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Τεχνικών Προδιαγραφών για την  
προμήθεια ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

CPV 33100000-1» 

Κοιν. 1. Διοικήτρια 
2. Δ/ντή Διοικ/κού 
3. Υπ/ντρια Διοικ/κής - Οικ/κής Υπηρεσίας 

4.  Τμήμα Πληροφορικής 
         

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας υπόψη: 
1. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε με το υπ΄αρ.4972/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της 68ης/14-12-2015 (θέμα 6ο) 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας 
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της 
Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ΄αρ.65/17-07-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) Συνεδρίαση,            

(ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ΄αρ.67/19-11-2015/24-11-2015 Συνεδρίασή της (θέμα 1ο),                      
(ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) 
2. Την αρ.πρωτ.8160/06-03-2018 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών ΨΥΓΕΙΟ 

ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1. 
3. Την αρ.πρ.8158/06-03-2018   απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών 
4. Το αρ.πρωτ.11781/05-04-2018 έγγραφο για σύνταξη πρακτικού τεχνικών Προδιαγραφών για ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ.      
5. Το  αρ.πρωτ.12269/13-04-2018 πρακτικό με τεχνικές  προδιαγραφές που κατέθεσε η επιτροπή σύνταξης 
αυτών, στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχουν κατατεθεί παρατηρήσεις – σχόλια από εταιρείες επί των τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια Ψυγείου Ασκών Αίματος Αιμοδοσίας και η επιτροπή παραμένει στην αρχική 
πρόταση επί των τεχνικών προδιαγραφών προσθέτοντας επιπλέον τα παρακάτω:  

 Τα προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει σήμανση CE. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (2) ετών και δυνατότητα service και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

 Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 (Περί διακίνησης και 
Τεχνικής Υποστήριξης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) και να είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με την Υ.Α.: /Υ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/2004. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 
33100000-1, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

www.hospkorinthos.gr  
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης των τεχνικών 

προδιαγραφών, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της 

διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και 

ώρα 15.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@hospkorinthos.gr  

5. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την 
οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών.    

 

Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ CPV 33100000-1, (σελ. 2). 
 

 
Για την ακρίβεια 

Η Πρ. Τμ. Γραμματείας 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 

http://www.hospkorinthos.gr/
mailto:prom@hospkorinthos.gr


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΨΥΓΕΙΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (BLOOD BANK REFRIGERATOR) 

 

1. Κατασκευασμένο από υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής σχεδιασμένο για αποθήκευση αίματος. 
 

2. Η θερμοκρασία του ψυγείου να είναι ρυθμισμένη στους 4 ο C με εύρος +2 έως +8 ο C με ομοιόμορφη κατανομή στο 
θάλαμο. 

 

3. Να διαθέτει έξι τηλεσκοπικά συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι επικαλυμμένο με αντιβακτηριδιακό υλικό ώστε να μη 
σκουριάζουν ή διαβρώνονται και να είναι ρυθμιζόμενου ύψους. 

 

4. Να διαθέτει μία κρυστάλλινη ανοιγόμενη πόρτα, άριστα στεγανοποιημένη και πλαισιωμένη από μεταλλικό σκελετός. 
 
5. Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας και φωτιστικό σώμα κατά μήκος του θαλάμου. 

 
6. Να διαθέτει ψηφιακά ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας και των συναγερμών καθώς και καταγραφικό 

7ήμερης λειτουργίας και να διαθέτει οπτικό και ακουστικό σύστημα συναγερμού. 
 
7. Να πληρεί τους κανονισμούς ασφαλείας FDA, AABB για την αποθήκευση αίματος και συστατικών αίματος. 

 
8. Να έχει χωρητικότητα το ελάχιστο 150 ασκούς. 
 

9. Όλες οι επιφάνειες του εξωτερικά και εσωτερικά να είναι κατασκευασμένες με τρόπο που να καθαρίζονται  εύκολα . 
 
10.Τα προσφερόμενο μηχάνημα να διαθέτει σήμανση CE. 

 
11.Εγγύηση καλής λειτουργίας (2) ετών και δυνατότητα service και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 
 

12.Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 (Περί διακίνησης και Τεχνικής 
Υποστήριξης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) και να είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με την Υ.Α.: /Υ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/2004. 

 

 

 


