
1 

 

                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:36302/09-10-19 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

 
Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας και να 
περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης. 
Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή 
και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. 
στοιχεία για να αξιολογηθούν. 

 

 O κλίβανος να χρησιμοποιεί για την αποστείρωση ατμό. 
 

 Να είναι classΒ, ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων 
με αυλούς και κοιλότητες. 

 

 Ο θάλαμος αποστείρωσης να έχει χωρητικότητα μεγαλύτερο ή ίσο των 20 lt. 
 

 Να διαθέτει  τουλάχιστον τέσσερα (4) ανοξείδωτα ράφια - δίσκους τοποθέτησης υλικών. 
 

 Να έχει κυλινδρικό θάλαμο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και πόρτα με 
τριπλό κλείδωμα ασφαλείας που δεν θα ανοίγει όταν ο θάλαμος είναι υπό πίεση.O 
θάλαμος να έχει βάθος τουλάχιστον 40 cm. Μεγαλύτερο βάθος θα εκτιμηθεί. 

 

 Να έχει τα εξής προγράμματα λειτουργίας:  
 πρόγραμμα για συσκευασμένα υλικά στους 134οC 
 πρόγραμμα για μη συσκευασμένα υλικά στους 134οC 
 πρόγραμμα για συσκευασμένα υλικά στους 121οC 
 πρόγραμμα για μη συσκευασμένα υλικά στους 121οC 
 Πρόγραμμα “Flash” για την γρήγορη αποστείρωση όποτε χρειάζεται. 

 

 Να έχει στην πρόσοψή του ψηφιακό display και να παρουσιάζονται και ελέγχονται οι 
παράμετροι:όπως εύρος θερμοκρασίας, χρόνος, ένδειξη πίεσης, επιλεγόμενο 
πρόγραμμα. 
 

 Να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες: για θέρμανση, αποστείρωση, εκτόνωση, στέγνωμα, 
σφάλμα λειτουργίας, ανάγκης προσθήκης νερού και κλείσιμο πόρτας. 

 

 Να διαθέτει βακτηριακό φίλτρο για τον εισερχόμενο αέρα και ενσωματωμένη αντλία 
κενού που να εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα  αποστείρωσης για τυλιγμένα και ατύλιχτα 
εργαλεία καθώς και καλύτερο στέγνωμα μετά το πέρας του κύκλου αποστείρωσης. 

 

 Να ειδοποιεί με ηχητικό και οπτικό σήμα για τυχόν ανωμαλίες του κύκλου και να 
ειδοποιεί σε περίπτωση μη καλής αποστείρωσης. 

 

 Να διαθέτει σύστημα αναμονής ώστε μετά το άνοιγμα του κλιβάνου αυτός να παραμένει 
στη θερμοκρασία των 800C περίπου και εάν κατά τη διάρκεια μιας ώρας δεν 
χρησιμοποιηθεί, ο κλίβανος να κλείνει αυτόματα. 
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 Να είναι πλήρως αυτόματος, να μην απαιτεί εξωτερικές συνδέσεις και να διαθέτει διπλό 
δοχείο για απιονισμένο και χρησιμοποιημένο νερό. Κάθε δοχείο να είναι εξοπλισμένο με 
σύστημα που να ανιχνεύει τα επίπεδα της στάθμης του νερού (μέγιστη-ελάχιστη) με 
αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη και άναμμα του αντίστοιχου λαμπτήρα.  

 

 Όλοι οι κύκλοι που εκτελεί ο κλίβανος να είναι πλήρως αυτόματοι, ελεγχόμενοι από 
μικροεπεξεργαστή. 

 

 Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή. 
 

 Nα είναι μικρού βάρους περίπου των 50 κιλών.  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης – επισκευής, στην Ελληνική 

γλώσσα, οι οποίες να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την 

έγκριση του κατασκευαστή. 

 Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και παροχής ανταλλακτικών 

για δέκα (10) χρόνια μετά το πέρας της εγγύησης. 

 Οι προσφέροντες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το ιατρικό, 

νοσηλευτικό και τεχνικο  προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος. 

 Να κατατεθούν επικυροποιημένα τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστικό οίκο 

servise που πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια του έτους. 

 Η εταιρία οφείλει να τηρεί κατά την διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο 

κατασκευαστικός οίκος για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. 

 Τα servise – επισκευές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

πιστοποιημένους  τεχνικούς του οίκου και θα παραδίδονται δελτία εργασίας σε 

τεχνικούς του Νοσοκομείου. 

 Να δοθεί τιμοκατάλογος ανταλλακτικών για τα υπόλοιπα οκτώ έτη πέραν της 

εγγύησης. 

 Να δοθεί κόστος συμβολαίου συντήρησης με ανταλλακτικά που θα είναι 

δεσμευτικό σε περίπτωση σύμβασης με το Νοσοκομείο για τα επόμενα οκτώ έτη. 

Εξυπακούεται ότι πάντα θα τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστικού 

οίκου. 

 Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, 

την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του 

μοντέλου (το οποίου να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του εργοστασίου). 

 Να κατατεθούν οι απαιτήσεις του χώρου από πλευράς Νοσοκομείου, σε 

ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, ποιότητας νερού κλπ. 

 Οι προσφέροντες το μηχάνημα θα πρέπει να συμμορφούνται με την  Υ.Α. 

Ε3/833/99 όπως τροποποιήθηκε (περί συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

ασφάλειας). 

 Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο 

εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

 Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα 

προσφερόμενα μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει 

παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων 

(όχι φωτοαντίγραφα) ή επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι 

δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί 

λόγο αποκλεισμού. 

  

 
 


