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ΘΕΜΑ : «Προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου για το αιματολογικό τμήμα» 
 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στιβαρής κατασκευής. 
2. Να είναι βεβιασμένης κυκλοφορίας. 

3. Να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας. 
4. Να διαθέτει εξωτερικά ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας. 

5. Να είναι κάθετου τύπου, χωρητικότητας 620 λίτρων ± 5%. Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι. 

Περίπου  (πλάτος Χ ύψος Χ βάθος)  70 Χ 215 Χ 85 cm. 
6. Να διαθέτει  5 ράφια, κατασκευασμένα από χάλυβα επιχρισμένο με αντιβακτηριδιακή βαφή,  ικανά 

για φορτίο 30 kg το έκαστο. 
7. Να διαθέτει χειρολαβή ενσωματωμένη στην πόρτα με κλειδαριά. 

8. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED. 

9. Το επίπεδο θορύβου να μην ξεπερνάει τα 60 db. 
10. Να διατηρεί την θερμοκρασία από 2 0C έως 15 0C τουλάχιστον ανάλογα με την επιλογή μας. 

11. Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι κατά ελάχιστο με: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012. 
12.  Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας φύλλο ανοξείδωτου ατσαλιού. 

13. Εξωτερικά να είναι βαμμένος με υψηλή ποιότητα εποξική αντιμικροβιακή βαφή. 

14. Η εξωτερική πόρτα να στηρίζεται σε βαρέως τύπου μεντεσέδες και κλείστρο με κλειδαριά, και να 
έχει εγγύηση 10 ετών τουλάχιστον για τους μεντεσέδες και τα κλείστρα. 

15. Η πόρτα να κλείνει με μαγνητικό λάστιχο που να εξασφαλίζει το σωστό σφράγισμά της. 
16. Να διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πίεσης (40kg/m3) τουλάχιστον 5 cm στον θάλαμο. 

17. Να λειτουργεί με ψυκτικό ρευστό φιλικό προς το περιβάλλον. 
18. Να διαθέτει πόρτα με διπλό ή τριπλό τζάμι. 

19. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για ανοιχτή πόρτα, διακοπή ρεύματος και άνοδο της 

θερμοκρασίας. 
20. Να διαθέτει δοχείο συλλογής των συμπυκνωμάτων. 

21. To   ψυκτικό μέσο να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 
22. Να υπάρχουν ανταλλακτικά έως δέκα (10) χρόνια  

23. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 χρόνια και για τον συμπιεστή να έχει   

εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 5 χρόνια. 
24. Ο προμηθευτής να έχει την δυνατότητα αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης του ψυγείου  άμεσα  

από την ειδοποίησή του. 
25. Το ψυγείο να παραδοθεί εντός 60 ημερών από την παραγγελία του. 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Εκτίμηση κόστους: 4000,00€ (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος να λάβει πλήρη και καλή γνώση του χώρου εγκατάστασης του ψυγείου, π.χ. 

διαστάσεις ,παροχή ρεύματος κ.λ.π.  

 Τυχόν ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη (όπως παροχή ρεύματος ) να αναφέρονται στη 

προσφορά του αναδόχου. 
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 Απομάκρυνση αχρήστων είναι ευθύνη του αναδόχου.  

 Τυχόν φθορές κατά την εγκατάσταση του ψυγείου που θα προκληθούν από τον ανάδοχο, να 

αποκατασταθούν από τον ίδιο.   

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το προσωπικό για την λειτουργία και τη  ρύθμιση 

του ψυγείου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει οδηγίες χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης στα ελληνικά. 

 

 

 

 

 


