
 

ΘΕΜΑ : Προμήθειαεπαγγελματικοφ ψυγείουγια το Βιοχημικό Σμήμα 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το επαγγελματικό ψυγείο να ικανοποιεί τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ: 

 Να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, ςτιβαρισ καταςκευισ και κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ 

ψυγείο ςυντθριςεωσ. 

 Να είναι κάκετου τφπου και χωρθτικότθτασ άνω των 1000lt τουλάχιςτον. Οι εξωτερικζσ του 

διαςτάςεισ να μθν υπερβαίνουν τα 1500x700x2100 (ΠxΒxΥ mm). 

 Να είναι βεβιαςμζνθσ κυκλοφορίασ αζρα ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομοιομορφία τθσ κερμοκραςίασ 

μζςα ςτο κάλαμο. 

 Να διακζτει εξωτερικά ψθφιακι ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ. 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα να λειτουργιςει ςε εφροσ κερμοκραςίασ +2°Cζωσ +12°C κατ’ ελάχιςτον. 

 Να ςυνοδεφεται από οκτϊ (8) ράφια κατ’ ελάχιςτον από ανοξείδωτο χάλυβα ρυκμιηόμενα ςε φψοσ. 

Το κάκε ράφι να μπορεί να δεχκεί βάροσ τουλάχιςτον 35kg. 

 Να διακζτει εςωτερικό φωτιςμό LED. 

 Ο κάλαμοσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από υψθλισ ποιότθτασ φφλλο ανοξείδωτου ατςαλιοφ και 

εξωτερικά να είναι βαμμζνοσ με υψθλισ ποιότθτασ εποξικιαντιμικροβιακι βαφι. 

 Να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό φιλικό προσ το περιβάλλον. 

 Να διακζτει μόνωςθ πολυουρεκάνθσ υψθλισ πίεςθσ (40kg/m
3
) πάχουσ τουλάχιςτον 5cm ςτον 

κάλαμο. 

 Να διακζτει δφο (2) γυάλινεσ πόρτεσ με τριπλό τηάμι. Οι πόρτεσ να διακζτουν αποςπϊμενο 

μαγνθτικό λάςτιχο που να εξαςφαλίηει το ςωςτό ςφράγιςμα τουσ. 

 Να ςτθρίηεται ςε τζςςερα (4) πόδια κατϋ ελάχιςτον καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα και 

ρυκμιηόμενα κατά φψοσ. 

 Να διακζτει πίνακα ελζγχου και LED οκόνθ με τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ κατϋ ελάχιςτο: 

o Κατάςταςθ λειτουργίασ εξαρτθμάτων 

o Ψθφιακι ρφκμιςθ κερμοκραςίασ με ακρίβεια 0,1°C 

o Σίγαςθ ςυναγερμϊν 

o Κλείδωμα ρυκμίςεων και παραμζτρων για περιςςότερθ προςταςία 

o Οπτικο-ακουςτικοί ςυναγερμοί για υψθλι και χαμθλι κερμοκραςία, ανοιχτι πόρτα, 

διακοπι ρεφματοσ, βλάβεσ αιςκθτιρων και για λειτουργία απόψυξθσ. 

 Να διακζτει αυτόματθ απόψυξθ 

 Να διακζτει επαφζσ για αν μπορεί να ςυνδεκεί με ςφςτθμα απομακρυςμζνου ςυναγερμοφ 

 Να διακζτει εςωτερικό δοχείο ςυλλογισ διαρροϊν 

 Το επίπεδο κορφβου να μθν ξεπερνάει τα 60 db 



 Να υπάρχει θ δυνατότθτα καταγραφισ δεδομζνων κερμοκραςίασ και ςυναγερμϊν των τελευταίων 

τουλάχιςτον δζκα (10) καταςτάςεων ςφάλματοσ. Να υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγισ των 

δεδομζνων ςε USB. 

 Να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασγια ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ και επάρκεια ανταλλακτικϊν 

για δζκα (10) ζτθ τουλάχιςτον 

 Να διακζτει ςιμανςθ CE και o καταςκευαςτικόσ οίκοσ να διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα πιςτοποιθτικά 

ποιότθτασ ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016. 

 Η προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα πιςτοποιθτικά ποιότθτασISO 9001:2015 

και ISO 13485:2016 με το κατάλλθλο πεδίο εφαρμογισ. 

 Ο προμθκευτισ να ζχει τθν δυνατότθτα αποκατάςταςθσ οποιαςδιποτε βλάβθσ του ψυγείου 

άμεςα από τθν ειδοποίθςι του (για το διάςτθμα που υποςτθρίηεται από εγγφθςθ). 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να λάβει πλιρθ και καλι γνϊςθ του χϊρου εγκατάςταςθσ του ψυγείου, 

όπωσ διαςτάςεισ, παροχι ρεφματοσ κ.λπ.. 

 Αποςτολι προμικειασ το αργότερο εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ςφμβαςθσ 

- ανάλθψθσ εργαςιϊν από το Γ. Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ». 

 Τα υπό προμικεια είδθ να διακζτουν πιςτοποιθτικό CE. Να πλθροφν όλα τα ςχετικά πρότυπα και 

τθν ελλθνικι νομοκεςία. 

 Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ να ςυνοδεφεται απ' όλα τα τεχνικά φυλλάδια και ζγγραφα από τα 

οποία να προκφπτει θ ςυμφωνία των χαρακτθριςτικϊν του προςφερόμενου είδουσ με τθν 

παροφςα τεχνικι περιγραφι. 

 Τυχόν ιδιαιτερότθτεσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ (όπωσ παροχι ρεφματοσ) να αναφζρονται 

ςτθ προςφορά του αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ πραγματοποιικθκαν οι εργαςίεσ 

κακαροφσ και λειτουργικοφσ. Να απομακρυνκοφν άμεςα τα άχρθςτα υλικά και υλικά ςυςκευαςίασ 

ςε χϊρουσ απόρριψθσ που κα υποδείξει το Νοςοκομείο. 

 Τυχόν φκορζσ κατά τθν εγκατάςταςθ του ψυγείου που κα προκλθκοφν από τον ανάδοχο, να 

αποκαταςτακοφν από τον ίδιο. 

 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπαιδεφςει το προςωπικό για τθν λειτουργία και τθ ρφκμιςθ 

του ψυγείου. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει οδθγίεσ χριςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςτα 

ελλθνικά. 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ 

Συνολικόεκτιμϊμενο κόςτοσ:7.500€ (εφτά χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 


