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Θέμα: Προληπτική και επανορθωτική συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού του Γ. Ν. 

Πατρών διάρκειας έξι (6) μηνών: α) της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, β) του Πύργου ψύξης του 

κτιρίου “Γ. Γεννηματάς” και του γ) Λεβητοστασίου των Κεντρικών Εγκαταστάσεων. 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης 

α) Σύστημα Επεξεργασίας Νερού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης να πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο, δηλαδή δύο (2) φορές 

εξαμηνιαία και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

α1) Δεξαμενές Νερού (2 μονάδες) 

- Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας του συστήματος δεξαμενισμού 

του νερού. Έλεγχο και ρύθμιση σωστής λειτουργίας αυτοματισμών πλήρωσης των 

δεξαμενών και του αντλητικού συγκροτήματος προώθησης νερού στα μηχανήματα της 

αιμοκάθαρσης. 

- Απολύμανση των δεξαμενών και του δικτύου θαλάμου αιμοκάθαρσης. 

- Εργασίες αλλαγής φίλτρων αιωρημάτων, μικροβίων και φίλτρου αναπνοής της δεξαμενής 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας των U.V. και αντικατάσταση της λυχνίας όταν απαιτείται. 

α2) Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρων θολότητας (2 μονάδες) 

 Πλήρης έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας 

 Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους 

 Έλεγχο και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους 

 Έλεγχο και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους 

 Έλεγχο σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους 

α3) Για τα αυτόματα συστήματα αποσκλήρυνσης (2 μονάδες) 

 Πλήρη έλεγχος ρύθμισης ομαλής και σωστής λειτουργίας τους 

 Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους 

 Έλεγχο και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους 

 Έλεγχο και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησης τους 

 Έλεγχο και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους 

 Καθαρισμός κάδων άλμης από υπολείμματα αλατιού, τουλάχιστον εκ περιτροπής ο κάθε 

κάδος ανά επίσκεψη προληπτικής συντήρησης 

 Έλεγχο και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό 

πόλεως 
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α4) Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρανσης ενεργού άνθρακα (2 μονάδες) 

 Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους 

 Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους 

 Έλεγχο και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους 

 Έλεγχο και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους 

 Έλεγχο σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους 

α5) Για τα αυτόματα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης (2 μονάδες) 

 Χημικό καθαρισμό των μεμβρανών υποχρεωτικά στην πρώτη επίσκεψη (και στην πρώτη 

επίσκεψη ενδεχόμενης παράτασης) 

 Πλήρη έλεγχο και ρύθμισή τους 

 Έλεγχο και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού 

 Έλεγχο και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού 

 Έλεγχο και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα 

 Έλεγχο και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτρανση 

 Έλεγχο και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης 

 Έλεγχο και ρύθμιση πιέσεων εξόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης 

 Έλεγχο ποιότητας παραγόμενου νερού 

 Έλεγχο και καλυμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας 

 Έλεγχο σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

 

Στα πλαίσια της συντήρησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, να χρησιμοποιηθούν κατ’ ελάχιστον 

τα ακόλουθα υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά): 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 

1 Ανταλλακτικό φίλτρο μικροβίων 4 τεμάχια 

2 Ανταλλακτικό φίλτρο νήματος 5 micron 4 τεμάχια 

3 Τεστ σκληρότητας (αποκλειστικά με 

σταγόνες) 

3 τεμάχια 

4 Τεστ χλωρίου και PH 2 τεμάχια 

5 Λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας PURO 1S 1 τεμάχια 

6 Χημικά απολύμανσης Υποχλωριώδες Νάτριο 3 κιλά 

7 Χημικό καθαρισμού αλάτων 2 κιλά 

8 Χημικό καθαρισμού οργανικών 2 κιλά 

9 Χημικό απολύμανση μεμβρανών 1 κιλά 

10 Κινητήρας βαλβίδας 541 3 τεμάχια 

11 Ρότορας βαλβίδας 2001/2002S 1 τεμάχιο 
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12 Σετ κιτ 541/SOL 1 τεμάχιο 

13 Φίλτρο τζιφαριού 1 τεμάχιο 

14 Ελατήριο Η/Μ βαλβίδας 2 τεμάχια 

15 Πιεσοστάτης B12C 1 τεμάχιο 

16 
Ατέρμονας βαλβίδας 2001S-2002S 1 τεμάχιο 

17 Δίσκος στεγανοποίησης ατέρμονα βαλβίδας 

2001S/2002S 

1 τεμάχιο 

Πίνακας 1. Υλικά συντήρησης Συστήματος Επεξεργασίας Νερού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 

 

β) Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού Πύργου Ψύξης κτιρίου “Γ. Γεννηματάς” 

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης στον αποσκληρυντή ECB25/FA8 να πραγματοποιούνται ανά 

τρίμηνο, δηλαδή δύο φορές κατά εξαμηνιαία, και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Πλήρη έλεγχο και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους 

 Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους 

 Έλεγχο και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους 

 Έλεγχο και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησης τους 

 Έλεγχο και ρύθμισης στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους 

 Έλεγχο και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό 

πόλεως 

Στα πλαίσια της συντήρησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, να χρησιμοποιηθούν κατ’ ελάχιστον 

τα ακόλουθα υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά): 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 

1 Σετ κιτ 541/SOL 1 τεμάχιο 

2 Φίλτρο τζιφαριού 1 τεμάχιο 

3 
Βαλβίδα άλμης 1 τεμάχιο 

4 
Βαλβίδα αποχέτευσης 1 τεμάχιο 

Πίνακας 2. Υλικά συντήρησης Αποσκληρυντή Πύργου Ψύξης 

γ) Σύστημα επεξεργασίας νερού Λεβητοστασίου: Αποσκληρυντές  

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των δύο αποσκληρυντών SF360 και των δοσομετρικών 

αντλιών να πραγματοποιηθούν άπαξ το πρώτο τρίμηνο, δηλαδή μια φορά κατά εξάμηνο, και να 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Λύσιμο βαλβίδων 

 Service βαλβίδων  

 Έλεγχο σωστής λειτουργίας  

 Μέτρηση σκληρότητας νερού 

 Έλεγχο σωστής λειτουργίας δοσομετρικής αντλίας 
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Στα πλαίσια της άπαξ συντήρησης, να χρησιμοποιηθούν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα υλικά 

(αναλώσιμα και ανταλλακτικά): 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 

1 Σετ κιτ 541/SOL 1 τεμάχιο 

2 Βαλβίδα αντεπιστροφής 2 τεμάχια 

3 Υποστήριγμα βαλβίδας αντεπιστροφής 2 τεμάχια 

4 Κεντρικό διάφραγμα 1 τεμάχιο 

Πίνακας 3. Υλικά συντήρησης Αποσκληρυντή Λεβητοστασίου 

 

2. Επέμβαση για αποκατάσταση βλαβών  

Να παρέχεται τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό με διαθεσιμότητα κατ' 

ελάχιστον για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 16:00. 

Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης μέσω της τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης, η 

επέμβαση αποκατάστασης βλάβης θα γίνεται από ειδικευμένο συνεργείο κατόπιν κλήσης από το 

νοσοκομείο. Η αποκατάσταση της βλάβης θα πραγματοποιείται εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών κατά τις μη εργάσιμες ημέρες. 

Οι χρόνοι ανταπόκρισης από τον Ανάδοχο είναι δεσμευτικοί ακόμα και αν η διαδικασία έκδοσης του 

απαιτούμενου πρακτικού αγοράς από το νοσοκομείο δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την επίσκεψη του 

Αναδόχου, με τη δέσμευση του νοσοκομείο απέναντι στον ανάδοχο έκδοσης του πρακτικού αγοράς 

εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της προσφοράς του Αναδόχου για την 

αποκατάσταση της βλάβης. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Προμήθεια και Διαθεσιμότητα Υλικών Συντήρησης 

Τα ανταλλακτικά να είναι γνήσια όπως αυτά ορίζονται από τα ενημερωμένα εγχειρίδια λειτουργίας 

και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 

Η προμήθεια των αναλωσίμων και ανταλλακτικών υλικών συντήρησης που συμπεριλαμβάνονται ως 

κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα υλικά στους πίνακες συντήρησης ανά σύστημα (Πίνακες 1 έως 4) 

γίνεται από τον Ανάδοχο, περιλαμβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου και επιβαρύνει το 

νοσοκομείο. Ο Ανάδοχος να χρησιμοποιήσει υλικά του συστήματος που διαθέτει το νοσοκομείο, των 

οποίων τις ποσότητες και το είδος να λάβει γνώση πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. 

Κατά την αποκατάσταση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προσφορά με τα 

απαιτούμενα υλικά, αιτιολόγηση για την παράλειψη υλικών από τον πίνακα επιπλέον ειδών, εφόσον 

απαιτούνται, και τις απαιτούμενες εργασίες και εκτιμώμενο κόστος διεκπεραίωσης αυτών πριν την 

έναρξη των εργασιών, για τα οποία θα λαμβάνει την έγκριση του νοσοκομείου, εφόσον η 

κρισιμότητα της βλάβης επιτρέπει τη χρονική καθυστέρηση της διαδικασίας. 
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Να δοθούν προσφερόμενες τιμές για τα είδη του πίνακα 4 και επιπλέον είδη που ενδεχομένως να 

χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της επιδιόρθωσης βλαβών. 

Α/Α Περιγραφή 

1 Αντλία υψηλής πίεσης – CRN3-11 

2 Μεμβράνη XLE4040 

3 Βαλβίδα φίλτρου θολότητας 

4 Βαλβίδα Αποσκληρυντή 

5 Δοχείο ECB60 

6 Μανόμετρο γλυκερίνης 10bar inox 

7 Σχάρα κάδου άλμης Erie 150lt 

8 Κινητήρας 24V Βαλβίδας 541 

9 Βαλβίδα άλμης 464 

10 Σωλήνας ¼’’ κάδου άλμης 

11 Ρακόρ γωνιακό 3/8x3/8 

12 Σωλήνας 3/8 

13 Κεφαλή βαλβίδας και προγραμματιστής φίλτρου 542D19 

12ΗΜ 

14 Κάτω διάφραγμα SF/SFH 

15 Κεντρικό διάφραγμα SM/SF/DM 

16 Υποστήριγμα πιστονιού SM/SF/DM 

17 Βαλβίδα αντεπιστροφής (πύραυλος) 

18 Οδηγός πιστονιού 

19 Καπάκι πιστονιού 

20 Πιστόνι βαλβίδας SM/SF/DM 

21 Βαλβίδα αντεπιστροφής (SF/SFH) 

22 Έδρανο πιστονιού Ν3 

23 Ελαστικός δακτύλιος εδράνου Ν3 

24 Υποστήριγμα βαλβίδας αντεπιστροφής 

25 Σωλήνας διαφανής ¼’’ (4x6) 

26 Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό ¼’’-4x6 

27 Κεντρικό τμήμα SM SF360-800 SFH600 

28 Στένωμα 1 GPM SF/H 360 DM40 

29 Ρυθμιστής ροής κάδου SF/SFH 1GPM 

30 Κεντρικό τμήμα SM SF360-800 SFH600 

31 Μανόμετρο οριζόντιο Φ63 10bar 

32 Υδροληψία Φ25x1/2 

33 Βαλβίδα αντεπιστροφής PVC (1ρακόρ) Φ25 

34 Μούφα PVC Φ25/3x4 

35 Γωνία PVC Φ25/90 

36 Σωλήνας διάχυσης 1.05'' 1.6mm 

37 Άνω φίλτρο διανομέως 1 
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38 Κάτω φίλτρο διανομέως 1 

39 Συστολή 4''x2 1/2 

40 Σωλήνα PVC Φ25, 16atm 

Πίνακας 4. Υλικά τιμοκαταλόγου 

Το νοσοκομείο δύναται να απαιτήσει την επίσκεψη του Αναδόχου εντός των προαναφερόμενων 

χρόνων ανταπόκρισης για αποκατάσταση βλάβης ακόμα και αν η διαδικασία έγγραφης έγκρισης της 

προσφοράς του Αναδόχου δεν έχει ολοκληρωθεί και η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί παράλληλα 

ή μετά την αποκατάσταση της βλάβης. Η έγγραφη έγκριση της σχετικής προσφοράς του Αναδόχου 

θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της 

προσφοράς του Αναδόχου για την αποκατάσταση της βλάβης. 

Η διαθεσιμότητα των υλικών για τις πάσης φύσεως εργασίες εντός των ανωτέρω 

προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

 

2. Δαπάνη Εργασιών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στην σύνταξη της οικονομικής τους προσφοράς οφείλουν να παρέχουν την ακόλουθη 

ανάλυση τιμών: 

- Κόστος υλικών Πινάκων 1 έως 4. 

- Κόστος εργασιών προληπτικής συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού Μονάδας Τεχνητού 

Νεφρού ανά τρίμηνο (παράγραφος 1α Τεχνικής Περιγραφής). 

- Κόστος εργασιών προληπτικής συντήρησης συστήματος αποσκλήρυνσης νερού πύργου ψύξης κτιρίου 

«Γ. Γεννηματάς» ανά τρίμηνο(παράγραφος 1β Τεχνικής Περιγραφής). 

- Κόστος εργασιών προληπτικής συντήρησης συστήματος επεξεργασίας νερού Λεβητοστασίου ανά 

τρίμηνο (παράγραφος 1γ Τεχνικής Περιγραφής ). 

Πέρα από την δαπάνη της προληπτικής συντήρησης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η τηλεφωνική 

εξυπηρέτηση, θα πρέπει να παρέχεται αναλυτικός τιμοκατάλογος για το κόστος της επίσκεψης τεχνικού για την 

αποκατάσταση βλαβών: 

- Κόστος μετάβασης (συμπεριλαμβανομένων του χρόνου αναμονής τεχνικού, το κόστος καυσίμων, 

διοδίων, συντήρησης αυτοκινήτου κλπ.). 

- Κόστος χρέωσης εκτέλεσης εργασιών για εργάσιμη ημέρα. 

- Κόστος χρέωσης εκτέλεσης εργασιών για μη εργάσιμη ημέρα. 

3. Χρόνος Εκτέλεσης Εργασιών 

Ο Ανάδοχος, μετά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει το προτεινόμενο πρόγραμμα των 

προληπτικών συντηρήσεων που θα πραγματοποιήσει, υποχρεωτικά ημέρα Κυριακή, το οποίο θα 

οριστικοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου. 

Οι εργασίες ελέγχονται από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και την επιτροπή 

παρακολούθησης παραλαβής του έργου. 
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Οι εργασίες αποκατάστασης βλάβης να εκτελούνται σε χρονικές στιγμές όπως ορίζονται στην 

σχετική παράγραφο κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου με την 

παρουσία του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών να μην επηρεάζεται κατά το δυνατόν η λειτουργία της Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού και του νοσοκομείου. 

 

4. Παραδοτέα 

Μετά το πέρας των συντηρήσεων και των επεμβάσεων αποκατάστασης βλάβης να συμπληρώνεται 

Δελτίο Εργασιών, στο οποίο επιπλέον να αναγράφονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (κωδικοί, 

ποσότητες), οι τιμές των μετρήσεων και των ρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ανά σύστημα 

και να επιβεβαιώνεται η παράδοση των συστημάτων σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Το δελτίο 

εργασιών για να είναι έγκυρο να υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συστήματος ή προσωπικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας και το πρωτότυπο στέλεχος του να παραμένει στο νοσοκομείο. 

 

5. Απόδειξη εμπειρίας/Ποιότητας Εργασιών 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν α) Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης 

σύμφωνα με EN ISO 9001:2008 για το αντικείμενο της απαιτούμενης συντήρησης, β) 

Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το ISO 14001:2004, γ) Πιστοποιητικό 

CE Συστημάτων καθαρισμού ύδατος για παραγωγή και αραίωση διαλυμάτων αιμοκάθαρσης, 

δ)Πιστοποιητικό EN ISO 18001:2007 Σύστημα διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην 

Εργασία και ε) Πελατολόγιο για την τελευταία πενταετία που να περιλαμβάνει κατάλογο με 

ολοκληρωμένες σε ισχύ συμβάσεις συντήρησης σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις. 

  

6. Διάρκεια, διακοπή ή παράταση σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται εξαμηνιαία. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί μονομερώς με 

απόφαση του Γ. Ν. Πατρών για χρονικό διάστημα ενός τριμήνου. Κάθε επιπλέον παράταση μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει 

συνολικά έξι (6) μήνες. Κατά την παράταση της σύμβασης ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης 

του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος παράτασης. 

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συντήρηση επιμέρους τμημάτων 1α-1β της 

σύμβασης ή τη σύμβαση στο σύνολό της μετά την πάροδο ενός τριμήνου από την έναρξη ισχύος 

της με απομείωση στο σχετικό κόστος. 

 

Εταιρία εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων επεξεργασίας νερού: ΤΕΜΑΚ Α.Ε. 

  

Εκτιμώμενο κόστος:  

Εκτιμώμενο κόστος υλικών: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2500,00€) πλέον ΦΠΑ 
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Εκτιμώμενο κόστος εργασιών: Τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (3500,00€) πλέον ΦΠΑ  

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Έξι χιλιάδες ευρώ (6000,00€) πλέον ΦΠΑ 

 

 

 


