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Αμηόηηκνη Κύξηνη,  

 

πκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνύιεπζεο έρνπκε ηελ ηηκή λα ππνβάιινπκε ζηελ ππεξεζία ζαο 

ζρόιηα, πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο εηαηξείαο καο γηα ζπκπιήξσζε, δηόξζσζε, ηξνπνπνίεζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ εηδώλ 4 Α,Β,Γ, αιιά θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ ειεθηξνληθώλ 

αληιηώλ πνπ δεηνύληαη σο ζπλνδόο εμνπιηζκόο, ζπκβάιινληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ζηελ άξηηα θαηάξηηζε 

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Δηδηθόηεξα ε εηαηξεία καο, ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΑΛΛΑ & ΙΑ Δ.Δ., ππνβάιιεη 

ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηεο, αηηνύκελε ηελ αλάινγε ζπλεθηίκεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ 

όξσλ. Οη απαηηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο έρνπλ αλαξηεζεί εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή 

ζην δηαγσληζκό κίαο θαη κόλν εηαηξείαο. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο πξνζδηνξίδνπλ 

αληιία ρνξήγεζεο πγξώλ νξηζκέλεο θαηαζθεπήο θαη πξνέιεπζεο. Δπίζεο, ζηε ζεκείσζε ηεο ζειίδαο 2, 

δεηείηαη δσξεάλ δηάζεζε ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ γηα ηα είδε 4Α, 4Β, 4Γ. Δλώ ηα είδε 4Α θαη 4Β 

αλαθέξνληαη ζε νγθνκεηξηθέο αληιίεο έγρπζεο, ην 4Γ αθνξά αληιίεο έγρπζεο ζύξηγγαο. Λόγσ ηεο 

παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο δελ ππάξρνπλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ λα πεξηγξάθνπλ θάπνην αληίζηνηρν 

κεράλεκα. Η δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο κε ζπλδπαζκό ησλ δύν ηξόπσλ είλαη θσηνγξαθηθό ραξαθηεξηζηηθό 

ελόο ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. Αλ θαη θαηά ηε γλώκε καο ζα πξέπεη ε 

ππεξεζία ζαο λα αλαζεσξήζεη ζην ζύλνιό ηνπο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δεκνζηεύζαηε, ελ ηνύηνηο, ζαο 

ππνβάιινπκε ηηο δηθέο καο πξνηάζεηο πάλσ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αληιηώλ πνπ έρεηε 

αλαξηήζεη, ώζηε λα επηηεπρζεί επξύηεξε ζπκκεηνρή θαη ν επηθείκελνο δηαγσληζκόο λα δηελεξγεζεί κε 

ζύλλνκε δηαδηθαζία.  

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ:  

ΑΝΣΛΙΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΔΓΥΤΗ  

1. ΟΓΚΟΜΔΣΡΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΔΓΥΤΗ ΤΓΡΩΝ  

 



1. Ηιεθηξνληθή νγθνκεηξηθή αληιία έγρπζεο λα είλαη θαηάιιειε γηα ρνξήγεζε θαξκάθσλ, πγξώλ, 

δηαιπκάησλ παξεληεξηθήο δηαηξνθήο, κεηάγγηζεο αίκαηνο θαη παξαγώγσλ, γηα ρξήζε ζε όια ηα ηκήκαηα 

ηνπ λνζνθνκείνπ.  

2. Η αληιία λα είλαη θνξεηή κε ελζσκαησκέλε ιαβή κεηαθνξάο θαη ζύζηεκα εύθνιεο αλάξηεζεο ζε 

ζηαηώ νξνύ ή/θαη νξηδόληηα ξάγα κεραλεκάησλ.  

3. Να είλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο (ιηγόηεξν από 2,5 Kg) γηα εύθνιε κεηαθνξά.  

4. Να δηαζέηεη κεγάιε, θσηηδόκελε νζόλε γηα ηελ εύθνιε αλάγλσζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ ελδείμεσλ 

ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο, θαζώο επίζεο ησλ ζπλαγεξκώλ, ησλ κελπκάησλ αζθαιείαο θαη 

νδεγηώλ ρεηξηζκνύ, ηα νπνία απνδίδνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα.  

5. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεο 220 -240 V / 50-60 Hz, κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή 

ηξνθνδνηνύκελε κέζσ ηξηπνιηθνύ θαισδίνπ.  

6. Να θέξεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κε απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 7 σξώλ κε ξπζκό 

έγρπζεο 125 ml/hr. Να δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο ηνπ επηπέδνπ θόξηηζεο θαη ηεο απηνλνκίαο ηεο 

κπαηαξίαο ζε κνλάδεο ρξόλνπ (hr, min).  

7. Ο ξπζκόο έγρπζεο λα ξπζκίδεηαη από 0,1 – 1500 ml/hr ζε δηπιή θιίκαθα επηινγήο (1-1500 ml/hr, ζε 

βήκαηα ηνπ 1 ml/hr θαη 0,1-100 ζε βήκαηα ηνπ 0,1 ml/hr). Να ππάξρεη δπλαηόηεηα απνκλεκόλεπζεο ηεο 

ηειεπηαίαο ξύζκηζεο ζηελ πεξίπησζε απελεξγνπνίεζεο ηεο αληιίαο.  

8. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο ρνξήγεζεο βάζεη ηεο δνζνινγίαο ηνπ θαξκάθνπ, ηνπ 

βάξνπο ηνπ αζζελή, ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηαιύκαηνο θιπ.  

9. Υνξήγεζε κε ρξήζε βηβιηνζήθεο θαξκάθσλ. Πξνο ηνύην ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα λα 

ελζσκαηώλεη βηβιηνζήθε κε έηνηκα πξσηόθνιια ρνξήγεζεο θαξκάθσλ θαη λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα 

ηξνπνπνίεζεο ή απνζήθεπζεο επηπιένλ ζθεπαζκάησλ.  

10. Να δηαζέηεη πνηθηιία πξνγξακκάησλ έγρπζεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ, απηόκαηεο εμαέξσζεο ηνπ ζεη 

έγρπζεο, θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ηεο ρνξήγεζεο, απηόκαηεο έγρπζεο ζε πνιιαπιά βήκαηα θαη ρνξήγεζε 

κε θιηκαθσηή απμνκείσζε ηνπ ξπζκνύ έγρπζεο (ramp up – ramp down).  

11. Να ρνξεγεί Bolus ρεηξνθίλεηα ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο ξνήο, κε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ 

ξπζκνύ σο 1500 ml/hr θαη απεηθόληζε ηνπ ρνξεγνύκελνπ όγθνπ / δόζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.  

12. Να πξαγκαηνπνηεί ρνξήγεζε πξνγξακκαηηζκέλνπ εθ ησλ πξνηέξσλ Bolus δόζεο θαη ρνξήγεζήο ηεο 

όπνηε ρξεηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο.  

13. Να ρνξεγεί κε αθξίβεηα ρνξήγεζεο ± 5%.  

14. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία δηαηήξεζεο ηνπ αγγείνπ αλνηθηνύ (KVO) κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ξνήο 

από 1- 20 ml/hr, αιιά θαη απελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ απαηηείηαη.  

15. Να δηαζέηεη εμειηγκέλν θαη αμηόπηζην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηεο απμνκείσζεο ηεο πίεζεο ζηε 

γξακκή έγρπζεο κε ελεξγνπνίεζε ζπλαγεξκώλ ή/θαη εηδνπνηήζεσλ ζε πεξίπησζε αύμεζεο ηεο πίεζεο 

ιόγσ απόθξαμεο ηεο γξακκήο αιιά θαη ηεο πηώζεο απηήο ιόγσ απνζύλδεζεο ηνπ αζζελή ή δηαξξνήο 

ησλ εμαξηεκάησλ έγρπζεο (π.ρ. ζηξόθηγγεο 3-way)  

16. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ νξίνπ πίεζεο ζπλαγεξκνύ θξαγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρνξήγεζεο ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο. Ο ζπλαγεξκόο λα ελεξγνπνηείηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, εηδηθόηεξα 

ζε ρακεινύο ξπζκνύο ρνξήγεζεο, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ησλ νξίσλ πίεζεο ζπλαγεξκνύ απόθξαμεο 

ζηε θιίκαθα ησλ 50 – 700 mmHg ζε κηθξά βήκαηα ησλ 50 mmHg  

17. Να δηαζέηεη ζύζηεκα κείσζεο ηεο απμεκέλεο πίεζεο ζηε γξακκή έγρπζεο ζε πεξίπησζε 

παξαθώιπζεο ηεο ξνήο (ζύζηεκα anti-bolus).  

18. Να δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο από ηελ ειεύζεξε ξνή (λα πεξηγξαθεί).  

19. Να δέρεηαη εμσηεξηθό αηζζεηήξα ζηαγόλσλ (ξνήο) απαξαίηεηνπ γηα νξηζκέλα πξσηόθνιια 

ρνξήγεζεο θαη αλίρλεπζε ηνπ άδεηνπ πεξηέθηε.  

20. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα άκεζεο απνκάθξπλζεο ηνπ αλαισζίκνπ από ηελ αληιία ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. βιάβεο) θαη ζπλέρηζε ηεο έγρπζεο κε ρεηξνθίλεην ηξόπν.  

21. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο γηα ηηο εμήο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηώζεηο: - Αλίρλεπζε 

αέξα ζηε γξακκή - Τπέξβαζε νξίνπ πίεζεο ζπλαγεξκνύ θξαγήο –απόθξαμε γξακκήο άπσ & εγγύο - 

Έγρπζε πξνο ην ηέινο – Σέινο έγρπζεο - Υακειή κπαηαξία θαη άδεηα κπαηαξία - Απνζύλδεζε / δηαθνπή 

ξεύκαηνο - Σερληθό πξόβιεκα - Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε - θιπ  

22. Η αληιία λα έρεη ηε δπλαηόηεηα απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ιεηηνπξγίαο ζε ζπζηνηρία κε άιιεο 



αληιίεο ηδίνπ ηύπνπ ή/θαη ζύξηγγαο, ελζσκαησκέλε ζε εηδηθό ζύζηεκα ππνδνρήο πνιιαπιώλ αληιηώλ 

(docking station) 4 θαη 6 ζέζεσλ, γηα πνιιαπιέο εγρύζεηο. Γπλαηόηεηα αλεμάξηεηεο πξνζζήθεο ή 

αθαίξεζεο ηεο θάζε αληιίαο θαη θεληξηθήο ηξνθνδνζίαο όισλ ησλ αληιηώλ κέζσ ελόο θαισδίνπ 

ξεύκαηνο.  

23. Να ιεηηνπξγεί κε πνηθηιία αλαιώζηκσλ ζπζθεπώλ έγρπζεο γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο (έγρπζε νξώλ, 

θσηνεπαίζζεησλ δηαιπκάησλ, κεηάγγηζε αίκαηνο, παξεληεξηθή δηαηξνθή θιπ.) νη νπνίεο λα θέξνπλ 

ελζσκαησκέλν εμάξηεκα γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ ειεύζεξε ξνή. Οη αλαιώζηκεο ζπζθεπέο λα 

θαηαζθεπάδνληαη από άξηζηεο πνηόηεηαο πιαζηηθά απαιιαγκέλα από θζαιηθέο ελώζεηο θαη latex.  

24. Να ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ νδεγία 93/42/EC θαη πιεξνί ηηο Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο 

ειεθηξηθήο αζθάιεηαο, ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο από εηζξνή πγξώλ. Να 

παξέρεη ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία από δηαξξνή ξεύκαηνο θαη ειεθηξνπιεμία (ειεθηξηθή θιάζε ΙΙ, 

ηύπνο CF) αιιά θαη από πηώζε πγξώλ.  

25. Να δηαηίζεληαη όια ηα πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηνο ηνπ πξντόληνο, ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη πξνκεζεπηή, 

όπσο απαηηείηαη θαηά ηε λνκνζεζία: - Πηζηνπνηεηηθό CE πξντόληνο ζε ηζρύ. - Πηζηνπνηεηηθό ISO ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. - Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή (ISO, Τπνπξγηθή Απόθαζε) . - 

Πηζηνπνηεηηθό έληαμεο ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδώλ 

ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ.   
 
 2. ΑΝΣΛΙΑ ΔΓΥΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΡΙΓΓΑ  

1. Ηιεθηξνληθή αληιία ζύξηγγαο γηα ρνξήγεζε θαξκάθσλ λα είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε όια ηα 

ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ.  

2. Να είλαη θνξεηή κε ελζσκαησκέλε ιαβή κεηαθνξάο θαη ζύζηεκα εύθνιεο αλάξηεζεο ζε ζηαηώ νξνύ 

ή/θαη νξηδόληηα ξάγα κεραλεκάησλ.  

3. Να είλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο (ιηγόηεξν από 2,5 Kg).  

4. Να δηαζέηεη κεγάιε, θσηηδόκελε νζόλε πςειήο επθξίλεηαο γηα ηελ εύθνιε αλάγλσζε ησλ ξπζκίζεσλ 

θαη ησλ ελδείμεσλ ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο, θαζώο επίζεο ησλ ζπλαγεξκώλ, ησλ 

κελπκάησλ αζθαιείαο θαη νδεγηώλ ρεηξηζκνύ, ηα νπνία πξέπεη λα απνδίδνληαη απαξαίηεηα ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα. 

 5. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεο 220 -240 V / 50-60 Hz, κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή 

ηξνθνδνηνύκελε κέζσ ηξηπνιηθνύ θαισδίνπ.  

6. Να θέξεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κε απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 8 σξώλ κε ξπζκό 

έγρπζεο 5 ml/hr. Να δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο ηνπ επηπέδνπ θόξηηζεο θαη ηεο απηνλνκίαο ηεο 

κπαηαξίαο.  

7. Ο ξπζκόο έγρπζεο λα ξπζκίδεηαη ζε θιίκαθα από 0,1 – 1200 ml/hr, ζε βήκαηα ηνπ 0,1 ml/hr ζε όιν ην 

εύξνο ηεο θιίκαθαο. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα απνκλεκόλεπζεο ηεο ηειεπηαίαο ξύζκηζεο ζηελ πεξίπησζε 

απελεξγνπνίεζεο ηεο αληιίαο.  

8. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο ρνξήγεζεο βάζεη ηεο δνζνινγίαο ηνπ θαξκάθνπ, ηνπ 

βάξνπο ηνπ αζζελή, ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηαιύκαηνο θιπ.  

9. Να δύλαηαη λα δηαζέηεη βηβιηνζήθε κε ελζσκαησκέλα πξσηόθνιια θαξκάθσλ θαη κε δπλαηόηεηα 

ηξνπνπνίεζήο ηεο (πξνζζήθε ή αθαίξεζε θαξκάθσλ).  

10. Να γίλεηαη ρνξήγεζε Bolus ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο ξνήο, κε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξπζκνύ 

σο 1200 ml/hr θαη απεηθόληζε ηνπ ρνξεγνύκελνπ όγθνπ δηαιύκαηνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.  

11. Να πξαγκαηνπνηείηαη ρνξήγεζε πξνγξακκαηηζκέλνπ εθ ησλ πξνηέξσλ Bolus δόζεο θαη ρνξήγεζήο 

ηεο όπνηε ρξεηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο.  

12. Να ρνξεγεί κε αθξίβεηα ρνξήγεζεο ± 2%  

13. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία δηαηήξεζεο ηνπ αγγείνπ αλνηθηνύ (KVO) κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ξνήο 

από 0,1 – 5 ml/hr αιιά θαη απελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο.  

14. Να δηαζέηεη εμειηγκέλν θαη αμηόπηζην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηεο απμνκείσζεο ηεο πίεζεο ζηε 

γξακκή έγρπζεο κε ελεξγνπνίεζε ζπλαγεξκώλ ή/θαη εηδνπνηήζεσλ ζε πεξίπησζε αύμεζεο ηεο πίεζεο 

ιόγσ απόθξαμεο ηεο γξακκήο αιιά θαη ηεο πηώζεο απηήο ιόγσ απνζύλδεζεο ηνπ αζζελή ή δηαξξνήο 

ησλ εμαξηεκάησλ έγρπζεο (π.ρ. ζηξόθηγγεο 3-way)  

15. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ νξίνπ πίεζεο ζπλαγεξκνύ θξαγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 



ρνξήγεζεο ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο. Ο ζπλαγεξκόο λα ελεξγνπνηείηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, εηδηθόηεξα 

ζε ρακεινύο ξπζκνύο ρνξήγεζεο, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ησλ νξίσλ πίεζεο ζπλαγεξκνύ απόθξαμεο 

ζηε θιίκαθα ησλ 50 – 900 mmHg ζε κηθξά βήκαηα ησλ 50 mmHg  

16. Να δηαζέηεη ζύζηεκα κείσζεο ηεο απμεκέλεο πίεζεο ζηε ζύξηγγα ζε πεξίπησζε παξαθώιπζεο ηεο 

ξνήο (ζύζηεκα anti-bolus).  

17. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα πξνζηαζίαο από ζηθσληζκό.  

18. Να ιεηηνπξγεί κε θνηλέο πξνεθηάζεηο θαη πιαζηηθέο ζύξηγγεο ησλ 5,10,20,30,50/60 ml πνπ 

ζπκκνξθώλνληαη ζην πξόηππν NF EN/IEC 60601-2-24. Σν κέγεζνο ηεο ζύξηγγαο θαη ε ζσζηή 

ηνπνζέηεζή ηεο λα αλαγλσξίδνληαη απηόκαηα. Η ηνπνζέηεζε ηεο ζύξηγγαο λα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε 

ηξόπν απιό. Η ζύξηγγα ζε πιήξε έθηαζε λα πξνζηαηεύεηαη πιήξσο θαη λα κελ πξνεμέρεη ηεο αληιίαο γηα 

πιήξε πξνζηαζία από αθνύζηα έγρπζε.  

19. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο γηα ηηο εμήο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηώζεηο: - Δζθαικέλε 

ηνπνζέηεζε ζύξηγγαο. - Τπέξβαζε νξίνπ πίεζεο ζπλαγεξκνύ θξαγήο – απόθξαμε γξακκήο - Άδεηα 

ζύξηγγα - Πιεζίνλ ζπκπιήξσζεο όγθνπ έγρπζεο – πκπιήξσζε όγθνπ - Υακειή κπαηαξία θαη άδεηα 

κπαηαξία - Απνζύλδεζε / δηαθνπή ξεύκαηνο - Σερληθό πξόβιεκα  

20. Η αληιία λα έρεη ηε δπλαηόηεηα απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ιεηηνπξγίαο ζε ζπζηνηρία κε άιιεο 

αληιίεο ηδίνπ ηύπνπ ε/θαη νγθνκεηξηθνύ, ελζσκαησκέλε ζε εηδηθό ζύζηεκα ππνδνρήο πνιιαπιώλ 

αληιηώλ (docking station) 4 θαη 6 ζέζεσλ, γηα πνιιαπιέο εγρύζεηο. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα αλεμάξηεηεο 

πξνζζήθεο ή αθαίξεζεο ηεο θάζε αληιίαο θαη θεληξηθήο ηξνθνδνζίαο όισλ ησλ αληιηώλ κέζσ ελόο 

θαισδίνπ ξεύκαηνο.  

21. Να ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ νδεγία 93/42/EC θαη πιεξνί ηηο Δπξσπατθέο θαη Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο 

ειεθηξηθήο αζθάιεηαο, ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο από εηζξνή πγξώλ. Παξέρεη ηε 

κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία από δηαξξνή ξεύκαηνο θαη ειεθηξνπιεμία (ειεθηξηθή θιάζε ΙΙ, ηύπνο CF) 

αιιά θαη από πηώζε πγξώλ.  

22. Να δηαηίζεληαη όια ηα πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηνο ηνπ πξντόληνο, ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη πξνκεζεπηή, 

όπσο απαηηείηαη θαηά ηε λνκνζεζία: - Πηζηνπνηεηηθό CE πξντόληνο ζε ηζρύ. - Πηζηνπνηεηηθό ISO ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. - Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή (ISO,Τπνπξγηθή Απόθαζε) . - 

Πηζηνπνηεηηθό έληαμεο ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδώλ 

ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ  

 

Με ηελ επηζηνιή καο απηή αηηνύκαζηε λα επαλαπξνζδηνξηζηνύλ ζύκθσλα κε ηα σο άλσ νη πξνο 

δηαβνύιεπζε ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ πξηλ ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεκα ζηνλ επηθείκελν δεκόζην 

δηαγσληζκό.  

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πξόζζεηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ρξεηαζηείηε.  

 

Με ηηκή,  

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΑΛΛΑ & ΙΑ Δ.Δ.  
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ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλζπζθεπώλ ζπλερνύο έγρπζεο θαξκάθσλ (48Η κε ξπζκό ξνήο 5ml/h) ζηνλ 

Α/Α 3 δεηάηε ρνξεηηθόηεηα 240ml. Δπεηδή ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ ζπζθεπώλ απηώλ έρεη 

ρνηεηηθόηεη;α από 270 - 300ml, θαη γηα ιόγνπο αλάπηπμεο ηνπ κεγαιύηεξνπ δπλαηνύ αληαγσληζκνύ, ε 

πξνδηαγξαθή απηή ζα πξέπεη λα αιιάμεη ζε: 6γ. 240-300ml γηα ην είδνο κε α/α 3.  

 


