ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ 2ης ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ
«ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΧΝ»
ΠΡΟ B ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΠΟ 01/10/2018 ΔΧ 08/10/2018 ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΦΤΓΔΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΚΧΝ ΑΙΜΑΣΟ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΦΤΓΔΙΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΚΧΝ ΑΙΜΑΣΟ
1.Σν ςπγείν λα είλαη θάζεηνπ ηύπνπ, θαηλνύξγην, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, ακεηαρείξηζην θαη
θαηαζθεπαζκέλν από πιηθό κεγάιεο αληνρήο ζηνλ θαζαξηζκό θαη ζηελ απνιύκαλζε κε ρεκηθά
κέζα. Σξνρήιαην, λα δηαζέηεη θξέλν.
2. Να έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 600 ιίηξα ή ηνπιάρηζηνλ 300 αζθώλ αίκαηνο ησλ 450
ml.
3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμσηεξηθά είηε από αλνμείδσην ράιπβα, είηε από άιια πιηθά
πςειήο πνηόηεηαο θαη αληνρήο.
4. Σν εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν είηε από αλνμείδσην ράιπβα, είηε από
άιιν εηδηθό πιηθό, κε νμεηδσκέλν, αλζεθηηθό θαη λα έρεη ζηξνγγπιεπκέλεο γσλίεο γηα εύθνιν
θαζαξηζκό.
5. Να δηαζέηεη 7 ζπξηάξηα από αλνμείδσην ράιπβα κε ηειεζθνπηθό κεραληζκό γηα εύθνιε
πξόζβαζε θαηάιιεια γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ αζθώλ. Σα ζπξηάξηα λα κεηαθηλνύληαη ζε
αλνμείδσηεο ξάγεο κε ρσξίζκαηα γηα ηνπο αζθνύο αίκαηνο.
6. Να δηαζέηεη κία πόξηα, κε ηνπιάρηζηνλ δηπιό, αληηζακβσηηθό θξύζηαιιν ή άιιν πιηθό
εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο άζξαπζην, ζε κεηαιιηθό πιαίζην. Ζ πόξηα λα δηαζέηεη εμσηεξηθό
ρεξνύιη, απηόκαην αεξνζηεγέο ζύζηεκα θιεηζίκαηνο θάησ από γσλία αλνίγκαηνο 90ν θαη
δηαθόπηε πόξηαο πνπ ζηακαηά ηνλ αλεκηζηήξα γηα κείσζε ηεο απώιεηαο ςύμεο θαηά ην
άλνηγκα.
7. Δζσηεξηθόο θσηηζκόο ηύπνπ LED. Σν θσο λα ελεξγνπνηείηαη κε θάζε άλνηγκα πόξηαο. Να
δηαζέηεη δηαθόπηε ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο.
8. Δύξνο ξύζκηζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπιάρηζηνλ από +2°C έσο +6°C .
9. ηαζεξε Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: +4°C, ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (10-32°C).
10.Να δηαζέηεη ςεθηαθή έλδεημε όισλ ησλ παξακέηξσλ ζε ςεθηαθή νζόλε ή νζόλε αθήο
(ζεξκνθξαζία, ζπλαγεξκνί, έλαξμε –παύζε ιεηηνπξγίαο, απνζηώπεζε ζπλαγεξκώλ).
11. Να δηαζέηεη ζηξνγγπιό θαηαγξαθηθό ζεξκνθξαζίαο (7 εκεξώλ) ή ελαιιαθηηθά λα γίλεηαη
ςεθηαθή θαηαγξαθή δεδνκέλσλ (θάξηα SD ή ζύξα USB) ηα νπνία λα κπνξνύλ λα
απνζεθεπηνύλ ζε ππνινγηζηή θαη λα εθηππσζνύλ.
12.Να δηαζέηεη πξνεγκέλε απόςπμε ή natural.
13.Να δηαζέηεη αλεκηζηήξα ζην επάλσ κέξνο γηα θαιύηεξε ςύμε κε βεβηαζκέλε θπθινθνξία,
πνπ απελεξγνπνηείηαη κε ην άλνηγκα ηεο πόξηαο. Να δηαζέηεη βεβηαζκέλε ξνή αέξα γηα
γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηά ην άλνηγκα ηεο πόξηαο.
14.Να δηαζέηεη θνκβίν ON-OF, νπηηθνανπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο κε δπλαηόηεηα ζίγαζεο κε ην
πάηεκα ελόο πιήθηξνπ.
15.ύζηεκα ςύμεο: αεξόςπθην, κε εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν ζπκπηεζηή ν νπνίνο λα ερεη
εγγπεκέλα αζόξπβε ιεηηνπξγία, αεξηδόκελν ζπκππθλσηή θαη εμαηκηζηή γηα ηελ απηόκαηε
εμάηκηζε ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ. Σν πγξό ςύμεο λα κελ έρεη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ (λα
είλαη νηθνινγηθό, λα είλαη CFC-free)
16. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 230V/50 Hz.
17.Μόλσζε: Τςειήο ππθλόηεηαο πνιπνπξεζάλε.
18.Ζ ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ ςπγείνπ λα γίλεηαη κέζσ θσδηθνύ.
19.Να δηαζέηεη αλεμάξηεην ζεξκνζηάηε αζθαιείαο.

20.Να δηαζέηεη πιήθηξν alarm test, γηα έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλαγεξκνύ.
21. Να δηαζέηεη νπηηθό-αθνπζηηθό ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ: a. ππνρξεσηηθά γηα δηαθνπή
ξεύκαηνο θαη γηα απόθιηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πέξαλ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ αλεθηώλ νξίσλ .
b. Θα εθηηκεζνύλ πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο ζπλαγεξκνύ πρ γηα παξακνλή ηεο πόξηαο αλνηθηήο,
άλνηγκα από κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό θιπ. c. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε εμσηεξηθό
ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ.
ΓΔΝΗΘΟΗ ΟΡΟΗ
1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ηα νπνία λα θαηαηεζνύλ θαη λα απαληεζνύλ ηα δεηνύκελα κε θύιιν
ζπκκόξθσζεο. Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά όια ηα επηπιένλ ησλ δεηνπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθά
θαη δπλαηόηεηεο.
2. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE mark θαη ν θαηαζθεπαζηήο όπσο θαη ν πξνκεζεπηήο λα
δηαζέηνπλ ISO 9001 θαζώο θαη όπνηα άιιε ζήκαλζε πξνβιέπεηαη από ηνπο Δπξσπατθνύο θαη
Γηεζλείο νξγαληζκνύο. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά .
3. Σα πξνζθεξόκελα λα δηαηίζεηαη από απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08
θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ) πνπ
πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά
4. Να παξέρεηαη εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα.
5. Να παξέρεηε service θαη αληαιιαθηηθά γηα 10 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα.
6. Να ππάξρεη δέζκεπζε άκεζεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ
ζε πεξίπησζε εκθάληζεο
δπζιεηηνπξγίαο εληόο ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο.
7. Να δηαζθαιίδεηαη από ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία ε αζθαιήο κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε
ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο Αηκνδνζίαο.
8. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη
απαξαηηήησο πιήξεο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη
ηα εγρεηξίδηα ηνπο. Να ζπλνδεύεηαη κε νδεγίεο ρξήζεσο θαη ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά θαη
Αγγιηθά.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΟΝΟΤ ΚΑΣΑΦΤΚΣΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΛΑΜΑΣΟ -30°C
1. Ο θαηαςύθηεο λα είλαη ζρεδηαζκέλνο απνθιεηζηηθά γηα απνζήθεπζε θαη ζπληήξεζε
κνλάδσλ πξόζθαηα θαηεςπγκέλνπ πιάζκαηνο (FFP) ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο.
2. Να είλαη ζεξκνθξαζίαο ηνπιάρηζηνλ -30°C (-30°C ή αθόκε βαζύηεξεο ςύμεο).
3. Να είλαη ρσξεηηθόηεηαο ησλ 500 - 600 ιίηξσλ. Να επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε 500-600
κνλάδσλ πιάζκαηνο όγθνπ 250 ml. Να αλαθέξεηαη επαθξηβώο ε ρσξεηηθόηεηα, ν ζπλνιηθόο
αξηζκόο κνλάδσλ πιάζκαηνο, νη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ.
4. Να είλαη θαηαθόξπθνο, κνλόζπξνο, ηξνρήιαηνο γηα εύθνιε κεηαθίλεζε θαη ζηαζεξά
αθηλεηνπνηνύκελνο ζηελ ηειηθή ζέζε.
5. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 230V/50 Hz.
6. Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ζε ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο.
7. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμσηεξηθά είηε από αλνμείδσην ράιπβα, είηε από άιια πιηθά
πςειήο πνηόηεηαο θαη αληνρήο.
8. Σν εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν είηε από αλνμείδσην ράιπβα, είηε
από άιιν εηδηθό πιηθό, κε νμεηδσκέλν, αλζεθηηθό θαη πνπ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε κηθξνβίσλ.
9. Να έρεη κόλσζε πςειήο πνηόηεηαο ζην ζάιακν θαη ζηελ πόξηα.
10. Ζ πόξηα: a. λα έρεη δηπιά ηνηρώκαηα κε κνλσηηθό πιηθό πςειήο πνηόηεηαο ελδηάκεζα b.
λα έρεη ιάζηηρα κεγάιεο αληνρήο θαη άξηζηεο εθαξκνγήο c. λα έρεη ζύζηεκα αζθάιηζεο κε
άγγηζηξα, ή άιινπ ηύπνπ εύρξεζηα θιείζηξα θαη θιεηδαξηά αζθαιείαο.
11. Να δηαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή δηαηήξεζε ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο, έζησ θαη αλ ε
πόξηα αλνίγεη πνιιέο θνξέο ην 24σξν (γξήγνξε επαλαθνξά ζηελ ηδαληθή ζεξκνθξαζία).
12. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 6 ζπξόκελα ζπξηάξηα, θαηά πξνηίκεζε ξπζκηδόκελνπ ύςνπο. Να
αλαθεξζνύλ ν αξηζκόο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ αζθώλ πιάζκαηνο πνπ
κπνξεί λα απνζεθεύνληαη ζε θάζε ζπξηάξη.
13. Σα ζπξηάξηα : a. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα ή από άιιν
θαηάιιειν πιηθό. b. Να έρνπλ αλζεθηηθό θαη άξηζηα ζρεδηαζκέλν κεραληζκό, ώζηε λα
κπνξνύλ λα ζύξνληαη κέρξη έμσ εμ νινθιήξνπ, κε επθνιία θαη αζθάιεηα. c. Να δηαζέηνπλ

ηνπιάρηζηνλ ηξία θάζεηα δηαρσξηζηηθά, ώζηε λα δηαηξνύληαη ζε ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ
δηακεξίζκαηα.
14. Σα δηαρσξηζηηθά ησλ ζπξηαξηώλ λα κπνξνύλ λα βγαίλνπλ εύθνια γηα λα θαζαξηζηνύλ. Να
αλαθεξζνύλ ην πιηθό θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο.
15. Ο θαηαςύθηεο λα δηαζέηεη αζόξπβν ζύζηεκα θπθινθνξίαο ηνπ αέξα θαη ζύζηεκα ςύμεο
θαηάιιειν γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
a. Ο ζόξπβνο λα κε ππεξβαίλεη πεξίπνπ ηα 60 dΒ . Να δνζεί ν αξηζκόο ησλ dΒ.
b. Να πεξηγξαθεί ην ζύζηεκα ςύμεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αεξνζπκπηεζηή.
c. Σν πγξό ςύμεο λα κελ έρεη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ (λα είλαη νηθνινγηθό, λα είλαη CFCfree)
16. Ο θαηαςύθηεο λα δηαζέηεη εζσηεξηθό αζόξπβν αλεκηζηήξα γηα νκνηόκνξθε θαηαλνκή
ςύμεο (κε ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ν αλεκηζηήξαο λα ζηακαηά γηα δηαηήξεζε ηεο ςύμεο).
17. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο απόςπμεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ζηαζεξήο
ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απόςπμεο.
18. Να δηαζέηεη πιήθηξν πξνζσξηλήο ή ζπλερνύο δηαθνπήο ηνπ αθνπζηηθνύ ζπλαγεξκνύ.
19. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθή ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο
20. Να δηαζέηεη πίλαθα κε ειεθηξνληθή έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο (ςεθηαθή έλδεημε
ζεξκνθξαζίαο).
21. Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθό ζεξκνθξαζίαο γηα 7 εκέξεο, ην νπνίν: a. λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί
κε κπαηαξία θαη b. λα αλαθεξζεί αλ παξέρεηαη απηνηειέο ή εάλ είλαη
ελζσκαησκέλν ζην panel.
22. Να δηαζέηεη νπηηθν-αθνπζηηθό ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ: a. ππνρξεσηηθά γηα δηαθνπή
ξεύκαηνο θαη γηα απόθιηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πέξαλ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ αλεθηώλ νξίσλ .
b. Θα εθηηκεζνύλ πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο ζπλαγεξκνύ πρ γηα παξακνλή ηεο πόξηαο αλνηθηήο,
άλνηγκα από κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό θιπ. c. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε εμσηεξηθό
ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ.
23. Να δηαζέηεη έιεγρν ιεηηνπξγίαο κε κηθξν-επεμεξγαζηή
24. Να δηαζέηεη νπηηθό ζύζηεκα κε ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο.
ΓΔΝΗΘΟΗ ΟΡΟΗ
1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ηα νπνία λα θαηαηεζνύλ θαη λα απαληεζνύλ ηα δεηνύκελα κε θύιιν
ζπκκόξθσζεο. Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά όια ηα επηπιένλ ησλ δεηνπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθά
θαη δπλαηόηεηεο.
2. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE mark θαη ν θαηαζθεπαζηήο όπσο θαη ν πξνκεζεπηήο λα
δηαζέηνπλ ISO 9001 θαζώο θαη όπνηα άιιε ζήκαλζε πξνβιέπεηαη από ηνπο Δπξσπατθνύο θαη
Γηεζλείο νξγαληζκνύο. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά .
3. Σα πξνζθεξόκελα λα δηαηίζεηαη από απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08
θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ) πνπ
πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά
4. Να παξέρεηαη εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα.
5. Να παξέρεηε service θαη αληαιιαθηηθά γηα 10 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα.
6. Να ππάξρεη δέζκεπζε άκεζεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ θαηαςύθηε ζε πεξίπησζε εκθάληζεο
δπζιεηηνπξγίαο εληόο ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο.
7. Να δηαζθαιίδεηαη από ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία ε αζθαιήο κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε
ηνπ θαηαςύθηε ζηνλ ρώξν ςπγείσλ θαη θαηαςπθηώλ ηεο Αηκνδνζίαο.
8. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη
απαξαηηήησο πιήξεο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη
ηα εγρεηξίδηα ηνπο. Να ζπλνδεύεηαη κε νδεγίεο ρξήζεσο θαη ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά θαη
Αγγιηθά.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΤΓΔΙΟΤ ΒΙΣΡΙΝΑ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ (ΓΙΘΤΡΟ)
1. Να είλαη θαηάιιειν γηα θύιαμε αληηδξαζηεξίσλ ζε ζπλζήθεο ζπληήξεζεο, θαηλνύξην θαη
ακεηαρείξηζην ,ηερλνινγίαο NO FROST .
2. Να είλαη σθέιηκεο ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 1300 lt.
3. Να είλαη ζπκπαγνύο θαηαζθεπήο, θαηαζθεπαζκέλν εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά είηε από
αλνμείδσην ράιπβα, είηε από άιια πιηθά πςειήο πνηόηεηαο θαη αληνρήο κε 4 ηνπιάρηζηνλ

ξάθηα. Ζ εζσηεξηθή θαηαζθεπή θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή
ηνπ ζαιάκνπ.
4. Να δηαζέηεη δύν αλνηγόκελεο πόξηεο, κε καγλεηηθό ιάζηηρν θαη λα θέξνπλ ηνπιάρηζηνλ
δηπιό θξύζηαιιν ρακειήο εθπνκπήο (Low-E) αληηζακβσηηθό γηα άλεηε παξαηήξεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ρσξίο απώιεηεο ζεξκόηεηαο.
5. Θεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο από +2 °C έσο +8 °C .
6. Μέγηζηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία 5°C, κε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο +32°C,
(εξγνζηαζηαθή πξνξύζκηζε). Ζ ξύζκηζε θαη ε έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη ςεθηαθή, κε
δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο κε βήκα 0,1°C ζηελ επηζπκεηή ηηκή, ειεγρόκελε από
κηθξνεπεξγαζηή. Να αλαθεξζεί ε απόθιηζε.
7. Σν ςπθηηθό κέζν λα είλαη CFC -Free.
8. Ο ζπκπηεζηήο λα είλαη ρακειήο ζηάζκεο ζνξύβνπ, εύθνια πξνζβάζηκνο γηα ζπληήξεζε,
επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ.
9. Να δηαζέηεη αλεκηζηήξα βεβηαζκέλεο θίλεζεο αέξνο, ρακειήο ζηάζκεο ζνξύβνπ,
νκνηόκνξθεο θαηαλνκήο ηεο ζεξκνθξαζίαο
10. Να δηαζέηεη εηδηθή κόλσζε πάρνπο 60 mm. Να αλαθεξζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά.
11. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό γηα ηα παξαθάησ: Γηαθνπήο ηεο παξνρήο ηζρύνο,
κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο εληόο ηνπ ςπγείνπ πέξαλ ησλ νξίσλ αζθαιείαο (ρακειή θαη
πςειή ζεξκνθξαζία),κε θιεηζίκαηνο ηεο πόξηαο, πξόβιεκα ζηνλ αηζζεηήξα κέηξεζεο
ζεξκνθξαζίαο ,πξόβιεκα ζηνλ ζπκππθλσηή. Πεξηζζόηεξνη ζπλαγεξκνί επηζπκεηνί.
12. Να δηαζέηεη κπαηαξία γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ησλ
ζπλαγεξκώλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
13. Να δηαζέηεη εζσηεξηθό θσηηζκό ηερλνινγίαο LED.
14. Σν ςπγείν λα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 230V/50 ΖΕ .
ΓΔΝΗΘΟΗ ΟΡΟΗ
1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ηα νπνία λα θαηαηεζνύλ θαη λα απαληεζνύλ ηα δεηνύκελα κε θύιιν
ζπκκόξθσζεο. Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά όια ηα επηπιένλ ησλ δεηνπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθά
θαη δπλαηόηεηεο.
2. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE mark θαη ν θαηαζθεπαζηήο όπσο θαη ν πξνκεζεπηήο λα
δηαζέηνπλ ISO 9001 θαζώο θαη όπνηα άιιε ζήκαλζε πξνβιέπεηαη από ηνπο Δπξσπατθνύο θαη
Γηεζλείο νξγαληζκνύο. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά .
3. Σα πξνζθεξόκελα λα δηαηίζεηαη από απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08
θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ) πνπ
πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά
4. Να παξέρεηαη εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα.
5. Να παξέρεηε service θαη αληαιιαθηηθά γηα 10 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα.
6. Να ππάξρεη δέζκεπζε άκεζεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ θαηαςύθηε ζε πεξίπησζε εκθάληζεο
δπζιεηηνπξγίαο εληόο ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο.
7. Να δηαζθαιίδεηαη από ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία ε αζθαιήο κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε
ηνπ ζηνλ ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ην λνζνθνκείν.
8. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη
απαξαηηήησο πιήξεο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη
ηα εγρεηξίδηα ηνπο. Να ζπλνδεύεηαη κε νδεγίεο ρξήζεσο θαη ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά θαη
Αγγιηθά.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΤΓΔΙΟΤ ΒΙΣΡΙΝΑ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ (ΜΟΝΟΘΤΡΟ)
1. Να είλαη θαηάιιειν γηα θύιαμε αληηδξαζηεξίσλ ζε ζπλζήθεο ζπληήξεζεο, θαηλνύξην θαη
ακεηαρείξηζην.
2. Να είλαη σθέιηκεο ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 600 lt.
3. Να είλαη ζπκπαγνύο θαηαζθεπήο, θαηαζθεπαζκέλν εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά από
αλνμείδσην ράιπβα AISI304 κε 4 ηνπιάρηζηνλ ξάθηα. Ζ εζσηεξηθή θαηαζθεπή θαη ηα
ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή ηνπ ζαιάκνπ.

4. Να δηαζέηεη πόξηα, κε καγλεηηθό ιάζηηρν θαη λα θέξεη ηνπιάρηζηνλ δηπιό θξύζηαιιν
ρακειήο εθπνκπήο (Low-E) αληηζακβσηηθό γηα άλεηε παξαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ρσξίο
απώιεηεο ζεξκόηεηαο.
5. Θεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο από +2 °C έσο +15 °C .
6. Μέγηζηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία 5°C, κε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο +32°C,
(εξγνζηαζηαθή πξνξύζκηζε). Ζ ξύζκηζε θαη ε έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη ςεθηαθή, κε
δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο κε βήκα 0,1°C ζηελ επηζπκεηή ηηκή, ειεγρόκελε από
κηθξνεπεξγαζηή. Να αλαθεξζεί ε απόθιηζε.
7. Σν ςπθηηθό κέζν λα είλαη CFC -Free.
8. Ο ζπκπηεζηήο λα είλαη ρακειήο ζηάζκεο ζνξύβνπ, εύθνια πξνζβάζηκνο γηα ζπληήξεζε,
επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ.
9. Να δηαζέηεη αλεκηζηήξα βεβηαζκέλεο θίλεζεο αέξνο, ρακειήο ζηάζκεο ζνξύβνπ,
νκνηόκνξθεο θαηαλνκήο ηεο ζεξκνθξαζίαο
10. Να δηαζέηεη εηδηθή κόλσζε πάρνπο 60 mm. Να αλαθεξζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά.
11. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό γηα ηα παξαθάησ: Γηαθνπήο ηεο παξνρήο ηζρύνο
Μεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο εληόο ηνπ ςπγείνπ πέξαλ ησλ νξίσλ αζθαιείαο (ρακειή θαη
πςειή ζεξκνθξαζία). Με θιεηζίκαηνο ηεο πόξηαο Πξόβιεκα ζηνλ αηζζεηήξα κέηξεζεο
ζεξκνθξαζίαο Πξόβιεκα ζηνλ ζπκππθλσηή. Πεξηζζόηεξνη ζπλαγεξκνί επηζπκεηνί.
12. Να δηαζέηεη κπαηαξία γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ησλ
ζπλαγεξκώλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
13. Να δηαζέηεη εζσηεξηθό θσηηζκό ηερλνινγίαο LED.
14. Σν ςπγείν λα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 230V/50 ΖΕ .
ΓΔΝΗΘΟΗ ΟΡΟΗ
1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ηα νπνία λα θαηαηεζνύλ θαη λα απαληεζνύλ ηα δεηνύκελα κε θύιιν
ζπκκόξθσζεο. Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά όια ηα επηπιένλ ησλ δεηνπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθά
θαη δπλαηόηεηεο.
2. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE mark θαη ν θαηαζθεπαζηήο όπσο θαη ν πξνκεζεπηήο λα
δηαζέηνπλ ISO 9001 θαζώο θαη όπνηα άιιε ζήκαλζε πξνβιέπεηαη από ηνπο Δπξσπατθνύο θαη
Γηεζλείο νξγαληζκνύο. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά .
3. Σα πξνζθεξόκελα λα δηαηίζεηαη από απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08
θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ) πνπ
πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά
4. Να παξέρεηαη εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα.
5. Να παξέρεηε service θαη αληαιιαθηηθά γηα 10 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα.
6. Να ππάξρεη δέζκεπζε άκεζεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ , ζε πεξίπησζε εκθάληζεο
δπζιεηηνπξγίαο εληόο ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο.
7. Να δηαζθαιίδεηαη από ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία ε αζθαιήο κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε
ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο αηκνδνζίαο.
8. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη
απαξαηηήησο πιήξεο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη
ηα εγρεηξίδηα ηνπο. Να ζπλνδεύεηαη κε νδεγίεο ρξήζεσο θαη ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά θαη
Αγγιηθά.

Σστόν παρατηρήσεις να σταλούν:
1. Σαρπδξνκηθώο ζηε δηεύζπλζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνύινπ 17, ηθ 83100, άκνο
ή
2. Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(κε ζέκα: Παξαηεξήζεηο γηα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο)

