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                   Προς:

     Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς»

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά 
για την προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου φαρμακείου με σύστημα 
ειδοποίησης τηλεφώνου με κάρτα sim (σύστημα συναγερμού) για την κάλυψη 
των αναγκών του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
Τομέα Αθήνας, ποσού ύψους 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την αριθ. 1631/2019 (ΑΔΑ: ΩΒ647Λ7-66Μ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την αριθ. 390510/17-07-2019 
(ΑΔΑ: ΩΨΖΥ7Λ7-ΚΓΧ & ΑΔΑΜ: 19REQ005293917) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).
Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, κατάλληλα για το σκοπό που 
προορίζονται, αμεταχείριστα, άριστης αντοχής, άριστης κατασκευής και 
ποιότητας, καθώς και να είναι κατασκευασμένα με τις τελευταίες τεχνικές 
εξελίξεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΒΙΤΡΙΝΑ)

Α. Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια σύγχρονης 
τεχνολογίας ψυγείου ιατρικής χρήσης (βιτρίνα), κατάλληλο για την φύλαξη 
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ευαίσθητων υλικών (φάρμακα, εμβόλια κ.α) για μεγάλο χρονικό διάστημα, με 
σύστημα ρύθμισης ελέγχου και συναγερμών με καταγραφικό θερμοκρασίας και 
έξοδο επικοινωνίας με ΗΥ.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας :     Να αναφερθεί
2. Τάση δικτύου: Tουλάχιστον 220V/50Hz 
3. Ηλεκτρική Τάση: Να αναφερθεί
4. Ιατρικής Χρήσης: Ναι 

ΤΥΠΟΣ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

5. Τύπος : Κατακόρυφος (Όρθιος)
6. Διαστάσεις (Εξωτερικές mm): Να αναφερθούν
7. Διαστάσεις (στο θάλαμο συντήρησης mm): Nα αναφερθούν
8. Βάρος kg: Να αναφερθεί
9. Αριθμός εξωτερικών πορτών: Μία (1) ανοιγόμενη, με 

αντιθαμβωτικό 
θερμομονωτικό τζάμι. 
Με αυτόματη 
επαναφορά.
Να περιγραφτεί   

10. Διαμερίσματα στο εσωτερικό χώρου: Να αναφερθούν
11. Εσωτερικός φωτισμός: Ναι, να ελέγχεται και 

εξωτερικά με 
διακόπτη

12. Χωρητικότητα: Συντήρηση: 500 (lt)
περίπου

13. Στήριξη: Επιθυμητό σε 
ανθεκτικούς τροχούς 
με σύστημα πέδησης 
για εύκολη 
μετακίνηση και 

                            σταθερότητα

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ

14. Περιοχή ρύθμισης της θερμοκρασίας: Συντήρηση: 2ο C 
περίπου έως 7ο C 
περίπου

15. Να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: ≥30ο C
16. Άμεση αποκατάσταση θερμοκρασίας μετά 
      το άνοιγμα της πόρτας: Ναι
17. Διακοπή λειτουργίας ανεμιστήρων 
       κυκλοφορίας με το άνοιγμα της πόρτας: Ναι, επιθυμητό
18. Ομοιόμορφη ψύξη στους χώρους αποθήκευσης: Ναι
19. Ψυκτικό μέσο (Να είναι οικολογικό): Να αναφερθεί
20. Κινητήρας: Να αναφερθεί ο 
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τύπος, το μοντέλο και 
η ισχύς του

21. Τρόπος Ψύξης: Να περιγραφεί

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

22. Εσωτερική Επένδυση: Ανοξείδωτο υλικό 
υψηλής αντοχής. Να 
αναφερθεί και να 
περιγραφεί

23. Ράφια αποθήκευσης: Να αναφερθεί ο 
μέγιστος αριθμός 
ραφιών και να 
συνοδεύεται με το 
μέγιστο δυνατό 
αριθμό ραφιών. Να 
είναι ρυθμιζόμενα, 
ανοξείδωτα και 
υψηλής αντοχής

24. Υλικό και πάχος μόνωσης: Να αναφερθεί 
25. Στεγανότητα μεταξύ πόρτας και τοιχωμάτων
       για διασφάλιση της επιθυμητής θερμοκρασίας: Ναι. Να αναφερθεί 

πώς εξασφαλίζεται 
(π.χ. λάστιχο)

26. Διάταξη ρύθμισης της ψύξης: Ναι. Να είναι μεγάλης 
ακρίβειας, να 
περιγραφεί

27. Ψηφιακό όργανο ελέγχου θερμοκρασίας: Ναι. Όσο το δυνατόν
 πιο μικρή απόκλιση. 

                                                                                                           Να αναφερθεί
28. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας: Ναι
29. Καταγραφικό ηλεκτρονικό: Ναι
30. Σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή: Ναι
31. Σύστημα οπτικοακουστικού συναγερμού
      για τη θερμοκρασία και την ασφαλή λειτουργία: Ναι, με αυτονομία 

μπαταρίας. Να 
αναλυθεί (Άνοιγμα 
πόρτας, διακοπή 
τροφοδοσίας)

32. Δυνατότητα καθαρισμού-απολύμανσης: Ναι. Να αναφερθούν 
τα μέσα και ο τρόπος 

33. Δυνατότητα εύκολης συντήρησης και 
       καθαρισμού: Ναι
34. Αθόρυβη λειτουργία, Επίπεδο θορύβου(dbA): Ναι. Να περιγραφεί
35. Μονάδα GSM Τηλεειδοποίησης 
      η οποία να συνδέεται με το ηλεκτρονικό
      καταγραφικό και δυνατότητα αποστολής
      μηνυμάτων σε επιλεγμένα κινητά τηλέφωνα: Ναι 
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Ειδικοί όροι

 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια 
ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

 Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται η ημερομηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και η εγγύηση είναι 
ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση 
και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 
οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να 
δηλώσει εγγράφως σε Υπεύθυνη Δήλωση ότι παρέχει τις παρακάτω 
εγγυήσεις: 
α. Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ( δύο έτη) οι βλάβες θα 
πρέπει να αποκαθίστανται στην έδρα της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 
β. Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας θα παρέχονται δωρεάν 
συντηρήσεις του μηχανήματος (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά, ψυκτικό 
υγρό κλπ).
γ. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ώρες.

 Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της 
κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' 
αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία. 

  Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
 Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 

13485:03 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE (Nα 
κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

 Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει το ψυγείο 

επαγγελματικού τύπου με ηλεκτρονικό καταγραφικό και μονάδα GSM 
τηλεειδοποίησης σε πλήρη λειτουργία. Σε περίπτωση που κατά την 
εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός 
οφείλει άμεσα να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί 
κανονικά. 

 Στη συνολική τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλα τα κόστη για το υπό 
προμήθεια είδος (π.χ. κόστος ψυγείου, κόστος τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, κόστος απαιτούμενων υλικών ).

 Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους Υπεύθυνη 
Δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
όλους τους όρους – τεχνικές προδιαγραφές-γενικές απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα.

 Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να 
προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά την   
υποβολή της, καθώς και υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού 
φορέα ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 
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του αρ.73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου η σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής 
εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζετε στη περίπτωση 
79Α του ιδίου νόμου. 

Παράδοση 

 Η μεταφορά και η παράδοση καθώς και η εγκατάσταση του προς προμήθεια 
είδους θα γίνει με έξοδα του αναδόχου στο χώρο που θα υποδειχθεί από τη 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στην κάτωθι 
ταχυδρομική διεύθυνση : 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

Λεωφόρος Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, 174 55, Άλιμος

 Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το προς προμήθεια είδος σε 
εργάσιμες ημέρες και ώρες σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης (ως μέγιστο χρονικό διάστημα 
παράδοσης ορίζονται οι τέσσερις (4) μήνες).

 Η παραλαβή της εν λόγω προμήθειας γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και 
συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής.

 Σε περίπτωση μεταστέγασης της υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση μεταφοράς και παράδοσης του προς προμήθεια είδους 
και θα ενημερωθεί εγγράφως και εγκαίρως για την νέα τοποθεσία 
παράδοσης. Σε περίπτωση μεταστέγασης της υπηρεσίας η δαπάνη για την 
μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του προς προμήθεια είδους βαρύνει 
αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο και καμία επιπλέον απαίτηση 
οικονομική και άλλη δεν μπορεί να έχει από την Περιφέρεια Αττικής.

 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας εφαρμόζονται οι  
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Κρατήσεις – Πληρωμή 

 Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή, καθώς και η παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος. 

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
 Η πληρωμή  του προμηθευτή θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5da970320494ae09095666d9 στις 18/10/19 11:30
6

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Οικονομικές Προσφορές να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα Αθηνών Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές 
Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο) - 176 02 - Καλλιθέα), πρωτότυπες σε 
σφραγισμένο φάκελο εις διπλούν (πρωτότυπο και ακριβές αντίγραφο), έως την 
Παρασκευή  01/11/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Συνημμένα να υποβληθούν: Πλήρης περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών 
του προσφερόμενου επαγγελματικού ψυγείου, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στην παρούσα, ο χρόνος παράδοσης, οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις, 
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά.  

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 172901 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού 
και λοιπού εξοπλισμού» και τον Ε.Φ. 04072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2019.  
  

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

     Μαρία Μαστραντωνάκη
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