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ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση νιπτήρα εκκένωσης (μποχούμ) για την 
Καρδιολογική Κλινική του Δυόροφου Κτιρίου. 

Η εγκατάσταση θα γίνει σε συγκεκριμένο χώρο της Καρδιολογικής Κλινικής, στον 

οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί πλυντήριο σκωραμίδων. 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

ΓΕΝΙΚΑ 

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης 

κατάστασης προτού προχωρήσει στην σύνταξη της προσφοράς του (κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται οι σωληνώσεις, διαστάσεις αυτών κ.λ.π.). 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με την Τεχνική 

Υπηρεσία του νοσοκομείου και με τρόπο τέτοιο, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα τόσο 

στη διέλευση των διερχομένων (εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών) όσο και στη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στο αντικείμενο και 

εξειδικευμένους τεχνικούς. Με την κατάθεση της προσφοράς του (κλειστή τεχνική 

περιγραφή και κλειστή οικονομική προσφορά), ο υποψήφιος ανάδοχος να προσκομίσει λίστα 

πελατών ή/και παρόμοιων εργασιών, που να αποδεικνύουν τη σχετική εμπειρία του. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της κατασκευής για 

τουλάχιστον δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά το δυνατόν με την παρουσία προσωπικού της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού της 

Τεχνικής Υπηρεσίας και των διερχόμενων στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών. 

Μετά το πέρας του έργου, θα απομακρύνει τα μερεμέτια, θα παραδώσει τον χώρο 

καθαρό και το έργο σε καλή λειτουργία. Το δίκτυο που επισκευάσθηκε θα ελεγχθεί υπό 

πίεση για διαρροές. 

Εκτίμηση κόστους υλικών και εργασιών 

 

€2400,00 + Φ.Π.Α. (Δύο χιλιάδες 

τετρακόσια ευρώ) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Νιπτήρας εκκένωσης (μποχούμ), κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 304. 

 

2. Να φέρει άνω επιφάνεια με υπερυψωμένη πλάτη ύψους 300mm περίπου και 
εργονομική βρύση, ζεστού – κρύου νερού, για την καλύτερη δυνατή 

απόπλυση των σκευών.  

 

3. Να έχει διαστάσεις: 500 x 600 x 900 mm (Π x B x Υ) περίπου. 
 

4. Ο ανάδοχος θα συνδέσει τον νιπτήρα εκκένωσης, σε ήδη υπάρχων και 

εγκατεστημένο πλυντήριο σκωραμίδων σε συγκεκριμένο χώρο της 

Καρδιολογικής Κλινικής. 

 
5. Ο ανάδοχος θα επισκεφθεί τον χώρο που θα εγκατασταθεί ο νιπτήρας 

εκκένωσης, θα λάβει γνώση του χώρου, των υδραυλικών εγκαταστάσεων και 

θα επιμετρήσει τις διαστάσεις έτσι ώστε να γίνει εγκατάσταση σε πλήρη και 

καλή λειτουργία. 
 

6. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια 

ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.  

 
7. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του 

κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου 

όπως product data, manual κλπ.   
 

8. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 

9001 και ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

 


