
 

                                                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20891/23-09-2020 

Πύργος, 23/9/2020 

 

 
Mε τθν υπ’ αρικ. 414/16-6-2020 Πράξθ Διοικθτι του Γ.Ν. Ηλείασ οριςτικαμε μζλθ τθσ 
επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικών προδιαγραφών για τισ ανάγκεσ τθσ Ν.Μ. Πφργου, για τα κάτωκι:   
 

- Ψυγείο ςυντιρθςθσ αςκών αίματοσ για τθν Αιμοδοςία 
- τρώματα κατά των κατακλίςεων  

 
ασ διαβιβάηουμε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προαναφερόμενων ειδών: 

 
TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ  

ΨΤΓΕΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ  

1. Να είναι κάκετο δίπορτο ψυγείο αςκϊν αίματοσ καινοφριο και αμεταχείριςτο,  
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1.440 λίτρων. 

2. Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ να μθν είναι παραπάνω από 200x100x150cm (ΥxΒxΠ). 
3. Να μπορεί να δεχκεί τουλάχιςτον 770 αςκοφσ των 450ml. 
4. Να ςυνοδεφεται από τουλάχιςτον 14 ςυρόμενα ςυρτάρια από ανοξείδωτο ατςάλι που 

μποροφν να προςαρμόηονται ςε διαφορετικά φψθ. 
5. Να διακζτει τζςςερισ ρόδεσ από ανοξείδωτο ατςάλι, με φρζνο για τθν ςτακεροποίθςθ του 

ψυγείου. 

6. Να διακζτει δφο γυάλινεσ πόρτεσ, με δυνατότθτα κλειδϊματοσ. 

7. Να διακζτει φωτιςμό καλάμου τφπου LED που να ενεργοποιείται με το άνοιγμα τθσ 
πόρτασ, αλλά και με ανεξάρτθτο διακόπτθ ςτον πίνακα ελζγχου. 

8. Θ κερμοκραςία να είναι προ-ρυκμιςμζνθ ςτουσ +4ο C και το εφροσ κερμοκραςίασ να είναι 
τουλάχιςτον +3οC ζωσ +7οC. Ο ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ να γίνεται από 
μικροεπεξεργαςτι. 

9. Να διακζτει ψθφιακι ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ με ανάλυςθ 0.10C. Να διακζτει φωτεινζσ 
χρωματικζσ ενδείξεισ για τθν κατάςταςθ τθσ κερμοκραςίασ του καταψφκτθ.  

10.  Θ μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ να γίνεται μζςω αιςκθτθρίου εμβαπτιςμζνου ςε ειδικό 
διάλυμα για εξομοίωςθ των ςυνκθκϊν μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ εντόσ του αςκοφ 
αίματοσ. 

11.  Να διακζτει ενςωματωμζνο κυκλικό καταγραφικό κερμοκραςίασ 7-θμερϊν. 
12.  Να ζχει αυτόματθ απόψυξθ που προςαρμόηεται ςτισ ςυνκικεσ χριςθσ. 
13.  Να διακζτει κλειδί τριπλισ κζςθσ αςφαλείασ για προςταςία των ρυκμίςεων του 

καλάμου. 
14.  Να διακζτει βοθκθτικι μπαταρία θ οποία να εξαςφαλίηει τθ λειτουργία του πίνακα 

ελζγχου ςτθν περίπτωςθ απϊλειασ ρεφματοσ. 
15.  Να διακζτει ςυναγερμοφσ για υπζρβαςθ ορίων κερμοκραςίασ, πτϊςθ τροφοδοςίασ, 

ανοικτι πόρτα και χαμθλι φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. Να υπάρχει δυνατότθτα για τθ ςίγαςθ 
ςυναγερμοφ για τουλάχιςτον ζξι λεπτά.  



16.  Να διακζτει ειδικι τεχνολογία κινθτιρα μεταβλθτισ ταχφτθτασ, που προςαρμόηεται 
ανάλογα με τισ ςυνκικεσ εντόσ και εκτόσ του ψυγείου, με αποτζλεςμα τθν ελάχιςτθ 
δυνατι κατανάλωςθ ενζργειασ. 

17.  Να διακζτει μονωμζνθ κφρα για τθν ειςαγωγι αιςκθτθρίου.  
18.  Το επίπεδο κορφβου να είναι μζγιςτο 52db. 
19.  Να διακζτει επαφζσ για να μπορεί να ςυνδεκεί με ςφςτθμα ςυναγερμοφ. 
20.  Να διακζτει ςιμανςθ CE και Energy Star και να πλθροί τισ αυςτθρζσ  απαιτιςεισ AABB για 

τθν αποκικευςθ αίματοσ και ςυςτατικϊν αίματοσ. 
21.  Ο καταςκευαςτισ και ο προςφζρων να διακζτουν ISO9001. 
22.  Ο προμθκευτισ κα πρζπει να διακζτει ςτο προςωπικό τθσ εταιρίασ κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνουσ τεχνικοφσ με πιςτοποίθςθ από κατάλλθλο εξουςιοδοτθμζνο ίδρυμα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για διαχείριςθ των ψυκτικϊν υγρϊν ςφμφωνα με τουσ πρόςφατουσ 
κανονιςμοφσ 2067/2015/ΕΚ (να αποδεικνφεται με κατάκεςθ του πιςτοποιθτικοφ και τθσ 
κατάςταςθσ προςωπικοφ). 

23.  Θ προςφζρουςα εταιρία να διακζτει τμιμα ςζρβισ και να είναι εξουςιοδοτθμζνθ από τον 
καταςκευαςτι για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ για το ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. 

24.  Να παρζχεται εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια. 
25.  Να παρζχεται service και ανταλλακτικά για δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια. 
26.  Να υπάρχει δζςμευςθ άμεςθσ αντικατάςταςισ του ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ 

δυςλειτουργίασ εντόσ του χρόνου εγγφθςθσ. 
27.  Να παρζχεται αντίγραφο ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ το οποίο κα δεςμεφεται να το 

ακολουκιςει κακϊσ και το ποςό ετιςιασ ςυντιρθςθσ με ανταλλακτικά μετά τθ λιξθ τθσ 
εγγφθςθσ. 

28. Με τθν τοποκζτθςθ του ψυγείου να γίνει πλιρθσ εγκατάςταςθ και απαραιτιτωσ πλιρθσ 
εκπαίδευςθ των χρθςτϊν και των τεχνικϊν.  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 16.000,00€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σο παρόν ςυντάςςεται  και υπογράφεται από τα Μζλθ τθσ Επιτροπισ Κατάρτιςθσ Σεχνικών 

Προδιαγραφών ωσ κάτωκι: 

  

Ηαχαριαδάκθ Ελιςάβετ, Δ/τρια Βιοπακολόγοσ 

Ηαρκαδάκθ Ευςτακία, Προϊςταμζνθ Εργαςτθριακοφ Τομζα Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ 

Σταμάτθ Σταματία, Προϊςταμζνθ ΜΕΘ 

 

 

 

 

 


