
L                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 23-11-2015

Αριθ. Πρωτ: 7150

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες: Κ.ΓΟΥΡΓΑΡΙΩΤΗ

Ταχ. Διευθ: Αρ. Βαλαωρίτου 24

Ταχ. Δ    Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

Τηλέφωνο: 2645 0 /38269

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ  ΨΥΓΕΙΟΥ 
ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Το  Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδος προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο  σε διαγωνιστική 
διαδικασία με συλλογή κλειστών οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ενός 
ψυγείου ασκών αίματος  σύμφωνα με την αριθμ. 13η/13-10-2015 απόφαση Δ.Σ., θέμα 
4ο και με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά ψυγείου ασκών αίματος

• Να πρόκειται για κάθετο ψυγείο χωρητικότητας περίπου 700-800lt δηλαδή να 

έχει δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 350 ασκών αίματος, των 450ml 

έκαστος.

• Να διαθέτει πόρτα με διπλό τζάμι.

• Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 1970*860*720 περίπου (Υ*Π*Μ). 

• Να συνοδεύεται από έξι (6) συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι επικαλυμμένα 

από αντιβακτηριδιακό υλικό, ώστε να μην σκουριάζουν ή διαβρώνονται, να 

είναι ρυθμιζόμενου ύψους και να έχουν περιφερικό πλαίσιο στήριξης.
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• Η θερμοκρασία να είναι προ- ρυθμισμένη στους +4οC και το εύρος 

θερμοκρασίας να είναι από +1οC έως +8οC και ο έλεγχος να γίνεται από 

μικροεπεξεργαστή.

• Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας με ανάλυση 0,1οC.

• Να διαθέτει επίσης γραφικό θερμόμετρο, για την γρήγορη επιβεβαίωση της 

σωστής λειτουργίας με μια ματιά.

• Να πληροί τα κριτήρια CE TUV.

• Να πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις AABB, ANRC και FDA για την 

αποθήκευση αίματος και συστατικών αίματος.

• Η πόρτα να φέρει έλασμα επαναφοράς.

• Να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασίας 7ήμερο κυκλικό.

• Να έχει αυτόματη απόψυξη με προηγμένο αισθητήρα απόψυξης για την 

βέλτιστη ψυκτική ικανότητα και τον έλεγχο του κύκλου απόψυξης.

• Να έχει αυτόματη απομάκρυνση συμπυκνώματος, έτσι ώστε να μην 

χρειάζεται γραμμή απόψυξης.

• Να διαθέτει βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα για την διατήρηση της 

ομοιομορφίας σε όλα τα επίπεδα.

• Να διαθέτει ροή αέρα κατάλληλη ώστε να εξασφαλίζεται γρήγορη 

αποκατάσταση θερμοκρασίας μετά τα ανοίγματα της πόρτας.

• Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού που ενεργοποιείται στις 

πιο κάτω περιπτώσεις: 

• πτώση ή άνοδο της θερμοκρασίας, 

• διακοπή ρεύματος, 

• παραμονή της πόρτας ανοικτής, 

• μειωμένη απόδοση του συμπυκνωτή, 
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• χαμηλής μπαταρίας και 

• ένδειξη αλλαγής καταγραφικού.

• Όλοι οι συναγερμοί να διαθέτουν ρυθμιζόμενη από τον χρήστη 

χρονοκαθυστέρηση και σίγαση.

• Να είναι βαμμένο εσωτερικά και εξωτερικά με ειδική πούδρα βαφής, 

ανθεκτική σε μικροτραυματισμούς, ενώ το εξωτερικό υλικό πρέπει να είναι 

αρίστης ποιότητας και να μην σκουριάζει.

• Να διαθέτει φωτισμό του θαλάμου που να ενεργοποιείται με το άνοιγμα της 

πόρτας, αλλά και ανεξάρτητο διακόπτη στον πίνακα ελέγχου.

• Να διαθέτει βοηθητικά μπαταρία η οποία να εξασφαλίζει την λειτουργία του 

πίνακα ελέγχου σε περίπτωση απώλειας μπαταρίας (θα εκτιμηθεί η πιο μεγάλη 

διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία).

• Να μπορεί να γίνει ρύθμιση των ηχητικών σημάτων (αυξο-μείωση).

• Ο συμπιεστής για το σύστημα ψύξης να έχει αέριο φιλικό προς το περιβάλλον. 

Θα εκτιμηθεί η χαμηλότερη στάθμη θορύβου που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 

55db (ποινή αποκλεισμού).

• Να διαθέτει τέσσερις (4) ρόδες βαρέως τύπου, έτσι ώστε να μπορεί να 

μετακινηθεί εντός του χώρου που θα τοποθετηθεί, τουλάχιστον οι δύο (2) από 

αυτές να φέρουν φρένο.

• Να είναι πιστοποιημένο εγγράφως για Ιατρική Νοσοκομειακή χρήση όσο και 

για λειτουργία στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας.

• Να συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για το 

συμπιεστή και ενός (1) έτους για τα λοιπά μέρη καθώς και εγχειρίδιο χρήσης 

στα Ελληνικά.
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• Να υπάρχει πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για δέκα (10) 

χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.

• Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα 

του προμηθευτή, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και συντηρήσεις, όταν και όπως 

προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

• Παράδοση εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης & επιλογής προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή και ο 
προϋπολογισμός δαπάνης 10.000,00 €.  (δέκα   χιλιάδες €. ) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 7112αν  του  προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου.   .

Η αποστολή των προσφορών θα γίνει σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο 
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 04 /12/2015  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 
10:00π.μ

. Οι προσφορές θα ανοιχτούν από τριμελή επιτροπή στις 07/12/2015 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι προσφορές να είναι σύμφωνα  με το υπόδειγμα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
Π.Τ/ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΩΝ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ

ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ

1. ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ
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ΑΔΑ: ΒΖΖΘ4690ΒΧ-ΓΓΦ



 

   

ΑΔΑ: ΒΖΖΘ4690ΒΧ-ΓΓΦ


		2015-11-24T10:14:40+0200
	Athens




