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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 18/06/2018 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 15977 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Α ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

Επεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Δηαγσληζκό γηα: 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV Προϋπολογιζμός 

39221000-7 

 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ  

ΜΑΓΔΙΡΔΙΟΤ 

(ΙΟΘΔΡΜΙΚΑ ΣΡΟΥΗΛΑΣΑ 

ΚΑΡΟΣΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΓΔΤΜΑΣΩΝ, TEM.14) 

86.800,00€ ΜΔ ΦΠΑ 

 

1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Α Φάζη ) ζε Δεκόζηα 
Δηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ( Α 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε ζθνπό ηελ 
Δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο 
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 
3.) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεκαπένηε (15) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέτρι και ηις 3/07/2018. 
4.) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
5.) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά 
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θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, 
εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 
6.) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ σο 
απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
7.) Επειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
8.) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

A/A ΙΟΘΔΡΜΙΚΟ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ ΦΑΓΗΣΟΤ (30) ΘΔΔΩΝ 

1 
Σν πξνζθεξόκελν ηξνρήιαην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο 

επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο  HACCP.  

2 
Εμσηεξηθά λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνδησκέλν αινπκίλην θαη εζσηεξηθά 

από αλνμείδσην αηζάιη AISI 304. 

3 
Ο εζσηεξηθόο ρώξνο λα είλαη ρσξηζκέλνο ζε ηξία (3) ηκήκαηα πνπ ζα ρσξνύλ 

δέθα (10) δίζθνπο ην θαζέλα 

4 
πλνιηθά λα δηαζέηεη 30 ππνδνρέο γηα δίζθνπο ηύπνπ Gastronorm δηαζηάζεσλ 

530Υ325 mm 

5 Η απόζηαζε θαζ ύςνο κεηαμύ ησλ δίζθσλ λα είλαη 112 mm. 

6 
Σν ηξνρήιαην λα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ ηζνζεξκηθό κε δηπιά ηνηρώκαηα θαη 
ζεξκνκνλσκέλα πιαίζηα ηύπνπ << Sandwich>>, πνπ ζα πεξηέρνπλ άθαπζην 
ηζνζεξκηθό πιηθό ( θιάζεο θαύζεο Μ1) ρσξίο CFC. 

7 
Να θέξεη 2 πόξηεο αλνίγκαηνο δηπιώλ ηνηρσκάησλ, νη νπνίεο ζα 

αθηλεηνπνηνύληαη ζε αλνηρηή ζέζε 2700 πιεπξηθά ηνπ ηξνρήιαηνπ. 

8 
Σν θιείζηξν ησλ πνξηώλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα 

θαζαξίδεηαη εύθνια. 

9 Οη πόξηεο λα θιεηδώλνπλ κε θιεηδί ( ίδην θιεηδί γηα όια ηα θαξόηζηα).. 

10 
Ο πάηνο λα έρεη ειαθξηά θιίζε γηα ηελ απνθπγή ζπγθέληξσζεο πγξώλ θαη γηα 

εύθνιν θαζαξηζκό θαη ζηέγλσκα.  

11 
Οη ξάγεο πνπ ηνπνζεηνύληαη νη δίζθνη ζην εζσηεξηθό ηνπ ηξνρήιαηνπ λα είλαη 

ρσξίο θνιιήζεηο γηα ιόγνπο πγηεηλήο θαη εύθνινπ θαζαξηζκνύ. 
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12 Να θέξεη ιαβέο ώζεζεο πεξηκεηξηθά γηα ηελ εύθνιε κεηαθίλεζή ηνπ. 

13 
Να δηαζέηεη επηθξνπζηήξεο ζην θάησ θαη πάλσ κέξνο ηνπ ηξνρήιαηνπ γηα ηελ 

εμνκάιπλζε ησλ πξνζθξνύζεσλ. 

14 

Να είλαη εμνπιηζκέλν κε 6 ηξνρνύο δηακέηξνπ 130 mm πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ νη 

2 κε θξέλν. Οη ηξνρνί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ηέηνην πιηθό ώζηε λα κελ 

αθήλεη ίρλε. 

15 πλνιηθώλ δηαζηάζεσλ 1120Υ660Υ1500h mmπεξίπνπ. 

16 Να δηαηίζεληαη ηα ζρεηηθά αληαιιαθηηθά, όηαλ απαηηεζεί. 

17 Εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηα δύν (2) έηε. 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Δ.. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 
ΕΠΟΠΣΡΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 


