
 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
  

                                                            

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Ο προκηρυσσόµενος εξοπλισµός αφορά τ

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1 Ψυγεία συντήρησης αντιδραστηρίων, δειγμάτων και φαρμάκων

2 Τσάντες μεταφοράς βιολογικού υλικού

3 Συσκευές Απιονισμού νερού (

 
 

1. Προδιαγραφές Ψυγείων Συντήρησης Αντιδραστηρίων, ∆ειγµάτων και Φαρµάκων

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1. Να είναι καινούριο, αµεταχείριστο
κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας 
NO FROST κατάλληλο για φύλαξη 
και φαρµάκων σε συνθήκες συντήρησης

2. Να είναι ωφέλιµης χωρητικότητας τουλάχιστον 
µονόπορτο και να διαθέτει ρόδες µετακίνησης βαρέου τύπου µε 
ρεγουλατόρους, ώστε να δύναται να µετακινηθεί εντός του 
χώρου που ευρίσκεται, και να ρυθµίζεται η κλίση του. 
3. Να είναι συµπαγούς κατασκευής, µε εσωτερική επένδυση 
τουλάχιστον από πλαστική επένδυση 
βαµµένα ή αποτελούµενα από µεταλλικό σκελετό µε πλαστική 
επένδυση λευκού χρώµατος. Η εσωτερική κατασκευή και τα 
χρησιµοποιούµενα υλικά θα εξασφαλίζουν την υγιεινή του 
θαλάµου. 
4. Να διαθέτει ανοιγόµενη πόρτα µε
να φέρει τουλάχιστον διπλό κρύσταλλο χαµηλής εκποµπής 
(Low-E) αντιθαµβωτικό για άνετη παρατήρηση του 
περιεχοµένου χωρίς απώλειες θερµότητας. Σηµειώνεται ότι, το 
πλαίσιο θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα θερµοδιακοπής ή 
θερµοµονωτική επένδυση. 
5. Το ψυγείο θα λειτουργεί µε µονοφασικό ρεύµα 230V/50 
ΗΖ περίπου. 
6. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης της θερµοκ
λειτουργίας του από +2°C έως +7°C
θερµοκρασίας του θα είναι ψηφιακή
7. Να έχει χαµηλό θόρυβο λειτουργίας ο συµπιεστής, το 
ψυκτικό µέσο να είναι CFC -Free, το ψυκτικό σύστηµα να είναι 
τοποθετηµένο κατά προτίµηση 
Επίσης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµο για συντήρηση, 
επισκευή ή αντικατάσταση του. 
8. Να διαθέτει βεβιασµένη κίνηση αέρος από αθόρυβο 
ανεµιστήρα, για οµοιόµορφη κατανοµή και σταθερότητα της 
θερµοκρασίας. 

9. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερµό
µεταβολής της θερµοκρασίας πέραν των ορίων
(χαµηλή θερµοκρασία θαλάµου, υψηλή θερµοκρασία 
θαλάµου).  
Όταν η πόρτα δεν κλείσει καλά, πρέπει να ενεργοποιείται ο 
συναγερµός.  
Ο συναγερµός να λειτουργεί και µε µπαταρία
τικότητας για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του για τουλάχ
στον 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ)

εξοπλισµός αφορά τα κάτωθι είδη: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ψυγεία συντήρησης αντιδραστηρίων, δειγμάτων και φαρμάκων 5 

Τσάντες μεταφοράς βιολογικού υλικού 2 

νερού (Στήλες Απιονισμού) 3 

Συντήρησης Αντιδραστηρίων, ∆ειγµάτων και Φαρµάκων
ΑΠΑΙΤ

ΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

, αµεταχείριστο και σε άριστη 
κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας 
NO FROST κατάλληλο για φύλαξη αντιδραστηρίων, δειγµάτων 

φαρµάκων σε συνθήκες συντήρησης. 

Ναι  

Να είναι ωφέλιµης χωρητικότητας τουλάχιστον 320 lt, 
και να διαθέτει ρόδες µετακίνησης βαρέου τύπου µε 

ρεγουλατόρους, ώστε να δύναται να µετακινηθεί εντός του 
χώρου που ευρίσκεται, και να ρυθµίζεται η κλίση του.  

Ναι  

Να είναι συµπαγούς κατασκευής, µε εσωτερική επένδυση 
τουλάχιστον από πλαστική επένδυση και 4 τουλάχιστον ράφια 
βαµµένα ή αποτελούµενα από µεταλλικό σκελετό µε πλαστική 
επένδυση λευκού χρώµατος. Η εσωτερική κατασκευή και τα 
χρησιµοποιούµενα υλικά θα εξασφαλίζουν την υγιεινή του 

Ναι  

Να διαθέτει ανοιγόµενη πόρτα µε µαγνητικό λάστιχο και 
να φέρει τουλάχιστον διπλό κρύσταλλο χαµηλής εκποµπής 

για άνετη παρατήρηση του 
περιεχοµένου χωρίς απώλειες θερµότητας. Σηµειώνεται ότι, το 
πλαίσιο θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα θερµοδιακοπής ή 

Ναι  

ψυγείο θα λειτουργεί µε µονοφασικό ρεύµα 230V/50 Ναι  

Να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης της θερµοκρασίας 
°C έως +7°C περίπου. Η ένδειξη της 

ρµοκρασίας του θα είναι ψηφιακή.  

Ναι  

Να έχει χαµηλό θόρυβο λειτουργίας ο συµπιεστής, το 
Free, το ψυκτικό σύστηµα να είναι 

 στην οροφή του ψυγείου. 
Επίσης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµο για συντήρηση, 

Ναι  

Να διαθέτει βεβιασµένη κίνηση αέρος από αθόρυβο 
ανεµιστήρα, για οµοιόµορφη κατανοµή και σταθερότητα της 

Ναι  

Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερµό σε περίπτωση 
µεταβολής της θερµοκρασίας πέραν των ορίων ασφαλείας 
(χαµηλή θερµοκρασία θαλάµου, υψηλή θερµοκρασία 

Όταν η πόρτα δεν κλείσει καλά, πρέπει να ενεργοποιείται ο 

Ο συναγερµός να λειτουργεί και µε µπαταρία ανάλογης χωρη-
τικότητας για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του για τουλάχι-

σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Ναι  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΨΥΓΕΙΑ 
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 

 

Συντήρησης Αντιδραστηρίων, ∆ειγµάτων και Φαρµάκων 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
  

                                                            

 

1.1 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ 
ΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

1. Ο υποψήφιος  Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση
χώρους των ∆ηµοτικών Ιατρείων
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς κανόνες, τους κανονισµούς και 
τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστι
οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης 
διαθέτει. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει, αναλυτικά τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών σε σχέση 
µε τους όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφ
οποίο θα απεικονίζονται τα τεχνικά δεδοµένα των προσφερόµενων ψυγείων.

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει
υπό προµήθεια είδος. 

4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του
λειτουργεί µόνο µε αναλώσιµα του ίδιου οίκου
προµηθευτεί από το ελεύθερο εµπόριο.

5. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να βρίσκονται σε διαθεσιµότητα τουλάχιστ

6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι τ
σύγχρονης τεχνολογίας, τον τύπο, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής, 
χρόνο παράδοσης όπως και τον
δύο (2) έτη µε δωρεάν SERVICE
τιµή τους καθώς και η συχνότητα αλλαγής 
απορρίπτονται. 

7. Στην τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 
αναλαµβάνοντας µε δική του 
υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήµατος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε αυτό το χρονικό 
διάστηµα.  

8. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά σε περίπτωση 
βλάβης και θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός τριών (3) ερ

10. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισµό, ελεγχόµενο από 
εξωτερικό διακόπτη ή αυτόµατα ενεργοποιούµενο µε το 
άνοιγµα της πόρτας µέσω ειδικού διακόπτη. 

11. Να διαθέτει µόνωση από αφρό πολυουρεθάνης µε 
τουλάχιστον 50mm. 
12. Να διαθέτει ενσωµατωµένο ψηφιακό όργανο καταγραφής 
της θερµοκρασίας ανά ρυθµιζόµενα τακτά χρονικά διαστήµατα 
µε µνήµη. 

13. Το όργανο καταγραφής θερµοκρασίας να λειτουργεί και µε 
µπαταρία, ικανής χωρητικότητας έτσι ώστε να 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για τουλάχιστον 24 ώρες,
αναπληρώσιµη. 
14. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι τ
είναι πρόσφατης παραγωγής και νέας σύγχρονης τεχνολογίας, 
τον τύπο, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής, 
κατασκευής, τον χρόνο παράδοσης
εγγύησης καλής λειτουργίας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δύο (2) έτη µε δωρεάν SERVICE
αναλωσίµων, που πρέπει να αναφέρεται η τιµή τους καθώς και 
η συχνότητα αλλαγής τους. 

Ποσότητα 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ∆ΕΙΓΜ

υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση
χώρους των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό, µε δική του 
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς κανόνες, τους κανονισµούς και 
τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστι

της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Ιατρείων & ∆ηµόσιας Υγείας

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει, αναλυτικά τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών σε σχέση 
µε τους όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και οφείλει να προσκοµίσει 
οποίο θα απεικονίζονται τα τεχνικά δεδοµένα των προσφερόµενων ψυγείων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό σήµανσης CE

πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του εάν το προσφερόµενο είδος 
λειτουργεί µόνο µε αναλώσιµα του ίδιου οίκου ή µε αναλώσιµα που ο ∆ήµος Αθηναίων µπορεί να 
προµηθευτεί από το ελεύθερο εµπόριο. 

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να βρίσκονται σε διαθεσιµότητα τουλάχιστον για µια δεκαετία.

Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι το ψυγείο είναι πρόσφατης παραγωγής και νέας 
σύγχρονης τεχνολογίας, τον τύπο, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής, το έτος κατασκευής, τον 

όπως και τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δύο (2) έτη µε δωρεάν SERVICE και ανταλλακτικά εκτός των αναλωσίµων, που πρέπει να αναφέρεται η 
τιµή τους καθώς και η συχνότητα αλλαγής τους. Προσφορές µε εγγύηση µικρότερη των δύο (2) ετών 

λάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 

του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιου
υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήµατος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε αυτό το χρονικό 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά σε περίπτωση 
βλάβης και θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Ο µέγιστος ετήσιος 

Να διαθέτει εσωτερικό φωτισµό, ελεγχόµενο από 
αυτόµατα ενεργοποιούµενο µε το 

άνοιγµα της πόρτας µέσω ειδικού διακόπτη.  

Ναι  

Να διαθέτει µόνωση από αφρό πολυουρεθάνης µε πάχος Ναι  

Να διαθέτει ενσωµατωµένο ψηφιακό όργανο καταγραφής 
της θερµοκρασίας ανά ρυθµιζόµενα τακτά χρονικά διαστήµατα 

Ναι  

Το όργανο καταγραφής θερµοκρασίας να λειτουργεί και µε 
µπαταρία, ικανής χωρητικότητας έτσι ώστε να λειτουργεί χωρίς 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για τουλάχιστον 24 ώρες, εύκολα 

Ναι  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι το ψυγείο 
είναι πρόσφατης παραγωγής και νέας σύγχρονης τεχνολογίας, 
τον τύπο, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής, το έτος 

, τον χρόνο παράδοσης όπως και τον χρόνο 
εγγύησης καλής λειτουργίας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δύο (2) έτη µε δωρεάν SERVICE και ανταλλακτικά εκτός των 
αναλωσίµων, που πρέπει να αναφέρεται η τιµή τους καθώς και 

Ναι  

5  

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ∆ΕΙΓΜΑ-

υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των ψυγείων στους 
, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό, µε δική του 

ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς κανόνες, τους κανονισµούς και 
τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού 

∆ηµοτικών Ιατρείων & ∆ηµόσιας Υγείας στους χώρους που 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει, αναλυτικά τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών σε σχέση 
και οφείλει να προσκοµίσει prospectus στο 

CE για το προσφερόµενο 

άν το προσφερόµενο είδος 
ή µε αναλώσιµα που ο ∆ήµος Αθηναίων µπορεί να 

ον για µια δεκαετία. 

είναι πρόσφατης παραγωγής και νέας 
το έτος κατασκευής, τον 

ιτουργίας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 
και ανταλλακτικά εκτός των αναλωσίµων, που πρέπει να αναφέρεται η 

τους. Προσφορές µε εγγύηση µικρότερη των δύο (2) ετών 

λάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 

αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε 
υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήµατος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε αυτό το χρονικό 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά σε περίπτωση 
γάσιµων ηµερών. Ο µέγιστος ετήσιος 

 

 

 

 

 

 



 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
  

                                                            

 

αποδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (
δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
συµφωνηθέντα όρια OFF TIME, 
ηµέρα επιπλέον καθυστέρησης.

9. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται 
σαράντα (40) ηµερολογιακές ηµέρες
ΚΗΜ∆ΗΣ. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει 
και εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προµηθευόµενα µε την παρούσα προϊόντα.

10. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται τα ∆ηµοτικά Ιατρεία του ∆ήµου της Αθήνας

Σόλωνος, Ν. Κόσµο και Κολωνό

11. Κατά την παράδοση ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει απαραιτήτως πρωτότυπο τεχνικό
εγχειρίδιο (SERVICE MANUAL)
ρυθµίσεων (ADJUSTMENT MANUAL

2. Προδιαγραφές Τσαντών µεταφοράς βιολογικού υλικού

 

2.1 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την 

των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ασφαλισµένο προσωπικό

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει, αναλυτικά τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών σε σχέση 
µε τους όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1. Να είναι καινούρια, εύχρηστη και λειτουργική
φτιαγµένη από ισοθερµικό υλικό
κατάλληλη για µεταφορά βιολογικού (δείγµατα ούρων και 
αίµατος) και φαρµακευτικού υλικού
συντήρησης. 
2. Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι 
(WxDxH).  
3. Κατασκευασµένη από θερµοµονωτικό υλικό, 
και αδιάβροχο που να εξασφαλίζει την διατήρηση των 
περιεχοµένων για τουλάχιστον πέντε (5) ώρες
4. Να συνοδεύεται από παγοκύστες
ανάλογο υλικό σε επαρκή αριθµό και ποσότητα ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά του υλικού ακόµα και 
σε συνθήκες καύσωνα. 
5. Να συνοδεύεται από τέσσερα (4) ισοθερµικά τσαντάκια 
κατάλληλων διαστάσεων ώστε να χωρούν στην κυρίως 
τσάντα, τα οποία να αποτελούνται από ένα (1) τσαντάκι για 
ουροδοχεία µε αποσπώµενα διαχωριστικά και τρία (3) 
τσαντάκια για σωληνάρια αίµατος
φέρουν παραθυράκι ή κάτι αντίστοιχο ώστε να µπορούν να 
µπουν ετικέτες. 
6. Να συνοδεύεται από ψηφιακό θερµόµ
της θερµοκρασίας. 
7. Η κυρίως τσάντα και τα τσαντάκια να ασφαλίζουν µε 
φερµουάρ και να φέρουν λαβή µεταφοράς
8. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει 
παράδοσης όπως και τον 
λειτουργίας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 

Ποσότητα 

αποδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (OFF TIME) για κάθε µηχάνηµα, λόγω βλαβών, καθορίζεται στις 
δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση

, ο προµηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 30
. 

Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται 
0) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης του συµφω

. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει 
και εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προµηθευόµενα µε την παρούσα προϊόντα.

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται τα ∆ηµοτικά Ιατρεία του ∆ήµου της Αθήνας

Σόλωνος, Ν. Κόσµο και Κολωνό). 

Κατά την παράδοση ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει απαραιτήτως πρωτότυπο τεχνικό
), κατάσταση κωδικοποιηµένων ανταλλακτικών 

MANUAL), τα οποία θα είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

2. Προδιαγραφές Τσαντών µεταφοράς βιολογικού υλικού 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την παράδοση των τσαντών στους 
, µε δικό του ασφαλισµένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει, αναλυτικά τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών σε σχέση 
µε τους όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εύχρηστη και λειτουργική 
φτιαγµένη από ισοθερµικό υλικό, προδιαγραφών UN 3373, 

βιολογικού (δείγµατα ούρων και 
αίµατος) και φαρµακευτικού υλικού σε συνθήκες 

Ναι  

Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι περίπου: 44x29x39 Ναι  

Κατασκευασµένη από θερµοµονωτικό υλικό, πλενόµενο 
και αδιάβροχο που να εξασφαλίζει την διατήρηση των 
περιεχοµένων για τουλάχιστον πέντε (5) ώρες. 

Ναι  

συνοδεύεται από παγοκύστες ή gel πάγου ή 
ανάλογο υλικό σε επαρκή αριθµό και ποσότητα ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά του υλικού ακόµα και 

Ναι  

συνοδεύεται από τέσσερα (4) ισοθερµικά τσαντάκια 
κατάλληλων διαστάσεων ώστε να χωρούν στην κυρίως 

να αποτελούνται από ένα (1) τσαντάκι για 
ουροδοχεία µε αποσπώµενα διαχωριστικά και τρία (3) 
τσαντάκια για σωληνάρια αίµατος. Όλα τα τσαντάκια να 
φέρουν παραθυράκι ή κάτι αντίστοιχο ώστε να µπορούν να 

Ναι  

συνοδεύεται από ψηφιακό θερµόµετρο για έλεγχο Ναι  

Η κυρίως τσάντα και τα τσαντάκια να ασφαλίζουν µε 
φερµουάρ και να φέρουν λαβή µεταφοράς. 

Ναι  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τον χρόνο 
 χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

Ναι  

2  

για κάθε µηχάνηµα, λόγω βλαβών, καθορίζεται στις 
υπέρβαση από τα επιτρεπτά και 

ο προµηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 30€ ανά 

Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται έως 
από την ηµεροµηνία ανάρτησης του συµφωνητικού στο 

. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει 
και εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προµηθευόµενα µε την παρούσα προϊόντα. 

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται τα ∆ηµοτικά Ιατρεία του ∆ήµου της Αθήνας (Πατήσια, Πετράλωνα, 

Κατά την παράδοση ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει απαραιτήτως πρωτότυπο τεχνικό 
 (PART LIST), εγχειρίδιο 

, τα οποία θα είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

ΤΣΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
παράδοση των τσαντών στους χώρους 

δική του ολοκληρωτικά ευθύνη. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει, αναλυτικά τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών σε σχέση 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
  

                                                            

 

3. Οι τσάντες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
συµπληρωµατικών ειδών που περιγράφονται στην παραπάνω περιγραφή

4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει 
λειτουργίας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 
(1) έτους απορρίπτονται. 

5. Στην µονοετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου Αναδόχου να 
εξασφαλίσει την καλή λειτουργία 
δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού
της τσάντας εάν παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας 
διάστηµα.  

6. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά και θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών. 

7. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται 
σαράντα (40) ηµερολογιακές ηµ
ΚΗΜ∆ΗΣ. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει τα 
προµηθευόµενα µε την παρούσα προϊόντα.

8. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη των 

3. Προδιαγραφές Συσκευών Απιονισµού Νερού (Στήλες Απιονισµού)

3.1 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΣΜΟΥ) 

1. Ο υποψήφιος  Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση
απιονισµού στους χώρους των ∆ηµοτικών Ιατρείων
προσωπικό, µε δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς 
κανόνες, τους κανονισµούς και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και 
τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες 
∆ηµόσιας Υγείας στους χώρους που διαθέτει

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει, αναλυτικά τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών σε σχέση 
µε τους όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές

3. Η ανταλλακτική στήλη θα πρέπει να βρίσκ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1. Να είναι καινούρια, εύχρηστη και λειτουργική
κατάλληλη για χρήση σε µικροβιολογικό εργαστήριο και για 
χρήση σε κλίβανο υγρής αποστείρωσης

2. Να αποτελείται από ανταλλακτική στήλη µε ρητίνες µικτής 
κλίνης και ένα αναλογικό αγωγιµόµετρο µε εύρος µέτρησης 
0-50mS/cm περίπου, µε ενδείξεις χρωµατικής κλίµακας.
3. Να έχει δυναµικότητα 50
παραγωγής τουλάχιστον 400 λίτρων νερού αγωγιµότητας 
0,1 έως 20 µS/cm περίπου µε νερό τροφοδοσίας 
σκληρότητας 10 γερµανικών βαθµών (περίπου)
4. Η συσκευή να είναι κατασκευασµένη εξ’ ολοκλήρου από 
αδρανή υλικά (όπως πολυαιθυλένιο)
5. Να υπάρχει δυνατότητα συνεχής παρακολούθησης της 
αγωγιµότητας του παραγόµενου νερού
6. Να διαθέτει εύκολη και άµεση αντικατάσταση της 
ανταλλακτικής στήλης. 
Ποσότητα 

θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές UN 3373 και να συνοδεύονται από το σύνολο των 
συµπληρωµατικών ειδών που περιγράφονται στην παραπάνω περιγραφή. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τον χρόνο παράδοσης όπως και τον
ου πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος. Προσφορές µε εγγύηση µικρότερη τ

εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου Αναδόχου να 
εξασφαλίσει την καλή λειτουργία των τσαντών χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, αναλαµβάνοντας µε 

αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού
παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας ή αδικαιολόγητη φθορά 

διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά και θα πρέπει να 
) εργάσιµων ηµερών.  

Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται 
0) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης του συµφωνητικού στο 

. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει τα 
προµηθευόµενα µε την παρούσα προϊόντα. 

η αποθήκη των ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ήµου της Αθήνας.

3. Προδιαγραφές Συσκευών Απιονισµού Νερού (Στήλες Απιονισµού) 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΙΟΝ

υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση
απιονισµού στους χώρους των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο 
προσωπικό, µε δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς 

ς, τους κανονισµούς και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και 
τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης 

χώρους που διαθέτει. 

α δηλώνει, αναλυτικά τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών σε σχέση 
µε τους όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

θα πρέπει να βρίσκεται σε διαθεσιµότητα τουλάχιστον για µια δεκαετία.

ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εύχρηστη και λειτουργική, επιτοίχια, 
χρήση σε µικροβιολογικό εργαστήριο και για 

κλίβανο υγρής αποστείρωσης. 

Ναι  

Να αποτελείται από ανταλλακτική στήλη µε ρητίνες µικτής 
κλίνης και ένα αναλογικό αγωγιµόµετρο µε εύρος µέτρησης 

περίπου, µε ενδείξεις χρωµατικής κλίµακας.  

Ναι  

Να έχει δυναµικότητα 50lt/ώρα και δυνατότητα 
παραγωγής τουλάχιστον 400 λίτρων νερού αγωγιµότητας 

περίπου µε νερό τροφοδοσίας 
σκληρότητας 10 γερµανικών βαθµών (περίπου). 

Ναι  

Η συσκευή να είναι κατασκευασµένη εξ’ ολοκλήρου από 
αδρανή υλικά (όπως πολυαιθυλένιο). 

Ναι  

δυνατότητα συνεχής παρακολούθησης της 
αγωγιµότητας του παραγόµενου νερού. 

Ναι  

διαθέτει εύκολη και άµεση αντικατάσταση της Ναι  

3  

και να συνοδεύονται από το σύνολο των 

όπως και τον χρόνο εγγύησης καλής 
. Προσφορές µε εγγύηση µικρότερη του ενός 

εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου Αναδόχου να 
χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, αναλαµβάνοντας µε 

αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού ή και ολόκληρης 
ή αδικαιολόγητη φθορά σε αυτό το χρονικό 

διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά και θα πρέπει να 

Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται έως 
από την ηµεροµηνία ανάρτησης του συµφωνητικού στο 

. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει τα 

µου της Αθήνας. 

 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΙΟΝΙ-

υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των συσκευών 
, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο 

προσωπικό, µε δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς 
ς, τους κανονισµούς και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και 

της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Ιατρείων και 

α δηλώνει, αναλυτικά τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών σε σχέση 

ται σε διαθεσιµότητα τουλάχιστον για µια δεκαετία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
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4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει το
τουλάχιστον δύο (2) έτη µε δωρεάν SERVICE
απορρίπτονται. 

5. Στην τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 
αναλαµβάνοντας µε δική του 
υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήµατος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε αυτό το χρονικό 
διάστηµα.  

6. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται 
σαράντα (40) ηµερολογιακές ηµέρες
ΚΗΜ∆ΗΣ. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει 
και εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προµηθευόµενα µε την παρούσα προϊόντα.

7. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται τα ∆ηµοτικά Ιατρεία το
Σόλωνος). 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απορρίψεως, µαζί  µε την τεχνική του προσφορά να υποβάλλει 

και Φύλλο Συµµόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις της 

τεχνικής περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι υπάρχουσες συµφωνίες ή 

αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόµενων ειδών σε σχέση µε τα αναφερόµενα στην 

παρούσα περιγραφή. Ο προµηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγ

παράγραφο. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 

είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την 

παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτ

απαράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου προµηθευτή που έχει τη µορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η

οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 

των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας 

εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα 

στοιχεία του Πίνακα Συµµόρφωσης. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυ

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που 

τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην 

οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 3.1).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Το φύλλο συµµόρφωσης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ

       

 

 Ευαγγελία Σπυριδάκη       Ανδριάνα Καρούσου

 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, που πρέπει να είναι 
τουλάχιστον δύο (2) έτη µε δωρεάν SERVICE. Προσφορές µε εγγύηση µικρότερη των δύο (2) ετών 

Στην τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 

του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάστασ
υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήµατος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε αυτό το χρονικό 

Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται 
0) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης του συµφωνητικού στο 

. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει 
και εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προµηθευόµενα µε την παρούσα προϊόντα.

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται τα ∆ηµοτικά Ιατρεία του ∆ήµου της Αθήνας

Ο προµηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απορρίψεως, µαζί  µε την τεχνική του προσφορά να υποβάλλει 

και Φύλλο Συµµόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις της 

τεχνικής περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι υπάρχουσες συµφωνίες ή 

αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόµενων ειδών σε σχέση µε τα αναφερόµενα στην 

παρούσα περιγραφή. Ο προµηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 

είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την 

παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου προµηθευτή που έχει τη µορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.  

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η 

οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 

των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας 

σης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα 

στοιχεία του Πίνακα Συµµόρφωσης.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που 

τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην 

ία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 3.1). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Το φύλλο συµµόρφωσης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης. 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

      ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ανδριάνα Καρούσου Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος

χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, που πρέπει να είναι 
. Προσφορές µε εγγύηση µικρότερη των δύο (2) ετών 

Στην τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 

αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε 
υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήµατος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε αυτό το χρονικό 

Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται έως 
ία ανάρτησης του συµφωνητικού στο 

. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει 
και εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία τα προµηθευόµενα µε την παρούσα προϊόντα. 

υ ∆ήµου της Αθήνας (Πατήσια, Κυψέλη, 

Ο προµηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απορρίψεως, µαζί  µε την τεχνική του προσφορά να υποβάλλει 

και Φύλλο Συµµόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις της παρούσης 

τεχνικής περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι υπάρχουσες συµφωνίες ή 

αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόµενων ειδών σε σχέση µε τα αναφερόµενα στην 

ραφή παράγραφο προς 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 

είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την 

ουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου προµηθευτή που έχει τη µορφή 

σαφής παραποµπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η 

οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 

των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας 

σης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα 

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

λλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που 

τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος 



 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
  

                                                            

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΨΥΓΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ/ΨΥΓΕΙΑ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1 Ψυγεία συντήρησης αντιδραστηρίων, δειγμάτων και 

φαρμάκων 

2 Τσάντες μεταφοράς βιολογικού υλικού

3 Συσκευές Απιονισμού νερού (Στήλες Απιονισμού)

 

Συνολικό ποσό για λοιπό εξοπλισμό εργαστηρίων : 

ΦΠΑ 24%: 2.892,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 14.942,00 € 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Ευαγγελία Σπυριδάκη Ανδριάνα Καρούσου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ) 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ/ΨΥΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΜΧ

αντιδραστηρίων, δειγμάτων και 5 2.070,00 

Τσάντες μεταφοράς βιολογικού υλικού 2 250,00 

Συσκευές Απιονισμού νερού (Στήλες Απιονισμού) 3 400,00 

Συνολικό ποσό για λοιπό εξοπλισμό εργαστηρίων : 12.050,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ανδριάνα Καρούσου Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ 

.070,00 € 10.350,00 € 

250,00 € 500,00 € 

400,00 € 1.200,00 € 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος 



 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
  

                                                            

 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την µε απ’ ευθείας ανάθεση προµήθεια 
λοιπού εξοπλισµού εργαστηρίων (ψυγεία αντιδραστηρίων, δειγµάτων και φαρµάκων 
µεταφοράς βιολογικού υλικού –
42912300-5 (συσκευές διήθησης και καθαρισµού νερού
Όλα τα είδη εξοπλισµού που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητα για την 
εύρυθµη λειτουργία των εργαστηρίων των ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ήµου Α
 

Προϋπολογισµός: Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 
ΦΠΑ 24% και θα χρηµατοδοτηθεί από τον κωδικό προϋπολογισµού µε Κ.Α. 
 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει µε βάση την 
οικονοµικής απόψεως προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη προσφορά) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, µε προσφορά κατά άρθρο
 
Χρόνος και τόπος παράδοσης
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµε
παραδόσεις θα πραγµατοποιούνται πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον προµηθευτή.
τα κατά τόπους ∆ηµοτικά Ιατρεία σε Πατήσια, Πετράλωνα, Σόλωνος, Ν. Κόσµο και Κολωνό
συσκευές απιονισµού νερού ορίζονται τα ∆ηµοτικά Ιατρεία Σόλωνος, Κυψέλης και Πατησίων ενώ 
για τις τσάντες µεταφοράς βιολογικού υλικού ως τόπος παράδοσης ορίζεται 
∆ηµοτικών Ιατρείων στο 2ο ∆ηµοτικό Ιατρείο, Φρειδερίκου και Φανοσθένους Σµιθ (Ν. Κόσµος).
 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας:  
Όλες οι επιχειρήσεις ή καταστήµατα εµπορίας αντίστοιχου εξοπλισµού.
 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης αξίας ίσης µε το 5% επί της αξίας της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
Για τον ανάδοχο των ψυγείων και των συσκευών απιονι
εκτέλεσης θα έχει διάρκεια εβδοµήντα
εξοπλισµού θα αντικατασταθεί από ισόποση εγγυητική καλής λειτουργίας διάρκειας είκοσι δύο 
(22) µηνών. 
Για τον ανάδοχο των τσαντών µεταφοράς βιολογικού υλικού
εκτέλεσης θα έχει διάρκεια εβδοµήντα
εξοπλισµού θα αντικατασταθεί από ισόποση εγγυητική καλής λειτουργίας διάρκειας 
µηνών. 
 

Υποχρεώσεις Προµηθευτή:  
Για τα ψυγεία: 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των ψυγείων στους χώρους 
των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό, µε δική του 
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς
κανονισµούς και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα σχέδια 
του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Ιατρείων & 
∆ηµόσιας Υγείας στους χώρους που διαθέτει

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την µε απ’ ευθείας ανάθεση προµήθεια 
λοιπού εξοπλισµού εργαστηρίων (ψυγεία αντιδραστηρίων, δειγµάτων και φαρµάκων 

– συσκευές απιονισµού νερού) (CPV: 39711130
συσκευές διήθησης και καθαρισµού νερού) για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Ιατρείων. 

Όλα τα είδη εξοπλισµού που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητα για την 
εύρυθµη λειτουργία των εργαστηρίων των ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ήµου Α

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 14.942,00
και θα χρηµατοδοτηθεί από τον κωδικό προϋπολογισµού µε Κ.Α. 

Η κατακύρωση θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής απόψεως προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη προσφορά) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, µε προσφορά κατά άρθρο

παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται 
από την ηµεροµηνία ανάρτησης του συµφωνητικού

παραδόσεις θα πραγµατοποιούνται πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον προµηθευτή. Ως τόπος παράδοσης

εία σε Πατήσια, Πετράλωνα, Σόλωνος, Ν. Κόσµο και Κολωνό
συσκευές απιονισµού νερού ορίζονται τα ∆ηµοτικά Ιατρεία Σόλωνος, Κυψέλης και Πατησίων ενώ 
για τις τσάντες µεταφοράς βιολογικού υλικού ως τόπος παράδοσης ορίζεται 

ίων στο 2ο ∆ηµοτικό Ιατρείο, Φρειδερίκου και Φανοσθένους Σµιθ (Ν. Κόσµος).

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας:   
Όλες οι επιχειρήσεις ή καταστήµατα εµπορίας αντίστοιχου εξοπλισµού. 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης – Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης αξίας ίσης µε το 5% επί της αξίας της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του 

των ψυγείων και των συσκευών απιονισµού νερού, η εγγυητική επιστολή καλής 
εβδοµήντα (70) ηµερών και µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του 

θα αντικατασταθεί από ισόποση εγγυητική καλής λειτουργίας διάρκειας είκοσι δύο 

τσαντών µεταφοράς βιολογικού υλικού, η εγγυητική επιστολή καλής 
εβδοµήντα (70) ηµερών και µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του 

θα αντικατασταθεί από ισόποση εγγυητική καλής λειτουργίας διάρκειας 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των ψυγείων στους χώρους 
των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό, µε δική του 
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς κανόνες, τους 
κανονισµούς και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα σχέδια 
του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Ιατρείων & 
∆ηµόσιας Υγείας στους χώρους που διαθέτει. 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την µε απ’ ευθείας ανάθεση προµήθεια 
λοιπού εξοπλισµού εργαστηρίων (ψυγεία αντιδραστηρίων, δειγµάτων και φαρµάκων – τσάντες 

(CPV: 39711130-9 (ψυγεία) ΚΑΙ CPV: 
για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Ιατρείων. 

Όλα τα είδη εξοπλισµού που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητα για την 
εύρυθµη λειτουργία των εργαστηρίων των ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ήµου Αθηναίων. 

14.942,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
και θα χρηµατοδοτηθεί από τον κωδικό προϋπολογισµού µε Κ.Α. 7135.999.  

πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής απόψεως προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη προσφορά) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, µε προσφορά κατά άρθρο. 

καθορίζεται έως σαράντα (40) 
του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆Σ. Οι 

παραδόσεις θα πραγµατοποιούνται πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική 
ς τόπος παράδοσης για τα ψυγεία ορίζονται 

εία σε Πατήσια, Πετράλωνα, Σόλωνος, Ν. Κόσµο και Κολωνό, για τις 
συσκευές απιονισµού νερού ορίζονται τα ∆ηµοτικά Ιατρεία Σόλωνος, Κυψέλης και Πατησίων ενώ 
για τις τσάντες µεταφοράς βιολογικού υλικού ως τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη των 

ίων στο 2ο ∆ηµοτικό Ιατρείο, Φρειδερίκου και Φανοσθένους Σµιθ (Ν. Κόσµος). 

καλής λειτουργίας: 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης αξίας ίσης µε το 5% επί της αξίας της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του 

, η εγγυητική επιστολή καλής 
0) ηµερών και µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του 

θα αντικατασταθεί από ισόποση εγγυητική καλής λειτουργίας διάρκειας είκοσι δύο 

, η εγγυητική επιστολή καλής 
0) ηµερών και µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του 

θα αντικατασταθεί από ισόποση εγγυητική καλής λειτουργίας διάρκειας έντεκα (11) 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των ψυγείων στους χώρους 
των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό, µε δική του 

και επιστηµονικούς κανόνες, τους 
κανονισµούς και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα σχέδια 
του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Ιατρείων & 



 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
  

                                                            

 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
και ανταλλακτικά εκτός των αναλωσίµων, που πρέπει να αναφέρεται η τιµή τους καθώς και η 
συχνότητα αλλαγής τους.  
Στην τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργία
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 
αναλαµβάνοντας µε δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση 
οποιουδήποτε υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήµα
αυτό το χρονικό διάστηµα.  
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά σε περίπτωση 
βλάβης και θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Ο µέγιστος ετήσιος 
αποδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (OFF TIME) για κάθε µηχάνηµα, λόγω βλαβών, καθορίζεται 
στις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση από τα επιτρεπτά 
και συµφωνηθέντα όρια OFF TIME, ο προµηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποιν
30€ ανά ηµέρα επιπλέον καθυστέρησης.
Κατά την παράδοση ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει απαραιτήτως πρωτότυπο τεχνικό 
εγχειρίδιο (SERVICE MANUAL), κατάσταση κωδικοποιηµένων ανταλλακτικών (PART LIST), εγχειρίδιο 
ρυθµίσεων (ADJUSTMENT MANUAL), 
γλώσσα. 
 
Για τις τσάντες µεταφοράς βιολογικού υλικού:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την παράδοση των τσαντών στ
αποθήκη των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ασφαλισµένο προσωπι
ολοκληρωτικά ευθύνη. 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
Στην µονοετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου Αναδόχου 
να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία των
αναλαµβάνοντας µε δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση 
οποιουδήποτε υλικού ή και ολόκληρης της τσάντας εάν παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας ή 
αδικαιολόγητη φθορά σε αυτό το χρονικό διάστηµα. 
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά και θα πρέπει 
να ανταποκρίνεται εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών. 
 
Για τις συσκευές απιονισµού νερού:
Ο υποψήφιος  Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των 
απιονισµού στους χώρους των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο 
προσωπικό, µε δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς 
κανόνες, τους κανονισµούς και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού
και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών 
Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας στους χώρους που διαθέτει.
Η ανταλλακτική στήλη θα πρέπει να βρίσκεται σε διαθεσιµότητα τουλάχιστον για µια δεκαε
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
SERVICE.  
Στην τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς 
αναλαµβάνοντας µε δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση 
οποιουδήποτε υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήµατος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε 
αυτό το χρονικό διάστηµα.  
 

ς εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη µε δωρεάν SERVICE 
και ανταλλακτικά εκτός των αναλωσίµων, που πρέπει να αναφέρεται η τιµή τους καθώς και η 

Στην τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 
αναλαµβάνοντας µε δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση 
οποιουδήποτε υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήµατος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά σε περίπτωση 
βλάβης και θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Ο µέγιστος ετήσιος 

εκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (OFF TIME) για κάθε µηχάνηµα, λόγω βλαβών, καθορίζεται 
στις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση από τα επιτρεπτά 
και συµφωνηθέντα όρια OFF TIME, ο προµηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποιν

ανά ηµέρα επιπλέον καθυστέρησης. 
Κατά την παράδοση ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει απαραιτήτως πρωτότυπο τεχνικό 
εγχειρίδιο (SERVICE MANUAL), κατάσταση κωδικοποιηµένων ανταλλακτικών (PART LIST), εγχειρίδιο 
ρυθµίσεων (ADJUSTMENT MANUAL), τα οποία θα είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική 

Για τις τσάντες µεταφοράς βιολογικού υλικού: 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την παράδοση των τσαντών στ

των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ασφαλισµένο προσωπι

ς εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος. Προσφορές µε 
Στην µονοετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου Αναδόχου 
να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία των τσαντών χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 
αναλαµβάνοντας µε δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση 
οποιουδήποτε υλικού ή και ολόκληρης της τσάντας εάν παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας ή 
αδικαιολόγητη φθορά σε αυτό το χρονικό διάστηµα.  
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά και θα πρέπει 
να ανταποκρίνεται εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών.  

Για τις συσκευές απιονισµού νερού: 
Ο υποψήφιος  Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των 
απιονισµού στους χώρους των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο 
προσωπικό, µε δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς 
κανόνες, τους κανονισµούς και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού
και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών 
Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας στους χώρους που διαθέτει. 
Η ανταλλακτική στήλη θα πρέπει να βρίσκεται σε διαθεσιµότητα τουλάχιστον για µια δεκαε

ς εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη µε δωρεάν 

Στην τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς 
αναλαµβάνοντας µε δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση 
οποιουδήποτε υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήµατος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε 

πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη µε δωρεάν SERVICE 
και ανταλλακτικά εκτός των αναλωσίµων, που πρέπει να αναφέρεται η τιµή τους καθώς και η 

ς περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 
αναλαµβάνοντας µε δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση 

τος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά σε περίπτωση 
βλάβης και θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Ο µέγιστος ετήσιος 

εκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (OFF TIME) για κάθε µηχάνηµα, λόγω βλαβών, καθορίζεται 
στις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση από τα επιτρεπτά 
και συµφωνηθέντα όρια OFF TIME, ο προµηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 

Κατά την παράδοση ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει απαραιτήτως πρωτότυπο τεχνικό 
εγχειρίδιο (SERVICE MANUAL), κατάσταση κωδικοποιηµένων ανταλλακτικών (PART LIST), εγχειρίδιο 

τα οποία θα είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την παράδοση των τσαντών στην 
των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ασφαλισµένο προσωπικό και δική του 

πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος. Προσφορές µε  
Στην µονοετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου Αναδόχου 

τσαντών χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 
αναλαµβάνοντας µε δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση 
οποιουδήποτε υλικού ή και ολόκληρης της τσάντας εάν παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας ή 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά και θα πρέπει 

Ο υποψήφιος  Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των συσκευών 
απιονισµού στους χώρους των ∆ηµοτικών Ιατρείων, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο 
προσωπικό, µε δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς 
κανόνες, τους κανονισµούς και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες 
και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών 

Η ανταλλακτική στήλη θα πρέπει να βρίσκεται σε διαθεσιµότητα τουλάχιστον για µια δεκαετία. 
πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη µε δωρεάν 

Στην τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 
αναλαµβάνοντας µε δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση / αντικατάσταση 
οποιουδήποτε υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήµατος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε 



 

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
  

                                                            

 

Η οριστική παραλαβή των ειδών θα διενε
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016
Για την εκτέλεση της σύµβασης και σε ότι αφορά την παράδοση των ειδών έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως τα άρθρα 2
206 «Χρόνος παράδοσης υλικών», 207 «Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας», 208 
«Παραλαβή υλικών», 209 «Χρόνος παραλαβής υλικών» και 213 «Απόρριψη συµβατικών υλικών 
αντικατάσταση». 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ευαγγελία Σπυριδάκη                        Ανδριάνα Καρούσου                Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος

 

Η οριστική παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, 
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016
Για την εκτέλεση της σύµβασης και σε ότι αφορά την παράδοση των ειδών έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως τα άρθρα 203 «Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου», 
206 «Χρόνος παράδοσης υλικών», 207 «Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας», 208 
«Παραλαβή υλικών», 209 «Χρόνος παραλαβής υλικών» και 213 «Απόρριψη συµβατικών υλικών 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ            

Ευαγγελία Σπυριδάκη                        Ανδριάνα Καρούσου                Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος

ργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, 
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 
Για την εκτέλεση της σύµβασης και σε ότι αφορά την παράδοση των ειδών έχουν εφαρµογή οι 

03 «Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου», 
206 «Χρόνος παράδοσης υλικών», 207 «Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας», 208 
«Παραλαβή υλικών», 209 «Χρόνος παραλαβής υλικών» και 213 «Απόρριψη συµβατικών υλικών – 

           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ευαγγελία Σπυριδάκη                        Ανδριάνα Καρούσου                Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος 


