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      ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΓΙΓΤΜΟΣΔΙXO  29-07-2021 
  4η Τ.ΠΔ   ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ                                     ΑΡΙΘΜ. Πξση:   5870 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ  

 
Σμήμα:        Πξνκεζεηψλ 

Σασ.Γ/νζη: 25εο Ματνπ 152  
Πληποθ. : Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 

Σηλέθυνο: 25533-50329   
e-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

 
Ππορ: 

 

 

 
ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 
ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ  καηάθεζηρ πποζθοπάρ για ηην 
ππομήθεια ηηρ αιμοδοζίαρ ηος Νοζοκομείος Γιδςμοηείσος με ένα τςγείο 

ζςνηήπηζηρ αζκών αίμαηορ CPV: 39711130-9, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην 

σαμηλόηεπη ηιμή, ενδεικηικήρ δαπάνηρ 5.500,00€ με θπα». 
   

      Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν  Γηδπκνηείρνπ, θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 5844/29-07-2021 απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηή, απνθάζηζε ηελ πξνκήζεηα ηεο αηκνδνζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ έλα ςπγείν ζπληήξεζεο 

αζθψλ αίκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο: 

 
ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

  
1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη πςειήο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο, σθέιηκεο ρσξεηηθόηεηαο 

όρη ιηγόηεξν από 450 ιίηξα. 

2. Η ζεξκνθξαζία ηνπ λα ξπζκίδεηαη κεηαμύ +2°C ΚΑΙ + 8°C γηα εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο από 

+10°C έσο +38°C. 

3. Να δηαζέηεη κία ζύξα κε κεραληζκό απηόκαηνπ θιεηζίκαηνο θαη θιεηδαξηά. Η ζύξα λα 

δηαζέηεη δηπιό πάιηλν ηνίρσκα, πνπ λα επηηξέπεη ηελ επηζεώξεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ 

ςπγείνπ, θαη ηζρπξό θσηηζκό από ιακπηήξα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο LED. Ο θσηηζκόο λα 

ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα κε ην άλνηγκα ηεο ζύξαο. 

4. Τν ςπγείν λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμσηεξηθά από ιεπθά θύιια γαιβαληζκέλνπ ράιπβα θαη 

εζσηεξηθά από θύιια αλνμείδσηνπ ράιπβα, κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο γηα εύθνιν 

θαζάξηζκα. 

5. Να δηαζέηεη ζεξκνκόλσζε από νηθνινγηθή πνιπνπξεζάλε ειεύζεξε CFC, πάρνπο 60 

ρηιηνζηώλ. 

6. Να δηαζέηεη ηέζζεξα (4) απμνκεηνύκελα ξάθηα θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα, πνπ 

λα αληέρνπλ βάξνο 30 θηιώλ ην θαζέλα, θαζώο θαη λα είλαη δηάηξεηα, ώζηε λα θπθινθνξεί ν 

αέξαο αληίζηνηρα. 

7. Η ιεηηνπξγία ηνπ λα ειέγρεηαη από κηθξνεπεμεξγαζηή. Να δηαζέηεη πίλαθα ειέγρνπ LCD θαη 

πιήθηξα αθήο. Να παξέρεη ζπλερή έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ κέηξεζε ηεο. 

8. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ ςπγείνπ λα απαηηείηαη 

θσδηθόο ρεηξηζηή.  

9. Να δηαζέηεη νπηηθό θαη ερεηηθό ζπλαγεξκό γηα δηάθνξεο δπζιεηηνπξγίεο, όπσο: πνιύ πςειή 

ζεξκνθξαζία, πνιύ ρακειή ζεξκνθξαζία, αλνηθηή ζύξα, θαζάξηζκα ζπκππθλσηή, 

ειαηησκαηηθνί αηζζεηήξεο, δηαθνπή ξεύκαηνο θιπ. 

10. Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθό ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ εβδνκαδηαία θαηαγξαθή ζε ράξηηλνπο 

δίζθνπο. Να ζπλνδεύεηαη κε πνζόηεηα θαηαγξαθηθνύ ραξηηνύ γηα πιήξε 12κελε ιεηηνπξγία. 

11. Τν ζύζηεκα ςύμεο λα είλαη θιεηζηό, αζόξπβν θαη λα δηαζέηεη αεξνζπκπηεζηή κε ζεξκηθή 

πξνζηαζία θαη ζπκππθλσηή εθνδηαζκέλν κε αλεκηζηήξα θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία αθόκα θαη 

ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο. Ο εμαεξσηήξαο λα αεξίδεηαη κέζσ ζπζηήκαηνο 

βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο αέξα, έηζη ώζηε ε ζεξκνθξαζία λα παξακέλεη νκνηνγελήο ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ. Σε πεξίπησζε αλνίγκαηνο ηεο ζύξαο ε θπθινθνξία ηνπ αέξα 

(θηεξσηή) ζην εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ λα ζηακαηά γηα ηελ απνθπγή ηεο εμόδνπ ςπρξνύ αέξα 

από ηνλ ζάιακν ηνπ ςπγείνπ θαη ηελ απμεκέλε ζπκπύθλσζε ζην εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ.  

12. Η απόςπμε λα γίλεηαη απηόκαηα. 
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13. Να ρξεζηκνπνηεί ην θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ ςπθηηθό αέξην CFCfreeR134a ή CFCθαη 

HFCfreeR290.  

14. Να δηαζέηεη ηέζζεξηο (4) ηξνρνύο κε ηνπο δύν (2) λα θέξνπλ θξέλν.  

15. Οη εμσηεξηθέο ηνπ δηαζηάζεηο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα ΜxΒxΥ: 820x 735x2000ρηιηνζηά. 

16. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ πόιεσο, κνλνθαζηθό 230V/50Hz. Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 1.50 kW/24h. 

17. Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηνπλ ISO 9001 &ISO 14001.  

18. Τν ςπγείν λα δηαζέηεη εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ.  

19. Να πιεξνί ηελ νδεγία 93/42/ΕΟΚ ζρεηηθά κε ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα.  

20. Η πξνζθέξνπζα εηαηξία λα δηαζέηεη ηκήκα ζέξβηο θαη νη ηερληθνί λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά 

εθπαίδεπζεο. 

 
    Η θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή.  
 

     Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε ηελ πξνζθνξά ζαο έσο ηελ 09 Απγνχζηνπ 

2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30κκ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο 
πξσηνθνιιεζεί απφ ηελ Γξακκαηεία.   

      Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ζα γίλεη ζηηο   10 Απγνχζηνπ 
2021  εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

   Οη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη-θαηαηίζεληαη ζηελ δηεχζπλζε:  
Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ, 25εο Μαΐνπ 152, Σ.Κ. 68300 Γηδ/ρν, Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, 

πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 25533-50329.  

 
   Η πξνζθνξά ζαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηα 

ζηνηρεία ζαο θαη ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΦΤΓΔΙΟΤ». 
Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ίδηα εκέξα φια ηα ζηάδηα σο 

εμήο : 
Α’ ΣΑΓΙΟ – Έιεγρνο  Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο   
Β’ ΣΑΓΙΟ – Έιεγρνο Σερληθψλ πξνζθνξψλ  

Γ’ ΣΑΓΙΟ – Έιεγρνο Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
 

Μέζα ζηοv κςπίυρ θάκελο ηηρ πποζθοπάρ ζαρ θα ςποβάλλεηε δύο ςποθακέλοςρ: 
 

Α. ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ – ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθψλ ζα θαηαηεζνχλ: 
 

1) ην ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (ΣΔΤΓ) ) ζπκπιεξσκέλν απφ 
ηνλ ζπκκεηέρνληα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ δήισζεο ζα πξέπεη λα θέξεη 

εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί θαη ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ http://www.did-hosp.gr 
(πξνκήζεηεο - πξνθεξχμεηο). Απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

Ν. 1599/1986. Σο ΣΔΤΓ καηαηίθεηαι με μόνη ηην ςπογπαθή ηος καηά πεπίπηυζη 

εκπποζώπος ηος οικονομικού θοπέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016 ην 
νπνίν πξνζηέζεθε  κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/2017.  

Ππορ απόδειξη ηος   εκπποζώπος θα ππέπει να καηαηεθούν  νομιμοποιηηικά 
έγγπαθα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016.  
 Σν TEΤΓ αθνξά : 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο, φηαλ ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη Ο.Δ., Δ.Δ,ΔΠΔ, ΙΚΔ 

-ην Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ηα 

λνκηθά πξφζσπα είλαη Α.Δ. 
- ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

-ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.  
εκεηψλεηαη πσο αλ θξηζεί απαξαίηεην, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ ηα δεισζέληα. 

 
2)  Τπεχζπλε δήισζε  ηνπ Ν 1599/86  ζηελ νπνία ζα δειψλεηε φηη δηαζέηεηε θαηάιιειε θαη 

επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηερληθά κέζα θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. 

http://www.did-hosp.gr/
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3) Σερληθή πξνζθνξά ε νπνία ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη. 
  

 

Β) ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

  ηελ  νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηε ε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ θαζψο θαη ην ΦΠΑ πνπ 

αλαινγεί. Να θαηαηεζεί νηθνλνκηθή πξνζθνξά απνιπκαληηθνχ πγξνχ λεθεινπνίεζεο γηα ηελ 

πξνζθεξζείζα ζπζθεπή. 
    Τπνγξακκίδνπκε φηη ε ηηκή πξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ εγθεθξηκέλε 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 

    Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηρηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

         Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξί 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ννκνζεζία.  
                                                                                                                                                     

 
                                                                         Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

                                                             ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ  

 
 

                                                                          ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ 
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