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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών, σύµφωνα µε την αριθµ. 57/07-02-2017  απόφαση ∆ιοικητή  µε
Α∆Α:ΩΘΟΥ46906Λ-ΒΤ7  προτίθεται να προβεί στην προµήθεια,  µε τη διαδικασία της δηµοσίευσης στο
διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών ,µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµής,(η οποία δεν µπορεί να είναι
υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ) για το παρακάτω είδος προϋπολογισµού
15.000,00€  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
Στην περίπτωση που η τιµή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούµε όπως αποστείλετε
Υπεύθυνη ∆ήλωση, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

1. Ο θάλαµος να είναι  καθέτου τύπου, βιολογικής ασφάλειας, ισχυρής κατασκευής  τελευταίας

τεχνολογίας κατάλληλος για την παρασκευή κυτταροστατικών φαρµάκων.

2. Η  αναλογία  κυκλοφορόντος  και  εξερχόµενου  αέρα  να  είναι  σε  αναλογία  70-30%

ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές.

3. Να πληροί τα standards ασφαλείας DIN 12980 (Class II) και EN 12469 (Class II).

4. Εσωτερικά να είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα µε στρογγυλευµένες γωνιές.

5. H τράπεζα εργασίας να αποτελείται από ένα ενιαίο κοµµάτι µε στρογγυλεµένες άκρες και µε

δυνατότητα κατακράτησης υγρών σε περίπτωση διαρροών.  

6. Το εµπρόσθιο τζάµι να διαθέτει κλίση   διευκολύνοντας τον χειριστή στην εργασία του. Να

διαθέτει επίσης προκαθορισµένες θέσεις εργασίας ανοίγµατος - κλεισίµατος και  πάχους 5-8mm

τουλάχιστον δύο στρώσεων, παρέχοντας µεγαλύτερη ασφάλεια.

7. Το εµπρόσθιο τµήµα του θαλάµου να µπορεί να ανασηκωθεί πλήρως για τον καθαρισµό του
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εσωτερικού µέρους καθώς και για την εισαγωγή µεγάλων αντικειµένων.

8. Να  ελέγχεται  από  µικροεπεξεργαστή,  να  υπάρχει  υψηλής  ανάλυσης  οθόνη  και  όλες  οι

λειτουργίες να είναι διαθέσιµες τόσο για τον χρήστη όσο και για το προσωπικό συντήρησης

µέσω και των πλήκτρων που έχει.

9. Να διαθέτει σύστηµα ασφαλείας σε περίπτωση φραγής των φίλτρων .Να γίνει περιγραφή.

10. Να διαθέτει λάµπα UV.

11.  Ο πίνακας χειρισµού να είναι εφοδιασµένος µε πλήκτρα αφής και ενδεικτικά LED και οθόνη

LCD,  στην  οποία  να  εµφανίζονται  οι  καταστάσεις  λειτουργίας  του  θαλάµου  καθώς  και  οι

συναγερµοί . 

12. Να εµφανίζονται οι εξής λειτουργίες :

◦ Η εσωτερική ταχύτητα του αέρα

◦ Η εξωτερική ταχύτητα του αέρα

◦ Το ποσοστό φραγής των φίλτρων.

◦ Οι ώρες λειτουργίας του µοτέρ

◦ Οι ώρες λειτουργίας της λάµπας UV

◦ ∆ιαδικασία απολύµανσης 

◦ Αναφορά συναγερµών

13. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερµό για τα εξής :

◦ Μείωση/Αύξηση εσωτερικής ταχύτητας του αέρα

◦ Μείωση/Αύξηση εξωτερικής ταχύτητας του αέρα

◦ Βλάβες λειτουργίας ( κινητήρα, ανοικτό παράθυρο κ.λ.π.)

14. Μετά  από  πτώση  τάσης  ρεύµατος  να  αποκαθίστανται αυτόµατα  οι  αρχικές  συνθήκες

λειτουργίας.

15. Να  έχει  HEPA φίλτρα  Η14  πιστοποιηµένα  µε  ικανότητα  κατακράτησης  καλύτερη  από

99,995% .

16. Να αναφερθεί εάν διαθέτει φίλτρα ενεργού άνθρακα συγκράτησης οσµών .

17. Η εσωτερική ταχύτητα του αέρα να είναι περίπου 0,5 m/s

18. Η εξωτερική ταχύτητα του αέρα να είναι  400 +/- 25 m3/h

19. Να διαθέτει φωτισµό φθορισµού έντασης 1000 LUX περίπου.

20. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης βαλβίδας κενού. 

21. Να διαθέτει δύο πρίζες σούκο τουλάχιστον.

22. Να  είναι  δυνατή  η  εισαγωγή  κωδικών  για  την  αποφυγή  χρήσης  του  θαλάµου  από  µη

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.

23. Να λειτουργεί σε τάση 230 V/ 50 Hz.

24. Το επίπεδο θορύβου να είναι µικρότερο από 60 dB .

25. Να διαθέτει θύρα εξόδου RS232. 

26. ΝΑ φέρει CE Mark και είναι διαπιστευµένος από GS, TÜV.

27. Να  έχει  πλάτος  τουλάχιστον  ένα  µέτρο.  Να  αναφερθούν   οι  εσωτερικές  και  εξωτερικές

διαστάσεις του θαλάµου.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Να κατατεθεί φύλλο συµµόρφωσης όπου θα πρέπει να απαντηθεί µε σαφήνεια η συµφωνία  ή όχι στις

τεχνικές προδιαγραφές, 

Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485.

Ο προµηθευτής να διαθέτει σύστηµα ποιότητας  EN ISO 9001:2008 µε πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03 µε πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη

ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε την προσκόµιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών, τα οποία πρέπει

να κατατεθούν µε την προσφορά.

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την παράδοση του σε κατάσταση πλήρους

λειτουργίας, και διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών και αναλωσίµων για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

 Να κατατεθεί αναλυτική αναφορά στο πρόγραµµα συντήρησης και στο σηµερινό κόστος αυτής (εργασία-

ανταλλακτικά- αναλώσιµα). 

Να συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας γραµµένα και στα Ελληνικά, καθώς και από εγχειρίδιο επισκευής.

Τα  προσφερόµενα  είδη  πρέπει  να  συµµορφώνονται  µε  τις  απαιτήσεις  των  ∆ιεθνών  και  Ευρωπαϊκών
προτύπων και να φέρουν την προβλεπόµενη σήµανση CE. 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  Οι προσφορές  να αποστέλλονται κλειστές µέχρι  21-02-2017  ηµέρα Τρίτη και ώρα 11 πµ   στο
Ταχύρυθµο κτήριο στον 2ο όροφο Γρ.Προµηθειών  και να αναγράφεται απαραιτήτως ο αριθµός
πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος , καθώς επίσης ο κωδικός CPV του προϊόντος (όπου
αυτός υπάρχει) ο κωδικός και η τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ.,όπως και ο κωδικός
GMDN στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Όπου και το άνοιγµα των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως
ορίσθηκε µε την αριθµ.112/08-02-2017  Απόφαση ∆ιοκητή µε Α∆Α: Ω3ΓΩ46906Λ-ΛΚ2 του Γενικού
Νοσοκοµείου Πατρών.

                                                         O ∆ιοικητής του Γ.Ν Πατρών

                                                                       
                                                      
                                                                   Θεόδωρος Σερεµέτης
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