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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (CPV 42959000-3) 

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.∆.∆.» 

 
σε εκτέλεση της υπ’αριθµ.65/17-7-2015/21-7-2015 (Θέµα 1) Απόφασης της ΕΠΥ, ανακοινώνει την διενέργεια δηµόσιας 
διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» . 

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε µία (1) εβδοµάδα από την ηµέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκοµείου (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm) ήτοι από την Παρασκευή 24/02/2017 έως και 
την Παρασκευή 03/03/2017. Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της 
διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) 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 
promithion@sismanoglio.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 προµηθευτών, 
εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

4. Μετά την οριστικοποίηση τους, οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές θα αποσταλούν απευθείας για έγκριση στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του νοσοκοµείου, µαζί µε όλα τα συνηµµένα έγγραφα. 
 
 

 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Για την προµήθεια ενός πλυντηρίου µεγάλων σκευών του χώρου της λάντζας και ενός πλυντηρίου 
σκευών της τραπεζαρίας προσωπικού, του Σισµανογλείου 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια ενός πλυντηρίου µεγάλων σκευών του χώρου της λάντζας 

και ενός πλυντηρίου σκευών της τραπεζαρίας προσωπικού, του Σισµανογλείου (CPV 42959000-3). 
 
2. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΛΑΝΤΖΑΣ 

Το πλυντήριο θα είναι ατµοθερµαινόµενο, µε κορεσµένο ατµό πίεσης 0,3 έως 2,0 bar και θερµοκρασίας από 107 έως 
133,5 oC. 

Το πλυντήριο σκευών θα είναι κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, θα είναι διπλών 
τοιχωµάτων, µε διπλή µόνωση εσωτερικά και επιπλέον θα φέρει µόνωση στην πόρτα, η οποία θα εξασφαλίζει 
ηχοµόνωση και εξοικονόµηση ενέργειας. 

Το πλυντήριο θα λειτουργεί µε 3 προγράµµατα πλύσης, 120/240/480 sec, απόδοσης 30, 15 και 7 καλαθιών την ώρα 
αντίστοιχα. 

Το πρώτο πρόγραµµα θα είναι κατάλληλο για µικρά σκεύη, το δεύτερο για µεγάλα και βαριά σκεύη, εµώ το τρίτο 
για βαριά και πολύ λερωµένα σκεύη. 

Η πόρτα του πλυντηρίου θα είναι διαιρούµενη, το ένα τµήµα της οποίας θα ανοίγει προς τα πάνω και το άλλο προς 
τα κάτω, έτσι ώστε να επιτρέπει την φόρτωση και εκφόρτωση αντικειµένων τουλάχιστον 890 mm. 

Η φόρτωση και η εκφόρτωση των σκευών θα γίνεται µε τη βοήθεια ενός ανοξείδωτου καλαθιού µε ρόδες, 
διαστάσεων τουλάχιστον 850 x 700 mm και µιας ειδικής προσθήκης για τη στήριξη των ταψιών. 

Το πλυντήριο θα φέρει σύστηµα φιλτραρίσµατος και επεξεργασίας του νερού. Επίσης θα είναι εφοδιασµένο µε 
σύστηµα αυτόµατης διακοπής της παροχής νερού σε περίπτωση διαρροής. 

Το πλυντήριο θα φέρει αντλία νερού για το σύστηµα έκπλυσης, η οποία θα εξασφαλίζει τη σταθερή πίεση του 
νερού, ανεξάρτητα από την πίεση του δικτύου, καθώς επίσης και αντλία αποχέτευσης. 

Οι βραχίονες πλύσης και έκπλυσης, όπως και οι σωλήνες έκπλυσης θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

Το πλυντήριο θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ασφαλείας και να φέρει 
πιστοποιητικό CE. 

Το πλυντήριο θα φέρει ηλεκτρονικό πίνακα ενδείξεων, ο οποίος θα είναι υδατοστεγής. Ο πίνακας θα είναι τύπου 
αφής. 

Το πλυντήριο θα έχει βαθµό υδατοπροστασίας IPX5. 
 
3. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ 
Το πλυντήριο θα είναι ηλεκτρικό. 
Το πλυντήριο θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα, θα είναι διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση 

εσωτερικά και επιπλέον θα φέρει µόνωση στην πόρτα, η οποία θα εξασφαλίζει ηχοµόνωση και εξοικονόµηση 
ενέργειας. 

Το πλυντήριο θα λειτουργεί µε 3 προγράµµατα πλύσης, 90/120/240 sec, και θα έχει πρόγραµµα αυτοκαθαρισµού. 
Η ωριαία του απόδοση θα είναι 40 καλάθια περίπου. Οι διαστάσεις των καλαθιών θα είναι 500x500 mm. Στο 
πρόγραµµα των 90 sec θα έχει δυνατότητα πλύσης τουλάχιστον 700 πιάτων ή 1400 ποτηριών, στο πρόγραµµα των 
120 sec θα έχει δυνατότητα πλύσης τουλάχιστον 500 πιάτων ή 1000 ποτηριών και στο πρόγραµµα των 240 sec θα 
έχει δυνατότητα πλύσης τουλάχιστον 250 πιάτων ή 500 ποτηριών. 

Το πλυντήριο θα φέρει αντλία πλύσης ισχύος τουλάχιστον 0,50 kW και αντιστάσεις ισχύος τουλάχιστον 1,20 kW 
στον κάδο πλύσης. Ο υπερθερµαντήρας του νερού έκπλυσης θα έχει ισχύ τουλάχιστον 4,00 kW στην περίπτωση που 
τροφοδοτείται µε ζεστό νερό θερµοκρασίας 45-60°C και τουλάχιστον 7,00 kW σε περίπτωση που τροφοδοτείται µε 
κρύο νερό. Η µέγιστη ισχύς του πλυντηρίου δεν θα ξεπερνά τα 6,50 kW στην περίπτωση που τροφοδοτείται µε 
ζεστό νερό και τα 9,50 kW περίπτωση στην περίπτωση που τροφοδοτείται µε κρύο νερό. 

Ο κάδος πλύσης του πλυντηρίου θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 10 lit, θα είναι κατασκευασµένος χωρίς 
κολλήσεις και οι γωνίες του θα είναι καµπύλες για λόγους εύκολου καθαρισµού. 

Το πλυντήριο θα πρέπει να έχει δυνατότητα πλύσης πιάτων µεγάλης διαµέτρου και δίσκων σερβιρίσµατος. 
Επίσης θα πρέπει να έχει ειδικό φιλτράρισµα του νερού και να διαθέτει σύστηµα ασφαλείας το οποίο θα διακόπτει 

την τροφοδοσία νερού σε περίπτωση διαρροής. 
Οι βραχίονες πλύσης και έκπλυσης του πλυντηρίου θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Το πλυντήριο θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ασφαλείας και να φέρει 

πιστοποιητικό CE. 
Το πλυντήριο θα διαθέτει αντλία νερού µε σύστηµα οµαλής εκκίνησης για την προστασία των ευαίσθητων 

ποτηριών. Επίσης θα διαθέτει αντλία νερού για την τροφοδοσία του υπερθερµαντήρα νερού έκπλυσης µε σταθερή 
πίεση, µε αποτέλεσµα τη σταθερή πίεση του νερού της έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του δικτύου. 

Το πλυντήριο θα φέρει ηλεκτρονικό πίνακα ενδείξεων, ο οποίος θα είναι υδατοστεγής. 



 

 

Τέλος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση IPX5 και η κατασκευή του να είναι σύµφωνη µε τα πρότυπα DIN1988 
και EN1717. 
 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Όλοι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει: 
Να δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους 

αποδέχονται χωρίς καµία επιφύλαξη. 
Να διαθέτουν ISO 9001-2008. 
Να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις και να προβούν σε επιτόπια εξέταση της θέσης και της κατάστασής των, ώστε 

να γνωρίζουν όλες τις τοπικές συνθήκες και να είναι ενήµεροι για το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
Να προσκοµίσουν βεβαίωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών, την οποία µπορούν να 

πάρουν από την Τεχνική Υπηρεσία τις εργάσιµες ηµέρες και την οποία οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά 
τους στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς. 

Η µη κατάθεση των στοιχείων των ανωτέρω παραγράφων αποτελεί στοιχείο αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα εγχειρίδια χρήσης των µηχανηµάτων στο Νοσοκοµείο, τα οποία πρέπει να 

είναι γραµµένα στα ελληνικά. 
Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύµβασης ή τους εκτελέσει πληµµελώς, το Νοσοκοµείο διατηρεί το 

δικαίωµα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του µε άλλον και την εξέταση για την αποζηµίωσή του. Σε κάθε 
περίπτωση αρµόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρµόδια Ελληνικά ∆ικαστήρια. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δηλώσει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των µηχανηµάτων. Τα 
µηχανήµατα θα συνοδεύονται από τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει µε δικά του έξοδα κάθε εξάρτηµα και να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά οφειλόµενη σε 
κακή κατασκευή. 

Ο Ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των µηχανηµάτων, που προέρχεται από πυρκαγιά, πληµµύρα, 
διαδήλωση, πόλεµο ή βανδαλισµό. Βαρύνεται όµως για βλάβες οι οποίες θα προέλθουν από ζηµιά που θα προκαλέσει ο 
ίδιος στα µηχανήµατα. 

 
 


