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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                 
 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                      
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

     

 ΘΕΜΑ:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  1ης ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

                     ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ, Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ:

•   «ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, κατόπιν του υπ’ αριθμ.: 
20891/23-09-2020 Πρακτικού που συντάχθηκε από την Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών (η 
οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 414/16-06-2020 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ) (ΑΔΑ: 6ΘΡΛ46907Ε-
4Ω0) για την προμήθεια του είδους «ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ»  για το Γ.Ν. Ηλείας, Ν.Μ. Πύργου, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον 
ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η 
Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του Εξοπλισμού που 
αναφέρθηκε ανωτέρω.  Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της 
Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας 
(www.nosokomeiopyrgoy.gr). Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται 
απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». 
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του 
ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την ΤΕΤΑΡΤΗ 10-03-2021.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να 
επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον 
διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την 
δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Ε.Ο. Πύργου- Πατρών
Τ. Κ: 27131
Πληροφορίες: Μπακαλοπούλου Κ. 
Τηλ.: 2621 36 1474
Φαξ: 2621 36 1193
e-mail: promithiesgnpyr@gmail.com

ΠΡΟΣ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πύργος, 23/02/2021
Α. Π.: 4640
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            To Nοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την 
οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η 
μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

                                                                                           Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD, PhD
                                                                      

Συνημμένα:
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

                                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20891/23-09-2020
Πύργος, 23/9/2020
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Mε την υπ’ αριθ. 414/16-6-2020 Πράξη Διοικητή του Γ.Ν. Ηλείας οριστήκαμε μέλη της 
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου, για τα 
κάτωθι:  

- Ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος για την Αιμοδοσία
- Στρώματα κατά των κατακλίσεων 

Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των προαναφερόμενων ειδών:

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ 

ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

1. Να είναι κάθετο δίπορτο ψυγείο ασκών αίματος καινούριο και αμεταχείριστο,  
χωρητικότητας τουλάχιστον 1.440 λίτρων.

2. Οι εξωτερικές διαστάσεις να μην είναι παραπάνω από 200x100x150cm (ΥxΒxΠ).
3. Να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον 770 ασκούς των 450ml.
4. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 14 συρόμενα συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι που 

μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικά ύψη.
5. Να διαθέτει τέσσερις ρόδες από ανοξείδωτο ατσάλι, με φρένο για την σταθεροποίηση 

του ψυγείου.
6. Να διαθέτει δύο γυάλινες πόρτες, με δυνατότητα κλειδώματος.
7. Να διαθέτει φωτισμό θαλάμου τύπου LED που να ενεργοποιείται με το άνοιγμα της 

πόρτας, αλλά και με ανεξάρτητο διακόπτη στον πίνακα ελέγχου.
8. Η θερμοκρασία να είναι προ-ρυθμισμένη στους +4ο C και το εύρος θερμοκρασίας να 

είναι τουλάχιστον +3οC έως +7οC. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας να γίνεται από 
μικροεπεξεργαστή.

9. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας με ανάλυση 0.10C. Να διαθέτει 
φωτεινές χρωματικές ενδείξεις για την κατάσταση της θερμοκρασίας του καταψύκτη. 

10.  Η μέτρηση της θερμοκρασίας να γίνεται μέσω αισθητηρίου εμβαπτισμένου σε ειδικό 
διάλυμα για εξομοίωση των συνθηκών μέτρησης της θερμοκρασίας εντός του ασκού 
αίματος.

11.  Να διαθέτει ενσωματωμένο κυκλικό καταγραφικό θερμοκρασίας 7-ημερών.
12.  Να έχει αυτόματη απόψυξη που προσαρμόζεται στις συνθήκες χρήσης.
13.  Να διαθέτει κλειδί τριπλής θέσης ασφαλείας για προστασία των ρυθμίσεων του 

θαλάμου.
14.  Να διαθέτει βοηθητική μπαταρία η οποία να εξασφαλίζει τη λειτουργία του πίνακα 

ελέγχου στην περίπτωση απώλειας ρεύματος.
15.  Να διαθέτει συναγερμούς για υπέρβαση ορίων θερμοκρασίας, πτώση τροφοδοσίας, 

ανοικτή πόρτα και χαμηλή φόρτιση της μπαταρίας. Να υπάρχει δυνατότητα για τη 
σίγαση συναγερμού για τουλάχιστον έξι λεπτά. 

16.  Να διαθέτει ειδική τεχνολογία κινητήρα μεταβλητής ταχύτητας, που προσαρμόζεται 
ανάλογα με τις συνθήκες εντός και εκτός του ψυγείου, με αποτέλεσμα την ελάχιστη 
δυνατή κατανάλωση ενέργειας.
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17.  Να διαθέτει μονωμένη θύρα για την εισαγωγή αισθητηρίου. 
18.  Το επίπεδο θορύβου να είναι μέγιστο 52db.
19.  Να διαθέτει επαφές για να μπορεί να συνδεθεί με σύστημα συναγερμού.
20.  Να διαθέτει σήμανση CE και Energy Star και να πληροί τις αυστηρές  απαιτήσεις 

AABB για την αποθήκευση αίματος και συστατικών αίματος.
21.  Ο κατασκευαστής και ο προσφέρων να διαθέτουν ISO9001.
22.  Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει στο προσωπικό της εταιρίας κατάλληλα 

εκπαιδευμένους τεχνικούς με πιστοποίηση από κατάλληλο εξουσιοδοτημένο ίδρυμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση των ψυκτικών υγρών σύμφωνα με τους 
πρόσφατους κανονισμούς 2067/2015/ΕΚ (να αποδεικνύεται με κατάθεση του 
πιστοποιητικού και της κατάστασης προσωπικού).

23.  Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει τμήμα σέρβις και να είναι εξουσιοδοτημένη από 
τον κατασκευαστή για την Τεχνική Υποστήριξη για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

24.  Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
25.  Να παρέχεται service και ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
26.  Να υπάρχει δέσμευση άμεσης αντικατάστασής του σε περίπτωση εμφάνισης 

δυσλειτουργίας εντός του χρόνου εγγύησης.
27.  Να παρέχεται αντίγραφο συμβολαίου συντήρησης το οποίο θα δεσμεύεται να το 

ακολουθήσει καθώς και το ποσό ετήσιας συντήρησης με ανταλλακτικά μετά τη λήξη 
της εγγύησης.

28. Με την τοποθέτηση του ψυγείου να γίνει πλήρης εγκατάσταση και απαραιτήτως 
πλήρης εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 

Το παρόν συντάσσεται  και υπογράφεται από τα Μέλη της Επιτροπής Κατάρτισης Τεχνικών 
Προδιαγραφών ως κάτωθι:
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Ζαχαριαδάκη Ελισάβετ, Δ/τρια Βιοπαθολόγος

Ζαρκαδάκη Ευσταθία, Προϊσταμένη Εργαστηριακού Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Σταμάτη Σταματία, Προϊσταμένη ΜΕΘ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


