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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

            «Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού θαλάμου κατάλληλου για το  ΟΧΗΜΑ FIAT DOBLO CARGO 

1.3MTJ 95HP SX L1H1 το οποίο θα μεταφέρει δείγματα για μικροβιολογικό έλεγχο με κατάλληλη 

διαμόρφωση για τις ανάγκες του Γ.Ν Λαμίας»  (CPV:39711100-0 ) ενδεικτικού προϋπολογισμού 

4.032,25€ χωρίς Φ.Π.Α & 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο  κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής . 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Το  Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

2. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή  στις          

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει. 

3. Την  αρ.πρωτ.Β/17695/5-09-2019  (ΑΔΑ:ΩΧ554690ΒΜ-ΝΡΖ & ΑΔΑΜ:19REQ005521002)   Απόφαση 

Διοικητή με την οποία εγκρίθηκαν οι Tεχνικές  Προδιαγραφές  και η  σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 

διενέργειας   έρευνας αγοράς   για  την « Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού θαλάμου κατάλληλου για 

το  ΟΧΗΜΑ FIAT DOBLO CARGO 1.3MTJ 95HP SX L1H1 το οποίο θα μεταφέρει δείγματα για 

μικροβιολογικό έλεγχο με κατάλληλη διαμόρφωση για τις ανάγκες του Γ.Ν Λαμίας» (CPV:39711100-0) 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από    οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής. 

4. Την αριθμ. πρωτ. B/20068/12-09-2019 (AΔΑ ΩΦΛΟ4690ΒΜ-80Ζ & ΑΔΑΜ:19ΡΕQ005554285)    

Aπόφαση  Aνάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης  1639  στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ΚΑΕ 1431.  

 

 

             Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομική προσφορά,  για την  « Προμήθεια και εγκατάσταση 

ψυκτικού θαλάμου κατάλληλου για το  ΟΧΗΜΑ FIAT DOBLO CARGO 1.3MTJ 95HP SX L1H1 το οποίο θα 

μεταφέρει δείγματα για μικροβιολογικό έλεγχο με κατάλληλη διαμόρφωση για τις ανάγκες του Γ.Ν 

Λαμίας» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του   παραρτήματος Α’ 
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� Προϋπολογισμός Δαπάνης 4.032,25€   πλέον  ΦΠΑ. 

 

� Κριτήριο Κατακύρωσης : Πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά βάσει   

τιμής. 

� Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν Λαμίας την Παρασκευή  27-09-2019  και ώρα 11:00 π.μ. από 

Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

� Σημείωση: Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως   Πέμπτη 26-09-2019  και ώρα 14:30μ.μ.  από το 

Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές.  

�  Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην διαδικασία  μόνο και εφόσον μπορείτε να εκτελέσετε την 

προμήθεια το αργότερο μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών.  Η παράδοση και τοποθέτηση θα γίνεται στο   

στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή.   

� Οι προσφορές θα αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

Παπασιοπούλου Τέρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο.                                                                

� Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Μέσα στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

� Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

� Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό 

� Ο αριθμός της Πρόσκλησης και ο τίτλος του διαγωνισμού 

� Η ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης. 

� Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

FAX, e-mail) 

� Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα 

εξής: 

� Τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται μέσα στον κυρίως 

φάκελο . 

� Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά δεν συνιστά λόγο απόρριψης αυτής. 

� Οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απορρίψεως 

�   Η πρόσκληση  αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr), στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και στερεάς Ελλάδας 

(www.dypethessaly.gr) και στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (http://hosplam.gr). 

� Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής  να  περιλαμβάνεται: 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 

δηλώνεται ότι: 

� Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

� Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση. 

� Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
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� Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

� Η ισχύς της προσφοράς τους είναι τέσσερις (4) μήνες. 

� Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ή της Διοικούσας επιτροπής δεν έχουν καταδικαστεί με 

τελεσίδικη απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16 

� Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. 

 

� Στον υποφάκελο της Τεχνικής σας προσφοράς να περιλαμβάνεται: 

� Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή και παραπομπή σε αντίστοιχα prospectusτων προσφερόμενων 

ειδών. 

� Β) Σήμανση CE για όλα τα προσφερόμενα είδη   

�  Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται: 

� Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών. Στην προσφορά να αναγράφεται η ποσότητα ανά 

συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία Φ.Π.Α.  

� Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα συνεδριάσει 

στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας. Αρχικά θα αποσφραγίσει τους φακέλους των τεχνικών 

προσφορών των συμμετεχόντων, θα μονογράψει και σφραγίσει όλα τα έγγραφα που θα υπάρχουν σ’ 

αυτούς. Θα αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές και για όσες είναι σύμφωνες με τις τιθέμενες από την 

παρούσα πρόσκληση προδιαγραφές θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων 

των οικονομικών προσφορών. Θα μονογράψει και θα σφραγίσει τα έγγραφα που θα υπάρχουν στους 

φακέλους των οικονομικών προσφορών και θα προχωρήσει στην αξιολόγησή τους. Θα συντάξει το 

σχετικό πρακτικό με τις παρατηρήσεις της και την πρότασή της για την κατακύρωση του έργου στον 

υποψήφιο ανάδοχο που η τεχνική του προσφορά ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και η 

συνολική οικονομική του προσφορά ήταν η χαμηλότερη. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο 

προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από το Δ.Σ. του  Γ.Ν. 

Λαμίας  και η ενημέρωση των συμμετεχόντων επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η πληρωμή 

του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 

4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών 

στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  ύστερα από 

την ολοκλήρωση του έργου. 

 

� Από τον προσωρινό ανάδοχο  για την υπογραφή της σύμβασης  σε εφαρμογή του άρθρου 103 παρ.1 

του Ν. 4412/2016,   θα ζητηθούν    όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

α) απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,όπως δηλώθηκε 

σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή 

ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων 

που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση 

που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον 
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ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε, για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

(β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του 

ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 

νομοθεσία αντίστοιχα.  

(γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και για τους 

οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, 

ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν 

προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να 

προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης. 

                                                                                                                

                                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

 

 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΚΦ34690ΒΜ-9ΗΘ





Παράτημα Α΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ FIAT 

DOBLO CARGO 1.3 MTJ 95HP SX L1H1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Κ.Λ.Π. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1 ΜΗΚΟΣ 147 CM 

2 ΠΛΑΤΟΣ 120 CM 

3 YΨΟΣ 127 CM 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΥΓΕΙΟΥ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ 

Επαγγελματικό ψυγείο/ Καταψύκτης μεταφοράς δειγμάτων. 

Κατασκευασμένο από υλικό εντελώς ακατέργαστο (ανθεκτικό σε UVA) πλαστικό υλικό 

Η εσωτερική του κατασκευή να διευκολύνει την δυνατότητα καθαρισμού του – απολύμανσης. 

• Μόνωση: Από αφρό Πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, πάχους 35-45 mm περίπου έτσι ώστε 

να διατηρείται η εσωτερική θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Να διαθέτει Λαβές Μεταφοράς. 

• Να έχει επίσης μονωμένο καπάκι αρθρωτό, κατασκευασμένο με το ίδιο υλικό και μόνωση με το υπόλοιπο 

της δομής της συσκευής (πλαστικό υλικό). Το καπάκι μπορεί ακόμη και να αφαιρεθεί για να διευκολύνει τις 

λειτουργίες φόρτωσης / εκφόρτωσης 

• Να διαθέτει στο εσωτερικό του ανοιχτό καλάθι κατασκευασμένο με ανοξείδωτο χάλυβα, για την 

αποθήκευση του υλικού. 

• Αυτόματη ενεργοποίηση εσωτερικού φωτισμού σε κάθε άνοιγμα καπακιού. 

Οι διακόπτες χειρισμού – ρύθμισης θερμοκρασίας - λυχνία λειτουργίας, (με προειδοποίηση σε περίπτωση 

βλάβης λειτουργίας ή σύνδεσης), να βρίσκονται επί του ψυγείου σε εμφανές και εργονομικό σημείο για 

ευκολία στην χρήση καθώς και οθόνη ένδειξης πραγματικής θερμοκρασίας του εσωτερικού της 

κατασκευής. 

• Η Μονάδα ψύξης κατά προτίμηση να βρίσκεται τοποθετημένη στο κάτω μέρος του Ψυγείου. 

Επίσης στα εσωτερικά τοιχώματα του θαλάμου αποθήκευσης να υπάρχει σύστημα εξάτμισης, 

Όλα τα εξαρτήματα να είναι βιομηχανικής ποιότητας για να παρέχουν τη μέγιστη αξιοπιστία 

• Ψυκτικό μέσο: Ψυκτικό οικολογικό υγρό. 

• Απόψυξη: Με επέμβαση του χειριστή. 

• Ψύξη: στατική, παρέχοντας τη μέγιστη θερμοκρασία ομοιομορφία και σταθερότητα μέσα εντός του 

θαλάμου . 

• Τάση (V): 12 . 

• Να περιλαμβάνει καλώδια σύνδεσης με όλα τα ασφαλιστικά συστήματα, όπως διακόπτες ασφάλειες 

κ.λ.π. 

• Επίπεδο θορύβου λειτουργίας (dB (A)): ≤ 42 περίπου. 

• Καθαρή χωρητικότητα (λίτρα):  

  1.   Από 62-65 lit, περίπου με εξωτερικές διαστάσεις (Π x Β x Υcm): 70 x 44 x 47cm περίπου, τεμ…1… 

  2.   Από 38-41 lit περίπου με εξωτερικές διαστάσεις (Π xΒ x Υ cm): 60 x 37 x46cm περίπου τεμ  1… 

 

Εκτός των ανωτέρω ψυγείων για την ασφαλή μεταφορά των δειγμάτων των αιμοληψιών της 

Αιμοδοσίας απαιτούνται 14 τεμάχια περιέκτες δειγμάτων αίματος για μοριακό και ορολογικό 

έλεγχο,40 θέσεων έκαστος ,να χωρούν σωληνάρια διαμέτρου 9mm έως 16mm. 

Οι περιέκτες των δειγμάτων ( σωληνάρια ) τοποθετούνται σε στεγανό δοχείο πολλαπλών χρήσεων με 
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ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία της ακεραιότητας του μεταφερόμενου 

βιολογικού υλικού. Τα σωληνάρια πρέπει να μεταφέρονται σε όρθια θέση καθ’ όλη τη διάρκεια 

μεταφοράς και να αποφεύγονται οι αναταράξεις. Εντός της δευτεροταγούς συσκευασίας πρέπει να 

υπάρχει επαρκή ποσότητα απορροφητικού υλικού ώστε σε περίπτωση διάρρηξης του αρχικού 

περιέκτη να απορροφηθεί όλη η ποσότητα βιολογικού υλικού που απελευθερώθηκε. Σε περίπτωση 

διαρροής το δοχείο επαναχρησιμοποιείται αφού απολυμανθεί διεξοδικά.Οι ανωτέρω συσκευασίες 

πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών ουσιών 

( διαγνωστικά ) να έχουν αντοχή σε θερμοκρασίες -40 oC έως 55oC και πίεση έως 95 kPa και να 

φέρουν εξωτερικά σήμανση επικινδυνότητας ( για την βιολογικά επικίνδυνο ). 

Επίσης τα μολυσματικά υλικά ο περιέκτης τοποθετείται σε πιστοποιημένο σάκο μιας χρήσεως με 

ερμητικό και μόνιμο κλείσιμο, που ανοίγει μόνο με σκίσιμο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το δείγμα. 

Ο σάκος να έχει δύο θήκες μία για το δείγμα και μία για το συνοδευτικό παραπεμπτικό. 

Απαιτούνται 200 τεμάχια. 

Επίσης απαιτούνται άλλα 200 τεμάχια απορροφητικού υλικού που πρέπει να τυλιχτεί το υγρό δείγμα 

μολυσματικό ή δυνητικά ώστε να απορροφηθεί όλος ο όγκος του μεταφερόμενου υγρού δείγματος και 

να το μετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξης του περιέκτη. 

Από και πρός το αυτοκίνητο για την μεταφορά των βιολογικών υλικών απαιτούνται κατάλληλες 

ισοθερμικές τσάντες διαστάσεων 45 Χ 30 Χ 42 χωρητικότητας 25 με 28 lit περίπου τεμάχια πέντε -5-. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ολικό Αίμα 2-6o C 

Ερυθροκύτταρα 2-6oC 

Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα 20-24o C 

Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο -20 έως -24oC 

Δείγματα Πλάσματος/ ορού. 2-8 οC 

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Τα ανωτέρω ψυγεία πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικές μεταλλικές ανοξείδωτες γλίστρες στιβαρής 

κατασκευής με στήριξη επί του αμαξώματος του οχήματος. 

Η ασφάλιση – απασφάλιση των ψυγείων θα γίνεται επί της ανωτέρω κατασκευής με ειδικά 

ασφαλιστικά κλειδιά με εύκολο χειρισμό, τα οποία θα είναι τοποθετημένα κατάλληλα, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η σταθερότητα των ανωτέρω κατά την κίνηση του οχήματος. 

3. ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ . 

- Τοποθέτηση οθόνης καταγραφικού σε εμφανές σημείο στην καμπίνα του οδηγού, έτσι ώστε να 

είναι προσβάσιμο για συνεχή παρακολούθηση από τον οδηγό του οχήματος. 

- Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακών ενδείξεων, 24ωρης καταγραφής και ενδείξεων 

δυσλειτουργιών – βλάβης με δυνατότητες καταγραφής κάθε ψυγείου ξεχωριστά. 

- Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και φισών τύπου αναπτήρα αυτοκινήτου με τα 

κατάλληλα ασφαλιστικά στα πλαινά του εσωτερικού των τοιχωμάτων της καμπίνας με 

δυνατότητα σύνδεσης έως 8 ψυγείων. 

- Αντικατάσταση (τοποθέτηση) συσσωρευτού Ηλεκτρικού ρεύματος του κινητήρος με άλλο 

αυξημένης έντασης 90 Αmp. Περίπου. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω: 

1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μηχανήματος/συστήματος. 

2. PROSPECTUS του κατασκευαστή. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή για εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική 
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υποστήριξη ενός (1) έτους, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία επιβάρυνση για το 

Νοσοκομείο. 

4. Πιστοποιητικό CE MARK, του προσφερόμενου συστήματος. 

5. Η τεχνική περιγραφή, και τo prospectus του κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ 

τους. 

6. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση του εσωτερικού θαλάμου φόρτωσης του 

αυτοκινήτου του Γ.Ν. Λαμίας, πριν την κατάθεση της προσφοράς τους και να καταθέσουν, με την 

προσφορά τους, βεβαίωση της Τ.Υ. του Νοσοκομείου ότι έλαβαν γνώση. 

 

1.3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 

2. Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία με την εγκατάσταση και 

παράδοση του κάθε Συστήματος και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα και τεχνικά φυλλάδια, 

για την λειτουργία και την συντήρησή του, SERVICE MANUAL, USER MANUAL, ΣΧΕΔΙΑ, 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ κλπ, καθώς και να υποδείξει τον τρόπο λειτουργίας τους – συντήρησής τους.__                                                                                                        
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