
   Τετνικές Προδιαγραφές επαγγελματικού υσγείοσ κρεάτφν  

 

Τν επαγγεικαηηθφ ςπγείν ζάιακνο ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ (ζπζθεπέο ηχπνπ OEM εηαηξηψλ ζα απνθιείνληαη, φπσο θαη νηθηαθνχ ηχπνπ 

ςπγεία). Τν ςπγείν ζα είλαη κνλφπνξην κε ζπληήξεζε, ρσξίο θαηάςπμε θαη δελ 

πξέπεη λα είλαη εληνηρηδφκελν. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ζπληήξεζε λσπψλ 

θξεάησλ.  

Ειάρηζηα Φαξαθηεξηζηηθά: 

1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζχγρξνλα πιηθά πςειήο αληνρήο: Τν ζψκα ηνπ 

ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα (ηχπνπ INOX) εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

Εάλ είλαη ηχπνπ βηηξίλαο, ην ηδάκη ηεο πφξηαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιφ θαη 

κνλσκέλν θαηάιιεια λα δηαηεξεί εζσηεξηθά ηε ζεξκνθξαζία. Εάλ είλαη 

ηπθιφ, ε πφξηα ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. Η κφλσζε ζα είλαη απφ 

νηθνινγηθά πιηθά (ηχπνπ πνιπνπξεζάλεο) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 6 cm. Τα 

ιάζηηρα ηεο κφλσζεο ησλ πνξηψλ λα είλαη εχθνια αληηθαζηζηάκελα ζε 

πεξίπησζε θζνξάο. 

2. Η ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 400 lt (≥ 400lt) 

3. Να έρεη εχξνο ζεξκνθξαζίαο θαηάιιειν γηα ζπληήξεζε λσπψλ θξεάησλ θαη 

ηνπιάρηζηνλ εχξνο απφ 0
ν
C έσο +8

o
C  ή πην δηεπξπκέλν εχξνο πνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε πεξηιακβάλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίεο.   

4. Να δηαζέηεη απηφκαηε απφςπμε, ςεθηαθφ ζεξκνζηάηε κεγάιεο αθξίβεηαο, 

έλδεημε εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη εζσηεξηθφ θσηηζκφ.  

5. Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ξάθηα ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ, ηα νπνία ζα 

είλαη κεηαθηλνχκελα γηα κεγαιχηεξε επειημία. Θα επηηξέπεη ηελ εχθνιε γηα 

ηνπνζέηεζε ηξνθίκσλ κε κεγάιν φγθν θαη ηαπηφρξνλα ζα γίλεηαη θαιχηεξε 

ηαθηνπνίεζε ζηα κηθξφηεξα πξντφληα πνπ είλαη είηε ειεχζεξα ηνπνζεηεκέλα 

είηε ζε γαζηξνλφκνπο, θαζηζηψληαο επθνιφηεξε ηελ πξφζβαζε ηελ ψξα ηεο 

εξγαζίαο.  

6. Θα είλαη ελεξγεηαθά απνδνηηθφ (ελεξγεηαθή θιάζε Β θαη άλσ θαηά νδεγίεο 

ΕΕ 2015/1094 θαη 2015/1095) ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα πξφηππα ηεο ΕΕ θαη 

δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 500W ηζρχνο ιεηηνπξγίαο. Θα είλαη θαηάιιειν γηα 

ιεηηνπξγία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο κε έλδεημε θιηκαηηθήο 

δψλεο Τ (Tropical – ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο +16 °C έσο +43 °C, θιίκαθα 

4) ή άλσ. 

7. Τν ςπθηηθφ πγξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη ζχγρξνλν, θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη νηθνινγηθφ (ηχπνπ R600 ή R290 ή πην ζχγρξνλν).  

8. Οη δηαζηάζεηο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη ππνρξεσηηθά: α) Ύςνο φρη κεγαιχηεξν 

απφ 201 εθαηνζηά β) Είηε ην Πιάηνο ή ην βάζνο (έλα απφ ηα δχν) λα κελ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 85 εθαηνζηά. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα κπνξεί λα 

κπεη ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο. 



9. Να θέξεη αλάινγε γηα επαγγεικαηηθά ςπγεία πηζηνπνίεζε ηχπνπ Energy 

Label ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Να πιεξνί φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο κεηαθίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο ΕΕ 2015/1094 θαη 2015/1095 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. Να θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλν θαηά RoHS. 

10. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα έρεη ISO 9001 θαη πξναηξεηηθά ISO 14001. 

 

 

Όξνη πξνκήζεηαο ηεο ζπζθεπήο: 

α) Θα είλαη ακεηαρείξηζην, θαηλνχξγην, ζθξαγηζκέλν ζηε πιήξε ζπζθεπαζία ηνπ θαη 

ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια παξειθφκελα θαη εγρεηξίδηα ηνπ. 

β) Θα δίδεηαη απφ ην πξνκεζεπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

εηψλ (24 κελψλ) γηα ηε ζπζθεπή απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. Σηελ εγγχεζε ζα 

ηνλίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή λα αληηθαζηζηά ηα θζεηξφκελα εμαξηήκαηα, 

κέξε, παξειθφκελα, ιφγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο, εάλ εκθαληζζεί ε ίδηα βιάβε ηξεηο θνξέο (δελ λννχληαη εθείλεο πνπ 

νθείινληαη ζηνλ θαθφ ρεηξηζκφ ηεο ζπζθεπήο), ε ζπζθεπή ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε ηελ ππνρξέσζε αληηθαηαζηάζεψο ηεο κε άιιε θαηλνχξγηα ηδίσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπιάρηζηνλ. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο αληηθαηάζηαζεο απηήο, 

εληφο κελφο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ηφηε ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηε ζπκβαηηθή αμία ηεο ζπζθεπήο θαη 

ησλ παξειθφκελσλ ηεο ζην Ννζνθνκείν. 

γ) Θα παξέρεηαη ηερληθή εμππεξέηεζε, αληαιιαθηηθά θαζψο θαη παξειθφκελα, γηα 

πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. Θα δίδεηαη έγγξαθε 

δηαβεβαίσζε κε έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

δ) Σηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο, ζην ζεκείν 

ηνπνζέηεζεο ηνπ ςπγείν ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηεο Ν.Μ Ναππιίνπ, θαηφπηλ 

ππνδείμεσο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο.  

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
-Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για μέπορ ή για ηο ζύνολο ηηρ ζηηούμενηρ ποζόηηηαρ. 
-Οι ζςμμεηέσονηερ, οθείλοςν να καηαθέζοςν, ζηην ηεσνική πποζθοπά πιζηοποιηηικό καηαλληλόηηηαρ CE MARK 
ηων πποϊόνηων πος πποζθέποςν, από πιζηοποιημένο οπγανιζμό & ΙSΟ καηαζκεςαζηή (επίζημα μεηαθπαζμένα, 
ζηην Δλληνική γλώζζα ) 
-Τα καηαηεθειμένα prospectus, θα ππέπει να είναι ηα ππωηόηςπα ηος καηαζκεςαζηικού οίκος. Σε ανηίθεηη πεπί-
πηωζη θα ππέπει να ζςνοδεύονηαι από Υπεύθςνη Γήλωζη, ζηην οποία θα δηλώνεηαι όηι ηα αναγπαθόμενα ζε 
αςηά ζηοισεία ηαςηίζονηαι με ηα ζηοισεία ηος prospectus ηος καηαζκεςαζηικού οίκος. 
-Οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει απαπαίηηηα, ζηην ηεσνική και ζηην οικονομική πποζθοπά να αναθέπονηαι για κάθε 
πποζθεπόμενο είδορ :  
Α. με ηον αύξονηα απιθμό, ηος πίνακα ηων ζηηούμενων ειδών ηηρ διακήπςξηρ μαρ  
Β. ηην εμποπική ονομαζία – μάπκα - κωδικό, ηο επγοζηάζιο και ηην σώπα καηαζκεςήρ ηος κάθε είδοςρ  
Γ. ηην ζςζκεςαζία  
Γ. ηον κωδικό ΔΚΑΠΤΥ 



-Η ππομηθεύηπια εηαιπεία ζε πεπίπηωζη πος είναι διαθοπεηική από ηην καηαζκεςάζηπια να είναι εξοςζιοδοηη-
μένη από ηην καηαζκεςάζηπια εηαιπεία για ηην διακίνηζη ηων πποϊόνηων ηηρ ζηα ελληνικά δημόζια, Σηπαηιωηικά 
και Ιδιωηικά Νοζοκομεία ώζηε να διαζθαλίζεηαι η οπθή/ έγκαιπη ππομήθεια ηων πποϊόνηων ζηο νοζοκομείο, η 
οποία θα γίνεηαι ζύμθωνα με ηην ιζσύοςζα Νομοθεζία καθώρ και ηην ηήπηζη όλων ηων διαδικαζιών ή ζε πιθα-
νή ανάκληζη/ απόζςπζη πποϊόνηορ ή μεηά από ζςμπλήπωζη ηηρ «Κάπηαρ Αναθοπάρ Πεπιζηαηικών Φπηζηών Ια-
ηποηεσνολογικών Πποϊόνηων (λεςκή κάπηα)» από ηον σπήζηη.  

 

 

 

 


