
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια ενόσ 

Καταψφκτη Πλαςμάτων Αιμοδοςίασ. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΖΟΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 17% 

1  ΚΑΣΑΨΤΚΣΗ 
ΠΛΑΜΑΣΩΝ 
ΑΙΜΟΔΟΙΑ  
-28/-32C0  

1 1X7.692,31 7.692,31 9.000,00 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 755/15-01-2021 

ΚΑΕ 7112.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν Πζμπτθ 21-01-2021 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν Δευτζρα 25-01-2021 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

«ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΑΦΤΚΣΗ ΠΛΑΜΑΣΟ» 

1. Ο καταψφκτθσ να είναι καινοφργιοσ και ςχεδιαςμζνοσ αποκλειςτικά για 
αποκικευςθ και ςυντιρθςθ μονάδων πρόςφατα κατεψυγμζνου πλάςματοσ (FFP) 
ςε ιδανικζσ ςυνκικεσ. 

2. Να ζχει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 και να διακζτει CE Mark 

3. Να αναφζρεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία, ό τφποσ του ςυγκεκριμζνου 
προςφερόμενου μοντζλου και ςε ποιά χϊρα είναι το εργοςτάςιο καταςκευισ 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ: 19/01/2021 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤΑΡ.                                    ΠΡΩΣ.: οικ. 5  
   «   Κ Τ Λ Ι Σ  Ε Ι Ο  » 
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4. Να είναι κερμοκραςίασ τουλάχιςτον -30οC (-30οC ι ακόμθ βακφτερθσ ψφξθσ). 
5. Να είναι χωρθτικότθτασ μεγαλφτερθσ των 600 λίτρων. Να επιτρζπει τθν 

αποκικευςθ άνω των 500 μονάδων πλάςματοσ όγκου 250 ml (μοντζλο μονοφ 
μεγάλου καταψφκτθ). Να αναφζρεται επακριβϊσ θ χωρθτικότθτα, ο ςυνολικόσ 
αρικμόσ μονάδων πλάςματοσ, οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ και οι διαςτάςεισ του 
καλάμου. 

6. Να είναι κατακόρυφοσ, μονόκυροσ, τροχιλατοσ για εφκολθ μετακίνθςθ και 
ςτακερά ακινθτοποιοφμενοσ ςτθν τελικι κζςθ. 

7. Να λειτουργεί με ρεφμα 220-230V/50 Hz. 
8. Να μπορεί να λειτουργεί και ςε ςχετικά υψθλζσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ. 
9. Να είναι καταςκευαςμζνοσ εξωτερικά είτε από ανοξείδωτο χάλυβα, είτε από άλλα 

υλικά υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ. 
10. Σο εςωτερικό του καλάμου να είναι καταςκευαςμζνο είτε από ανοξείδωτο χάλυβα, 

είτε από άλλο ειδικό υλικό, μθ οξειδοφμενο, ανκεκτικό και που δεν ευνοεί τθν 
ανάπτυξθ μικροβίων. 

11. Να ζχει μόνωςθ υψθλισ ποιότθτασ ςτο κάλαμο και ςτθν πόρτα. 
12. Η πόρτα: 

a. να ζχει διπλά τοιχϊματα με μονωτικό υλικό υψθλισ ποιότθτασ ενδιάμεςα 

b. να ζχει λάςτιχα μεγάλθσ αντοχισ και άριςτθσ εφαρμογισ 

c. να ζχει ςφςτθμα αςφάλιςθσ με άγκιςτρα, ι άλλου τφπου εφχρθςτα 
κλείςτρα και ει δυνατόν κλειδαριά αςφαλείασ. 

d. Ει δυνατόν (όχι υποχρεωτικά) να μπορεί να ανοίγει δεξιόςτροφα ι 
αριςτερόςτροφα 

13. Να διαςφαλίηεται ικανοποιθτικι διατιρθςθ τθσ χαμθλισ κερμοκραςίασ, ζςτω και 
αν θ πόρτα ανοίγει πολλζσ φορζσ το 24ωρο (γριγορθ επαναφορά ςτθν ιδανικι 
κερμοκραςία). 

14. Να διακζτει τουλάχιςτον 6 ςυρόμενα ςυρτάρια, κατά προτίμθςθ ρυκμιηόμενου 
φψουσ. Να αναφερκοφν ο αρικμόσ και οι διαςτάςεισ τουσ κακϊσ και ο αρικμόσ των 
αςκϊν πλάςματοσ που μπορεί να αποκθκεφονται ςε κάκε ςυρτάρι. 

15. Σα ςυρτάρια : 
a. Να είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα ι από άλλο κατάλλθλο 

υλικό. 
b. Να ζχουν ανκεκτικό και άριςτα ςχεδιαςμζνο μθχανιςμό, ϊςτε να μποροφν 

να ςφρονται μζχρι ζξω εξ ολοκλιρου, με ευκολία και αςφάλεια. 
c. Να διακζτουν τουλάχιςτον δφο κάκετα διαχωριςτικά, ϊςτε να διαιροφνται 

ςε τρία τουλάχιςτον διαμερίςματα. 
16. Σα διαχωριςτικά των ςυρταριϊν να μποροφν να βγαίνουν εφκολα για να 

κακαριςτοφν. Να αναφερκοφν το υλικό και οι διαςτάςεισ τουσ. 
17. Ο καταψφκτθσ να διακζτει ακόρυβο ςφςτθμα κυκλοφορίασ του αζρα και ςφςτθμα 

ψφξθσ κατάλλθλο για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 
a. Ο κόρυβοσ να μθ υπερβαίνει τα 55 db. Να δοκεί ο αρικμόσ των db. 
b. Να περιγραφεί το ςφςτθμα ψφξθσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 

ςυμπιεςτι. 
c. Σο υγρό ψφξθσ να μθ ζχει επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον (να μθν είναι αντι-

οικολογικό, να είναι CFC-free) 
d. Σο ςτοιχείο ςυμπφκνωςθσ του ςυμπιεςτι να είναι super tropical +56Ο C, 

κατάλλθλο για λειτουργία ςε εςωτερικό χϊρο με υψθλζσ κερμοκραςίεσ και 
να είναι τφπου scroll. 

e. Ο ςυντελεςτισ απόδοςισ 

18. Ο καταψφκτθσ να διακζτει εςωτερικό ακόρυβο ανεμιςτιρα για ομοιόμορφθ 
κατανομι ψφξθσ (με το άνοιγμα τθσ πόρτασ ο ανεμιςτιρασ να ςταματά για 
διατιρθςθ τθσ ψφξθσ). 

19. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ απόψυξθσ και να διαςφαλίηεται θ διατιρθςθ 
ςτακερισ χαμθλισ κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ απόψυξθσ. 
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20. Να διακζτει φίλτρο για διαςφάλιςθ τθσ κακαρότθτασ του ειςερχομζνου αζρα ςτο 
χϊρο των ςυμπιεςτϊν. Σο φίλτρο να μπορεί να αφαιρείται εφκολα για περιοδικό 
κακαριςμό. 

21. Να διακζτει πλικτρο προςωρινισ ι ςυνεχοφσ διακοπισ του ακουςτικοφ 
ςυναγερμοφ. 

22. Να διακζτει θλεκτρονικι ρφκμιςθ κερμοκραςίασ 

23. Να διακζτει πίνακα με θλεκτρονικι ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ (ψθφιακι ζνδειξθ 
κερμοκραςίασ). 

24. Να διακζτει καταγραφικό κερμοκραςίασ για 7 θμζρεσ, το οποίο 

a. Να μπορεί να λειτουργεί και με μπαταρία. 
b. Να αναφερκεί αν παρζχεται αυτοτελζσ ι εάν είναι ενςωματωμζνο ςτο 

panel. τθ δεφτερθ περίπτωςθ να αναφερκεί ςε ποιά κζςθ του panel. 
25. Να διακζτει οπτικο-ακουςτικό ςφςτθμα ςυναγερμοφ 

a. υποχρεωτικά για διακοπι ρεφματοσ και για απόκλιςθ τθσ κερμοκραςίασ 
πζραν των προκακοριςμζνων ανεκτϊν ορίων. 

b. Θα εκτιμθκοφν πρόςκετεσ λειτουργίεσ ςυναγερμοφ πχ για παραμονι τθσ 
πόρτασ ανοικτισ, άνοιγμα από μθ εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό κλπ. 

c. Να μπορεί να ςυνδεκεί και με εξωτερικό ςφςτθμα ςυναγερμοφ. 
26. Να διακζτει ζλεγχο λειτουργίασ με μικρο-επεξεργαςτι 

27. Να διακζτει οπτικό ςφςτθμα με ενδείξεισ λειτουργίασ 

28. Να δίδεται εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ετϊν για τον ςυμπιεςτι. Να αναφζρεται ςαφϊσ 
ο χρόνοσ εγγφθςθσ για τον ςυμπιεςτι και για τα υπόλοιπα μζρθ.. 

29. Να υπάρχει δζςμευςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ του καταψφκτθ ςε περίπτωςθ 
εμφάνιςθσ δυςλειτουργίασ εντόσ του χρόνου εγγφθςθσ. 

30. Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι κα διατίκενται ανταλλακτικά και κα 
παρζχονται υπθρεςίεσ επί δζκα τουλάχιςτον χρόνια. 

31. Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι παραγγελία και τοποκζτθςθ ανταλλακτικϊν κα 
διεκπεραιϊνεται ςε χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 15 θμερϊν. 

32. Να διαςφαλίηεται από τθν προςφζρουςα εταιρεία θ αςφαλισ μεταφορά και 
τοποκζτθςθ του καταψφκτθ ςτον χϊρο ψυγείων και καταψυκτϊν τθσ Τπθρεςίασ 
Αιμοδοςίασ. 

33. Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι αναλαμβάνει θ εταιρεία τθν επιμόρφωςθ 
(ςεμινάριο) μελϊν τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Νοςοκομείου, αμζςωσ μετά τθν 
εγκατάςταςθ του καταψφκτθ. 

34. Να προςφζρεται ξεχωριςτά καλισ ποιότθτασ ςτακεροποιθτισ τάςθσ για προςταςία 
από απότομεσ πτϊςεισ τάςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ αλλά και battery back up ςε 
περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ με δυνατότθτα αυτόματου αλλά και χειροκίνθτου 
ελζγχου. τθν κατάκεςθ προςφορϊν είναι υποχρεωτικό να τθρείται επακριβϊσ θ 
παραπάνω ςειρά για τισ απαντιςεισ ςτα 34 προαπαιτοφμενα. Οι εταιρείεσ πρζπει 
να διαβάςουν προςεκτικά τθν τελικι τουσ προςφορά ϊςτε να μθν περιζχει φράςεισ 
που αρχίηουν με «να» ι περιζχουν το «να», που ςθμαίνει ότι αντζγραψαν τισ 
προδιαγραφζσ, χωρίσ να απαντοφν αν το προςφερόμενο μοντζλο πλθροί ι όχι κάκε 
προδιαγραφι. 

 

                                Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

. Η προςφορά που κα υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ 

εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), και τον  χρόνο ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ. 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ. 
Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα προςφερόμενα είδθ να είναι 
ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει τθν  προςφορά 
αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του. 
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ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 
αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ 
παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα 
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και 
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλϊνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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