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Αξηζ.Πξση.  25678/6-7-22  

    

ΘΕΜΑ : Πξνκήζεηα λένπ ςπγείνπ ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ Γ.Ν.ΠΑΣΡΩΝ «Ο  Άγηνο Αλδξέαο» 

  
 

 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

1. Να είλαη θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο. 
2. Να είλαη βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο. 
3. Να είλαη θάζεηνπ ηύπνπ, ρσξεηηθόηεηαο 1400 ιίηξσλ ± 10%  
4. Να δηαζέηεη 8 ξάθηα από αλνμείδσην ράιπβα ξπζκηδόκελα ζε ύςνο. 
5. Να δηαζέηεη δύν (2) γπάιηλεο πόξηεο κε απηόκαην θιείζηκν (δηπιό γπαιί ρακειήο εθπνκπήο), κε 

καγλεηηθό ιάζηηρν θαη ζηηο 4 πιεπξέο γηα ηέιεην θιείζηκν. Να  δηαζέηνπλ 2 θιεηδαξηέο κε θιεηδί. 
6. Να δηαζέηεη Πίλαθα ειέγρνπ κε κηθξνεπεμεξγαζηή κε εύθνιε ζηελ αλάγλσζε ςεθηαθή νζόλε πνπ 

εκθαλίδεη ην κελνύ, ηε ζεξκνθξαζία, ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία, εκεξνκελία θαη ώξα, κνληέιν 
ςπγείνπ. Άλνηγκα θαη θιείζηκν κόλν κε ρξήζε θσδηθνύ. πλερήο παξαθνινύζεζε ζεξκνθξαζίαο κε 
εκθάληζε ηεο επηιεγκέλεο θαη ησλ ζπλαγεξκώλ ζηελ νζόλε, κέζσ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο PT1000 
(Πιαηίλα).  

7. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο: Τςειήο θαη ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (ξπζκηδόκελνη), 
αλνηρηήο πόξηαο, απνηειεζκαηηθόηεηαο ζπκππθλσηή, πξνβιήκαηνο ζηα αηζζεηήξηα, πηώζεο ηάζεο, 
ρακειήο κπαηαξίαο.  

8. Να δηαζέηεη ζύξα USB γηα εμαγσγή δεδνκέλσλ ζεξκνθξαζίαο θαη ζπλαγεξκώλ ή επαλεθθίλεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

9. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απνζηνιήο κελπκάησλ ζπλαγεξκνύ κέζσ GSM θαη ζύξα δηθηύνπ LAN γηα 
ζύλδεζε κέζσ internet ζε PC γηα παξαθνινύζεζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 

10. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζεξκνθξαζίαο θαη ζπλαγεξκώλ ησλ ηειεπηαίσλ 30 
εκεξώλ θαη λα κπνξεί λα γίλεη εμαγσγή ζε USB. 

11. Να δηαζέηεη εζσηεξηθό θσηηζκό LED κε απηόκαην άλακκα κε ην άλνηγκα ηεο πόξηαο θαη κε 
εμσηεξηθό δηαθόπηε. 

12. Σν επίπεδν ζνξύβνπ λα κελ μεπεξλάεη ηα 60 db. 

13. Να δηαηεξνύλ ηελ ζεξκνθξαζία από 2 0C έσο 12 0C ηνπιάρηζηνλ αλάινγα κε ηελ επηινγή καο. 
14. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ειάρηζην κε: ISO9001:2015, 

ISO13485:2016, ISO14001 

15. Η εμσηεξηθή θαηαζθεπή λα είλαη από γαιβαληζκέλν ράιπβα κε επεμεξγαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο θαη 
επηθαιπκκέλν κε ιεπθό θηικ PVC. Η εζσηεξηθή θαηαζθεπή λα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα 
γπαιηζκέλν (Scotch-Brite ηύπνπ). 

16. Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ λα είλαη πεξίπνπ 1400x800x2000 (ΠxΒxΤ mm) 
17. Να δηαζέηεη κόλσζε πνιπνπξεζάλεο πςειήο πίεζεο (40kg/m3), κε πάρνο ηνπιάρηζηνλ 6 cm ζηνλ 

ζάιακν. 
18. Να ιεηηνπξγεί κε ςπθηηθό ξεπζηό θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ (CFC-free) . 

19. Να δηαζέηεη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν θύθιν απόςπμεο κε απηόκαηε εμάηκηζε ησλ 
ζπκππθλσκάησλ. 

20. Να ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά έσο δέθα (10) ρξόληα  
21. Να έρνπλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα θαη γηα ηνλ ζπκπηεζηή λα έρνπλ  

εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα. 
22. Ο πξνκεζεπηήο λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα απνθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε βιάβεο ηνπ ςπγείνπ  άκεζα  

από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ. 
23. Σ0 ςπγείν λα παξαδνζεί εληόο 60 εκεξώλ από ηελ παξαγγειία ηνπο. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Εθηίκεζε θόζηνπο: 7000,00€ (επηά ρηιηάδεο επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
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ΓΕΝΙΚΑ: 
 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο λα ιάβεη πιήξε θαη θαιή γλώζε ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ςπγείνπ, π.ρ. 

δηαζηάζεηο ,παξνρή ξεύκαηνο θ.ι.π.  

 Σπρόλ ηδηαηηεξόηεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε (όπσο παξνρή ξεύκαηνο ) λα αλαθέξνληαη ζηε 
πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. 

 Απνκάθξπλζε αρξήζησλ είλαη επζύλε ηνπ αλαδόρνπ.  

 Σπρόλ θζνξέο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ςπγείνπ πνπ ζα πξνθιεζνύλ από ηνλ αλάδνρν, λα 
απνθαηαζηαζνύλ από ηνλ ίδην.   

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπαηδεύζεη ην πξνζσπηθό γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηε  ξύζκηζε 
ηνπ ςπγείνπ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη νδεγίεο ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηα ειιεληθά. 
 

 

 


