
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΓΝΠΠ»  CPV 38436730-6.  

 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 

Aνακοινώνει την διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους 
«ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΝΠΠ»  

CPV 8436730-6 .   

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε ΔΕΚΑ  εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ) 

ήτοι έως  25-09-2020. 
Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι 

αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για πέντε επιπλέον ημέρες. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

promitheion@paidon-pentelis.gr.  
3.Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή αναδόχων, εξασφαλίζοντας 
όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της υπηρεσίας. 

4.Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και την έγκριση αυτών θα προκηρυχθεί συνοπτικός διαγωνισμός   

προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.. 
 

 
 

 

                                                                                  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠΠ   
 

 
                                                                                        ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ                                  

 
 

 

                                                                                   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ     
ΤΗΛ.: 213-2052518 

ΦΑΞ : 213-2052441 
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr 

 

  

 
 

Ημερομηνία  9/9/2020 

 

Αρ. Πρωτ.  : 9289/14-09-2020 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙ 

 

 

ΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΠΕΝΤΕΛΗ 24.03.2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ                                                               

1
η 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
                                                    

 

ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  
Θάλαμο Κάθετης Νηματικής Ροής Βιολογικής Ασφαλείας Κλάσης ΙΙ . 

Η καμπίνα να είναι κατασκευασμένη από χάλυβα βαμμένο με εποξεική-πολυεστερική βαφή. Η επιφάνεια 
εργασίας να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 304 σε ένα φύλλο για ευκολία στον καθαρισμό και αποστείρωση. 

Να διαθέτει δυνατό, ομοιόμορφο φωτισμό με λάμπα φθορίου >1000lux. 

Το γυαλί του παραθύρου να είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

Να διαθέτει σύστημα δύο (2) φίλτρων HEPA με ικανότητα συγκράτησης 99,999% για σωματίδια >0.3μm 
(κλάσης Η14). 

Να διαθέτει ένα (1) ισχυρό φυγοκεντρικό ανεμιστήρα χωρίς ανάγκη συντήρησης. 

Να λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα( <60dBa).                                                                                                                   
H ταχύτητα ροής του αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου να ελέγχεται συνεχώς από τον μικροεπεξεργαστή του 
συστήματος και να διατηρείται πάντα στα 0,4m/s±20% με σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης του 
προοδευτικού φραξίματος των φίλτρων ΗΕΡΑ. 

Να διαθέτει οπτικοακουστικό alarm για τις περιπτώσεις: 

-βλάβης του ανεμιστήρα,  

-χαμηλής ή υψηλής ταχύτητας του αέρα, 

-ανοίγματος του παραθύρου 

-βλάβη πλακέτας 

-διακοπής ρεύματος 

-βλάβης αισθητήρα ταχύτητας αέρα 

-χαμηλής ροής εισερχόμενου αέρα. 

Να διαθέτει σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή με οθόνη LED και ο πίνακας ελέγχου να περιλαμβάνει: 

1. Διακόπτη On/off και σύστημα κλειδώματος έναρξης-παύσης λειτουργίας. 
2. Χρονομετρητή ωρών λειτουργίας της λυχνίας UV. 
3. Χρονομετρητή ωρών λειτουργίας για το φίλτρο. 
4. Πλήκτρο μειωμένης ροής αέρα 
5. Διακόπτη για τη λυχνία φθορίου 
6. Πλήκτρο 15min για τη λυχνία UV 
7. Πλήκτρο σίγασης συναγερμού 
8. Λυχνία alarm 
9. Ψηφιακή ένδειξη της ταχύτητας του αέρα 
10. Λυχνίες ταχύτητας αέρα 

Να διαθέτει: 
 Λυχνία αποστείρωσης UV στο κάλυμμα 
 Χειροκίνητη βαλβίδα αερίου. 
 Χειροκίνητη βαλβίδα κενού. 
 στο εσωτερικό του θαλάμου δύο (2) ηλεκτρικές παροχές 220V. 

Ωφέλιμες διαστάσεις (mm) περίπου (ΠΧΥΧΒ) 90Χ65Χ65  
Ολικές διαστάσεις (mm) περίπου (ΠΧΥΧΒ) 1100Χ1400Χ80   
Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V/50HZ. 
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Βάρος περίπου 200 Kg. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 

Τα προσφερόμενο  είδος  να είναι τελευταίας τεχνολογίας και θα πρέπει να φέρει  σήμανση CE 
σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ, να  καλύπτει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και να 
τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Επιπλέον  ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485  ISO 9001 (να κατατεθούν τα σχετικά 
πιστοποιητικά). 
 
Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ//1348/04 «Αρχές 
και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να έχει 
πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και  13485 για τη διανομή κα την τεχνική 
υποστήριξη του εξοπλισμού. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα 
έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι 
της παρούσας παραγράφου. 
 
Nα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας του ανωτέρω τουλάχιστον 36 μηνών. 
 
Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα SERVICE που αφορά στην δυνατότητα επισκευής του  
προσφερόμενου είδους  καθώς επίσης και την κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.  
 
Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή  συμπεριλαμβάνεται   η  αποξήλωση και η  αποστείρωση του 
παλαιού θαλάμου κάθετης νηματικής ροής και των φίλτρων αυτού, για  την  παράδοσή (των φίλτρων) 
από το Νοσοκομείο  στον φορέα  διαχείρισης των αποβλήτων. 
 
Λογω του επείγοντος  το προσφερόμενο είδος να είναι ετοιμοπαράδοτο 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     5.900 € (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)   
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