι απαιτήσεις της εγκατάστασης.

•

Στοιχεία παροχών και καταναλώσεων. Να αναφερθούν οι καταναλώσεις στα τρία τουλάχιστον βασικά
προγράμματα.

•

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναγράφονται –
παραπέμπονται

στα prospectus και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου της

προσφερόμενης συσκευής.
•

Να δοθεί εγγύηση των συσκευών τουλάχιστον δύο (2) έτη.

•

Να δοθεί τεχνική κάλυψη (συντήρηση και ύπαρξη ανταλλακτικών) για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
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•

Να δοθεί το κόστος συντήρησης των συσκευών μετά την πάροδο της εγγύησης.

Οι συσκευές να εναρμονίζονται τα 2017-03-13
παρακάτω πρότυπα και να κατατεθούν όλα τα απαιτούμενα
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•

πιστοποιητικά:
ΕΝ 15883 – Γενικές προϋποθέσεις μηχανημάτων πλύσης και απολύμανσης και ειδικά ανθρώπινων
περιττωμάτων.
ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 του κατασκευαστή και του προμηθευτή.
Οδηγία 93/42 EEC για ιατρικά μηχανήματα θερμικής απολύμανσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει σε ξεχωριστό φάκελο την Τεχνική και την Οικονομική
Προσφορά του.
Στην Τεχνική Προσφορά να γίνεται πλήρης περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, η οποία να συνοδεύεται
από τα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενωνσυσκευών, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά.
Στην Οικονομική Προσφορά να αναφέρεται η δαπάνη, η οποία να περιλαμβάνει την προμήθεια των
συσκευών, τα διάφορα υλικά σύνδεσης και την εργασία που απαιτείται για την παράδοση και των έξη (6)
συσκευών πλύσης – απολύμανσης σκωραμίδων σε πλήρη και καλή λειτουργία, σύμφωνα με την πιο πάνω
Τεχνική Περιγραφή. Επιπλέον, στη δαπάνη να περιλαμβάνονται η μεταφορά και απομάκρυνση αχρήστων
και τυχόν μερεμετίσματα που μπορεί να απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της εργασίας και την παράδοση
του χώρου σε πλήρως λειτουργική κατάσταση.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων, καθώς και του χώρου τοποθέτησης
των συσκευών, προτού προχωρήσουν στην κατάθεση της προσφοράς τους.
Η τοποθέτηση των συσκευών πλύσης – απολύμανσης να γίνει κατόπιν συνεννόησης με το Νοσοκομείο και
κατά το δυνατό παρουσίας προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας του προσωπικού
του, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των νοσηλευόμενων, των επισκεπτών, του χώρου και των λοιπών
εγκαταστάσεων.
Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος να παραδώσει στο Νοσοκομείο: α) Τα απαιτούμενα από την
πιστοποιητικά,

β)

Πρωτότυπο

δελτίο

εργασιών

που

θα

περιγράφονται

οι

εργασίες

που

πραγματοποιήθηκαν και οι κωδικοί των συσκευών και λοιπών παρελκομένων.
Επιπλέον, να ακολουθήσει εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στη λειτουργία των συσκευών,
αλλά και στην απλή συντήρησή τους και την άρση απλών βλαβών. Να δοθούν οδηγίες στα ελληνικά.
Χρόνος Παράδοσης: Σαράντα ημέρες (40). Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η πιό έγκαιρη παράδοση.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάση της τιµής.
Προϋπολογισµός: Σαράντα πέντε χιλάδες ευρώ (45.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Η προσφορά θα πρέπει να είναι κλειστή σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται
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α) Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία, ∆/νση, τηλ. κ.λ.π.)
β) Τα στοιχεία του Νοσοκοµείου µε τις λέξεις: “ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την “Προµήθεια και τοποθέτηση έξι
(6) συσκευών πλύσης -απολύµανση σκωραµίδων στο πολυώροφο τµήµα του κεντρικού κτιρίου του
Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών”
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προµηθειών (κτίριο Γ. Γεννηµατά 2ος
όροφος) έως την

21-03-2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πµ. Όπου και το άνοιγµα των

προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του Γενικού Νοσοκοµείου
Πατρών.

Ο ∆ιοικητής

Θεόδωρος Σερεµέτης

