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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ   δυο (2) τεμ 
 βαση από Διοικητή 620/11.6.2018  αρ. πρωτ. 25935/25.7.2018 
 
 
1.    Να  είναι  καινούριο  αμεταχείριστο,  και  σε  άριστη  κατάσταση  λειτουργίας, κατακό-
ρυφο,  ορθογώνιο,  τεχνολογίας  NO  FROST  κατάλληλο  για  φύλαξη αντιδραστηρίων σε 
συνθήκες συντήρησης. 
2.    Να είναι ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 400 lt μονόπορτο και να διαθέτει ρόδες 
μετακίνησης βαρέου τύπου με ρεγουλατόρους, ώστε  να  δύναται  να  μετακινηθεί  εντός  του  
χώρου  που  ευρίσκεται,  και  να ρυθμίζεται η κλίση του. 
3.    Να  είναι  συμπαγούς  κατασκευής,  με  εσωτερική  επένδυση  τουλάχιστον  από 
πλαστική  επένδυση  και  4  και άνω τουλάχιστον  ράφια  βαμμένα  ή  αποτελούμενα  από 
μεταλλικό  σκελετό  με  πλαστική  επένδυση  λευκού  χρώματος.  Η  εσωτερική κατασκευή  
και  τα  χρησιμοποιούμενα  υλικά  θα  εξασφαλίζουν  την  υγιεινή  του θαλάμου. 
4.    Να  διαθέτει  ανοιγόμενη  πόρτα, με μαγνητικό λάστιχο και να φέρει τουλάχιστον διπλό ή 
τριπλό κρύσταλλο χαμηλής εκπομπής (Low-E) αντιθαμβωτικό για άνετη παρατήρηση του 
περιεχομένου χωρίς απώλειες θερμότητας. Σημειώνεται ότι, το πλαίσιο  θα  πρέπει  να  
διαθέτει  σύστημα  θερμοδιακοπής  ή  θερμομονωτική επένδυση. 
5.    Το ψυγείο θα λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50 ΗΖ. 
6.    Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας του από +2 °C έως  +7  
°C, ενώ η απόδοση του ψυγείου να είναι τέτοια ώστε με εξωτερική θερμοκρασία  
περιβάλλοντος  38  °C,  η  εσωτερική  θερμοκρασία  του  να  μην υπερβαίνει τους  4  °C. Η 
ένδειξη της θερμοκρασίας του θα είναι ψηφιακή, με δυνατότητα ρύθμισης της κατά 1°C (ή 
υποδιαιρέσεων του 1°C), ελεγχόμενη από κατάλληλο μικροεπεξεργαστή. 
7.    Να έχει χαμηλό θόρυβο λειτουργίας ο συμπιεστής, το ψυκτικό μέσο να είναι CFC-Free, 
το ψυκτικό σύστημα να είναι τοποθετημένο στην οροφή του ψυγείου. 
Επίσης  πρέπει  να  είναι  εύκολα  προσβάσιμο  για  συντήρηση,  επισκευή  ή αντικατάσταση 
του. 
8.    Να διαθέτει βεβιασμένη κίνηση αέρος από αθόρυβο ανεμιστήρα, για ομοιόμορφη 
κατανομή και σταθερότητα της θερμοκρασίας. 
9.    Να   διαθέτει   οπτικοακουστικό   συναγερμό   σε   περίπτωση   μεταβολής   της 
θερμοκρασίας  πέραν  των  ορίων  ασφαλείας  (χαμηλή  θερμοκρασία  θαλάμου, υψηλή 
θερμοκρασία θαλάμου). 
Όταν η  πόρτα δεν κλείσει καλά, πρέπει να ενεργοποιείται ο  συναγερμός με σύστημα 
ρυθμιζόμενης χρονοκαθυστέρησης. 
Τέλος πρέπει να υπάρχει σύστημα ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας ασφαλείας έτσι ώστε όταν η 
θερμοκρασία ανέβει πάνω από ένα όριο να λειτουργεί η ψύξη έτσι ώστε  η  θερμοκρασία  
μέσα  στο  ψυγείο  να  διατηρείται  όσο  το  δυνατόν χαμηλότερη. Αυτό  πρέπει  να  συμβαίνει  
ανεξάρτητα  με  το  αν  η  πόρτα  του ψυγείου έχει κλείσει καλά ή όχι. 
Ο συναγερμός να λειτουργεί και με μπαταρία ανάλογης χωρητικότητας για να εξασφαλίζεται η 
λειτουργία του για τουλάχιστον 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. 
10.    Να  διαθέτει  εσωτερικό  φωτισμό,  ελεγχόμενο  από  εξωτερικό  διακόπτη  ή αυτόματα 
ενεργοποιούμενο με το άνοιγμα της πόρτας μέσω ειδικού διακόπτη. 
11.    Να διαθέτει μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης με πάχος τουλάχιστον 50mm. 
12.    Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό όργανο καταγραφής της θερμοκρασίας ανά 
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ρυθμιζόμενα  τακτά  χρονικά  διαστήματα  με  μνήμη  και  με  την  δυνατότητα εκτύπωσης ή 
μεταφοράς των δεδομένων σε εκτυπωτή. 
13.    Να διαθέτει σύστημα κλειδώματος της πόρτας για επιπλέον ασφάλεια των 
αντιδραστηρίων. 
14.    Το όργανο καταγραφής θερμοκρασίας να λειτουργεί και με μπαταρία, ικανής 
χωρητικότητας έτσι ώστε να λειτουργεί χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για 
τουλάχιστον 24 ώρες, εύκολα αναπληρώσιμη 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει με την 
προσφορά του: 
1.    Ειδικό  έντυπο  PROSPECT  πρωτότυπο  (όχι  φωτοτυπία),  στο  οποίο  θα 
απεικονίζονται  σε  σχεδιαγράμματα  ή  σχέδιο  τα  τεχνικά  δεδομένα  των προσφερόμενων 
ψυγείων και θα πιστοποιείται η ταυτότητά των. 
2.    Ο προμηθευτής  θα  δηλώνει,  αναλυτικά τη  συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών 
σε σχέση με τους όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Για το 
λόγο αυτό και με ποινή αποκλεισμού της  προσφοράς  από  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  θα  
συνοδεύεται  κάθε προσφορά οπωσδήποτε με αναλυτικά φύλλα συμμόρφωσης (Φ.Σ.) 
χωριστά ανά παράρτημα της διακήρυξης και για κάθε προσφερόμενο είδος χωριστά, 
ανεξάρτητα της γενικής τεχνικής περιγραφής που θα συνυποβάλλεται με την προσφορά. 
Στα υπόψη φύλλα συμμόρφωσης θα αναγράφονται με σαφήνεια οι όροι της προσφοράς, ως   
και  τα τεχνικά κ.α. στοιχεία, δυνατότητες του προαναφερόμενου είδους με την ίδια σειρά και 
αρίθμηση των παραγράφων της  διακήρυξης  (παράρτημα)  και  θα  τεκμηριώνονται  με  
παραπομπές  στα αριθμημένα από τους προμηθευτές και οπωσδήποτε συνημμένα 
αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια (PROSPECTUS κ.α.). 
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  αναφέρει  ότι  τα  ψυγεία  συντήρησης είναι πρόσφατης 
παραγωγής και νέας σύγχρονης τεχνολογίας, τον τύπο, το εργοστάσιο και την χώρα 
κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής, το έτος πρώτης κυκλοφορίας του 
μοντέλου (το οποίο και να αποδεικνύεται), τον χρόνο παράδοσης, την τιμή, τον 
προβλεπόμενο χρόνο ζωής των ειδών όπως και τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
που  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  δύο(2)  έτη  με δωρεάν SERVICE  και ανταλλακτικά 
εκτός  των  αναλωσίμων,  που  πρέπει  να  αναφέρεται η τιμή τους καθώς και η συχνότητα 
αλλαγής τους και παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. 
3.    Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης 
και λειτουργίας, και με μηχανικά μέσα που θα διαθέτει ο ίδιος με απόλυτη προσοχή κατά τη 
φόρτωση και την εκφόρτωση.  
Ο  προμηθευτής  έχει  την υποχρέωση  να  αναλάβει  την  τοποθέτηση  των ψυγείων  και  την  
εκπαίδευση  του  προσωπικού  που  θα  τα  χειριστεί  , δωρεάν, εφόσον χρειασθεί. 
4.    Ο προμηθευτής να δηλώνει στην προσφορά του 
- Εάν  το  προσφερόμενο  είδος  λειτουργεί  μόνο  με  αναλώσιμα  του  ίδιου οίκου ή με 
αναλώσιμα που μπορεί να προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο. 
- Να   προσκομισθεί   κωδικοποιημένος   αναλυτικός   τιμοκατάλογος   των 
αναλώσιμων και των ανταλλακτικών, ο οποίος να αναπροσαρμόζεται κατ’ 
έτος σύμφωνα με τον επίσημο τιμάριθμο και να αναφερθεί η συχνότητα 
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αλλαγής τους. 
- Σε περίπτωση που λειτουργεί μόνο με αναλώσιμα του ίδιου οίκου, να αναφέρει εάν είναι 
μοναδικός διανομέας του οίκου στην Ελλάδα για τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά. 
5.    Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση παράδοση, τουλάχιστον για μια 
10ετία και θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο εντός 15 ημερών σε περίπτωση 
εισαγωγής τους. 
6.    Κατά   τη   διάρκεια   εγγύησης   θα   τηρείται   ημερολόγιο   λειτουργίας, συντήρησης, 
βλαβών κ.λπ. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους των 
Υπηρεσιών των Φαρμακείων και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα 
αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η   διάρκεια   ακινητοποίησης   του   μηχανήματος.   
Ο   προμηθευτής   θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του 
χρόνου   ακινητοποίησης   λόγω   βλάβης   οποιουδήποτε   μέρους   του μηχανήματος. 
7.    Ο  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  αποδεδειγμένα   δικό  του  ή 
συνεργαζόμενο οργανωμένο συνεργείο (SERVICE). 
8.    α. Να δηλώσουν το κόστος συντήρησης μετά τον χρόνο εγγύησης, το οποίο θα   
συνυπολογίζεται   για   την   τελική   διαμόρφωση   της   τιμής.   Να αναπροσαρμόζεται κάθε 
έτος σύμφωνα με τον τιμάριθμο ανά έτος και ανά μηχάνημα εξαρτώμενο από τον τόπο 
εγκατάστασης του μηχ/τος, καθώς και την μορφή της συντήρησης κατά περίπτωση, δηλαδή: 
i.          Με ανταλλακτικά 
ii.         Χωρίς ανταλλακτικά. 
iii.        Προληπτική συντήρηση. 
β. Για τη διαμόρφωση της τιμής θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή προσφοράς και το λειτουργικό 
κόστος. 
9.    Τα  μηχανήματα  θα  συνοδεύονται  απαραιτήτως  από  πρωτότυπο  (ΟΧΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)                                                          
τεχνικό    εγχειρίδιο  (SERVICE    MANUAL),   κατάσταση  κωδικοποιημένων   ανταλλακτικών                                                                                                                                                                                                                                                           
 (PART   LIST),   εγχειρίδιο   ρυθμίσεων (ADJUSTMENT  MANUAL),  τα  οποία  θα 
κατατεθούν  και τα οποία θα είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, εφάμιλλης 
ποιότητας με το αντίστοιχο ξενόγλωσσο. 
10. Ο  προμηθευτής  μαζί  με  την  προσφορά  του  να  δίνει  το  πρόγραμμα  (τον τρόπο, το 
χρόνο και τη μορφή) εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το χειριστεί.  Εάν  υπάρχουν  
κλειδώματα  στο  πρόγραμμα  του  μηχανήματος, καθώς και οι κωδικοί πρόσβασης, να 
δίδονται αναλυτικά, ώστε να μην υπάρχει δυσχέρεια στο SERVICE του. 
11. Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας  (OFF TIME) για κάθε 
μηχάνημα, λόγω βλαβών, καθορίζεται στις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες  με  
προϋπόθεση  πάντα  κανονικό  ωράριο  εργασίας (40  ώρες εργασίας/εβδομάδα). 
12. O προμηθευτής πρέπει οπωσδήποτε να συνυποβάλλει μαζί με την τεχνική προσφορά τα 
παρακάτω πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα πιστοποιητικά: 
-   Πιστοποιητικό  από  κοινοποιημένο  οργανισμό  όπου  θα  δηλώνεται  η χορήγηση του 
δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει την σήμανσηCE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό 
του, επί του προσφερόμενου είδους, συνοδευόμενη από πίνακα προϊόντων όπου θα 
αναφέρεται η ομάδα των προσφερόμενων   ειδών   ή   συνοδευόμενη   από   σχετική   
δήλωση συμμόρφωσης  του  κατασκευαστή  του  προσφερόμενου  είδους  με  τα 
αναγραφόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ (declaration of conformity). H εν λόγω δήλωση έχει 
έννοια μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ειδικό μοναδικό  πιστοποιητικό  για  το  
προσφερόμενο  είδος  αλλά  γενικότερο πιστοποιητικό προς τον κατασκευαστή για να 
επιθέτει τη σήμανση επί ομάδας   προϊόντων.  Σε   κάθε   περίπτωση  όμως   γίνεται   
σαφέστατη αναφορά στο πιστοποιητικό για ποια προϊόντα χορηγήθηκε. 
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-   Επίσημη   μετάφραση   στην   Ελληνική   γλώσσα   του   πιστοποιητικού σήμανσης CE για 
το προσφερόμενο υπό προμήθεια είδος  (άρθρο  5 του118/07 κανονισμού προμηθειών 
Δημοσίου). 
Προϋπολογισμός :1200€/τεμ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 
 
 

  


