ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ 72300 ΣΗΤΕΙΑ

Σητεία 6-08-2012
Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Πληροφορίες : Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα
Κάππας Νικόλαος
℡Τηλέφωνο: 28433 40360-61
Fax:
28430 25352
E-mail:
promithies@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ

: Έρευνα αγοράς

για άµεση προµήθεια

καταψύκτη πλάσµατος

αίµατος.
Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι την
Παρασκευή 10-08-2012 και ώρα 13.00 π.µ για τo παρακάτω είδoς.

■

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ :
¨ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ¨

■

Οι ενδιαφερόµενοι, θα πρέπει να προσφέρουν, από 1 έως τρείς

προσφορές, για διαφορετικές χωρητικότητες,
κατασκευαστή τυποποίηση

της Χωρητικότητας

ανάλογα µε την ανά
του µηχανήµατος, µε

πρώτη προσφορά να αναφέρεται στην χωρητικότητα των

400 λίτρων

περίπου και τις δύο επόµενες, να αναφέρονται στις αµέσως µικρότερες
χωρητικότητες (σε λίτρα).

-Ο προσφερόµενος καταψύκτης πρέπει να είναι κατασκευασµένος από υλικά
υψηλής ποιότητας και αντοχής και να προσφέρεται µε ανοξείδωτα ή κατάλληλα
πλαστικά συρτάρια για καλύτερη ταξινόµηση και αποθήκευση των ασκών.
-Εσωτερικά και εξωτερικά ο καταψύκτης να είναι κατασκευασµένος από
κατάλληλο για την µη οξείδωση µέταλλο. Μεταξύ των µεταλλικών επιφανειών να
υπάρχει παχύ κατάλληλο στρώµα µονωτικού υλικού.
-Να είναι οριζόντιος και η πόρτα να είναι στην άνω επιφάνεια .
■ Θερµοκρασία ρυθµιζόµενη, τουλάχιστον µέχρι -35°C .

■ Τα

διάφορα

αποσπώµενα

τµήµατά

του

(χωρίσµατα

κλπ)

να

είναι

κατασκευασµένα από το κατάλληλο υλικό, τόσο γι αντοχή, όσο και για
ανθεκτικά για συνεχείς καθαρισµούς
■ Ο καταψύκτης να κλείνει ερµητικά µε πόρτα που αποτελείται από διπλά
τοιχώµατα µε ενδιάµεσο

µονωτικό υλικό υψηλής ποιότητος και λάστιχα

µεγάλης αντοχής.
■ Να λειτουργεί µε ασφάλεια και σε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος.
■ Να διαθέτει απόλυτα αθόρυβο σύστηµα κυκλοφορίας αέρα και ερµητικό
σύστηµα ψύξης για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
■

Η πόρτα να διαθέτει κλειδαριά.

■

Να διαθέτει αυτόµατη ηλεκτρονική ρύθµιση θερµοκρασίας καθώς και αυτόµατη

απόψυξη.
■

Να

διαθέτει

πλήρες

ηλεκτρονικό

ψηφιακό

σύστηµα

ρύθµισης

και

παρακολούθησης της θερµοκρασίας.
■

Να διαθέτει πλήρες ηλεκτρονικό οπτικο-ακουστικό σύστηµα συναγερµού µε

ενσωµατωµένη µπαταρία
■

Να διαθέτει καταγραφικό 7ήµερης λειτουργίας σε 24ωρη βάση, το οποίο να
λειτουργεί µε ρεύµα αλλά και µε µπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.

■

-Να είναι ( εγγράφως ) πιστοποιηµένο τόσο για
Νοσοκοµειακή χρήση, όσο και για

Εργαστηριακή Ιατρική

λειτουργία στις Ελληνικές κλιµατολογικές

συνθήκες
■

Να έχει εσωτερική αντιβακτηριδιακή επιφάνεια

■

Να διαθέτει σήµανση CE

■

Να συνοδεύεται µε ποσότητα καταγραφικού χαρτιού-εφόσον η καταγραφή
γίνεται σε χαρτί- για πλήρη 12µηνη λειτουργία

■

Να συνοδεύεται µε εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και εγχειρίδιο χρήσης στα
Ελληνικά.
Γραφείο προµηθειών
Γ.Ν-.Κ.Υ. Σητείας

