
 

03) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Μ.Τ.Ν. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
1. Το υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχ-
νολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συσκευές. 
2. Οι προδιαγραφές σχεδιασμού συσκευών θα είναι συμβατές με την Υπουργική Απόφαση 
ΔΥ8/Β/014-49727/26-04-2010 (προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των 
κύριων τμημάτων νοσοκομείων § 2-6, ύδρευση-αποχέτευση συσκευών αιμοκάθαρσης. 
3. Η κυρίως επεξεργασία να βασίζεται σε συγκρότημα δύο εν σειρά συσκευών αντίστροφης 
όσμωσης, το οποίο να λειτουργεί κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη 
τροφοδοσία της Μονάδας με νερό ακόμη και σε περίπτωση πλήρους αδυναμίας λειτουργίας 
του πρώτου ή του δεύτερου σταδίου αντίστροφης όσμωσης. 
4. Το παραγόμενο νερό θα είναι κατάλληλο για συσκευές αιμοκάθαρσης με μέγιστες περιεκ-
τικότητες σε ουσίες σύμφωνα με τα πρότυπα, κατά σειρά προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής 
ένωσης και της ΑΑΜΙ και θα είναι σύμφωνο με το ISO 13959/15-04-2009 (water for haemodi-
alysis and related therapies). Το παραγόμενο νερό θα διανέμεται ON-LINE σε σωληνώσεις 
διανομής τύπου κλειστού βρόγχου. Η πίεση στο κύκλωμα διανομής πρέπει να ρυθμίζεται αυ-
τόματα σε επιθυμητά όρια, ανεξαρτήτως της κατανάλωσης. 
5. Τα εξαρτήματα του συστήματος επεξεργασίας νερού θα προέρχονται από τον ίδιο προ-
μηθευτή και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά, που θα έχουν εκδοθεί από αρμόδιο κοινο-
ποιημένο οργανισμό (η αρμοδιότητα του οργανισμού θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό), 
που θα βεβαιώνουν ότι είναι σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες για ιατροτεχνολογικά προϊόν-
τα.  
6. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, είναι 14 κλινών, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, αλλά θα 
γίνει πρόβλεψη για επέκτασή της κατά μία κλίνη ακόμα (συνολικά 15 κλίνες). Η μονάδα θα 
λειτουργεί με το 40% των κλινών σε διαδικασία «on line» αιμοκάθαρσης, (για τον υπο-
λογισμό της αιτούμενης παροχής νερού).  
7. Το συγκρότημα θα εγκατασταθεί στον χώρο που αναφέρεται ως «Αποθήκη» στο σχέδιο, 
με τις δεξαμενές να εγκαθίστανται στον χώρο που καταλαμβάνουν οι υφιστάμενες. Θα υπάρ-
ξει πρόβλεψη για εξασφάλιση διαδρόμου πλάτους 1.2 μ, από την πόρτα εισόδου μέχρι το 
χώρο του υφιστάμενου συγκροτήματος, που θα λειτουργήσει σαν αποθήκη. Πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι οι εργασίες αυτές δεν θα πρέπει να διαταράξουν τη λειτουργία της μονάδας. 
8. Το συγκρότημα θα πρέπει να παραδοθεί πλήρες και σε ασφαλή λειτουργία, με τις σωλη-
νώσεις διανομής του, ώστε το παραγόμενο νερό από το σύστημα να τροφοδοτεί το υφιστά-
μενο δίκτυο διανομής χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Νοσοκομείο και το απαιτο-
ύμενο κόστος για την εγκατάστασή του θα πρέπει να εμπεριέχεται στην τιμή προσφοράς.  
9.  Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει αποστείρωση ολόκληρου 
του δικτύου διανομής επεξεργασμένου νερού της μονάδας, ώστε να ακολουθήσει η ομαλή και 
ασφαλής λειτουργία της μονάδας. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα περιοδικής αποστείρωσης 
όλου του δικτύου και να διαθέτει δειγματολήπτες για περισυλλογή νερού (για χημική και μικ-
ροβιολογική ανάλυση), οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι μετά από τα φίλτρα φυσιγγίων, μετά 
από την πρώτη συσκευή αντίστροφης όσμωσης και μετά την δεύτερη συσκευή αντίστροφης 
όσμωσης. 
10.  Θα εγκατασταθούν, για τις απαιτούμενες παροχές, επιπλέον της ανωτέρω σχετικής Υπο-
υργικής Απόφασης σχεδιασμού ΜΤΝ, μηχανικό φίλτρο πριν τις δεξαμενές, από υλικό μη 
διαβρώσιμο με ικανότητα κατακράτησης 20 μ και μονάδα υπεριώδους αποστείρωσης 
(U.V.), στο κύκλωμα επεξεργασμένου νερού. Στον χώρο εγκατάστασης του συστήματος, οι 
σωληνώσεις θα εγκατασταθούν σε κανάλια διάβασης για την προστασία τους, θα υπάρχει δε, 
διάταξη απομόνωσης και παράκαμψης των δεξαμενών νερού.   
11.  Στην προσφορά, εκτός των ανωτέρω, θα περιλαμβάνεται οπωσδήποτε το κόστος για την 
απεγκατάσταση του παλαιού συστήματος επεξεργασίας νερού, για τις απαιτούμενες αποστε-
ιρώσεις του συνόλου του δικτύου της μονάδας με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για πα-
ράδοση σε ασφαλή λειτουργία και για την εκπαίδευση του προσωπικού  (γιατρών – χειρισ-
τών) της ΜΤΝ και της Τεχνικής Υπηρεσίας.  



12.  Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον διετής από την παράδοση 
του συγκροτήματος σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και η διασφάλιση παροχής ανταλλακ-
τικών εγγυημένη για δέκα τουλάχιστον έτη με την διαθεσιμότητά τους εντός 24ώρου από την 
έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου.  
13.  Τα τεχνικά κ.λπ. χαρακτηριστικά που θα υποβληθούν, θα περιλαμβάνουν απαραίτητα 
τεχνική περιγραφή και φύλλο συμμόρφωσης στις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 
ΔΥ8/Β/014-49727/26-04-2010 (προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των 
κύριων τμημάτων νοσοκομείων § 2-6, ύδρευση-αποχέτευση συσκευών αιμοκάθαρσης, τα 
οποία θα πρέπει να τεκμηριωθούν με αντίστοιχα prospectus για να αξιολογηθούν. 
14.  Να κατατεθεί λεπτομερές διάγραμμα ροής του συγκροτήματος καθώς και τεχνικά εγχειρί-
δια των συσκευών, ώστε να γίνει αντιληπτή η συμπεριφορά του σε όλες τις φάσεις λειτουργί-
ας του. 
15.  Ο προμηθευτής του συστήματος θα υποβάλει πιστοποιητικό ότι τηρεί τις αρχές και τις κα-
τευθυντήριες γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων που θα 
έχει εκδοθεί από αρμόδιο κοινοποιημένο οργανισμό ( η αρμοδιότητα του οργανισμού θα α-
ποδεικνύεται από πιστοποιητικό) 
16.  Τόσο ο προμηθευτής, όσο και ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτουν ISO 9001 και 
14001 που να αφορούν την παραγωγή και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση μηχανημάτων 
επεξεργασίας νερού, τα οποία θα συνοδεύουν τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή 
αποκλεισμού. 
17.  Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον διετής από την παράδοση 
του συγκροτήματος σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και η διασφάλιση παροχής ανταλλακ-
τικών εγγυημένη για δέκα τουλάχιστον έτη με την διαθεσιμότητά τους εντός 24ώρου από την 
έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα 
ευθύνεται για καμία βλάβη του συγκροτήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση 
του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κ.λπ. εκτός 
των αναλωσίμων. 
18.   Επισημαίνεται ότι κάθε απόκλιση από τις παραπάνω προδιαγραφές και τα μεγέθη τους 
θα συνιστά λόγο αποκλεισμού και απόρριψης του προτεινόμενου, από τον διαγωνιζόμενο, 
συγκροτήματος από το Νοσοκομείο 
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