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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Γραθείο Προκεζεηώλ 
Πιεξ:   θα  Αιεμάλδξα Σδώλνπ                Θεζ/λίθε,         13.10.2022                                             
Tει:     2313 32 3119 , fax: 2313 32 3969  
 Ηιεθηξ. Γ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com                                                              Αξ. Πξση.:        31651/14.10.2022  
                                                                                                                                                                                                                             

 

                   

                                                                         

ΘΔΜΑ: σιιογή προζθορώλ γηα ηελ προκήζεηα κίας (1) επηηραπέδηας υστόκελες θσγόθεληροσ, ελδεηθηηθής 

προϋποιογηζηηθής δαπάλες  11.500,00€  ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ  Φ.Π.Α 24%  (Γ25/2022). 

     Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηεί ζσιιογή προζθορώλ γηα ηελ προκήζεηα κίας (1) 

επηηραπέδηας υστόκελες θσγόθεληροσ γηα ηελ θάισυε ηφλ αλαγθώλ ηες Μολάδας Κιηληθώλ Δρεσλώλ ηοσ 

Νοζοθοκείοσ, ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα θαηαζέζοσλ ηελ 

ηετληθή θαη ηελ οηθολοκηθή ηοσς προζθορά, κέζφ ηες εθαρκογής CompareONE ηες εηαηρίας «CosmoONE Hellas 

MarketSite S.A.», από  14/10/2022  έφς  27/10/2022  ζηης 12.00 ε ώρα ηο κεζεκέρη. 

 Η ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί σο επηζπλαπηόκελν αξρείν κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζην δεηνύκελν αίηεκα θαη ζα 

πξέπεη λα θαιύπηεη πιήξσο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δεηνύκελνπ είδνπο. Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη λα 

επηζπλαθζνύλ ηερληθά θπιιάδηα, prospectus θαη όια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο (π.ρ. ISO, CE, 

βεβαίσζε ζπκκόξθσζεο ζηε ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/07.01.2004). 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο, ζην νπνίν λα δίδνληαη απαληήζεηο ζε όια ηα ζεκεία 

ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιόγεζεο ε δηάξζξσζε ηνπ θύιινπ 

ζπκκόξθσζεο ζα αθνινπζεί ηελ δηάηαμε θαη ηελ αξίζκεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ζα έρεη ζαθείο θαη 

κνλνζήκαληεο παξαπνκπέο πξνο ηα ζπλππνβαιιόκελα ηερληθά θπιιάδηα / εγρεηξίδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπαζηώλ, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηαγσληδόκελσλ. 

 Σν Ννζνθνκείν ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε. ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πξνρσξήζεη ζε ηερληθή αμηνιόγεζε ηνπ 2νπ κεηνδόηε θ.ν.θ.. 

 Η πξνζθεξόκελε ηηκή λα δνζεί ζε επξώ €, ρσξίο Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ είδνπο ζην Ννζνθνκείν, ζηελ νπνία ζα 

πεξηιακβάλεηαη θάζε είδνπο δαπάλε πνπ βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο, θόζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, θξαηήζεηο).  

 Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ 

άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε βάζε λόκηκα παξαζηαηηθά, εληόο 3-6 κελώλ, κεηά από ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνύ. ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 

α)    2 % ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσλ. & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπ. Τγείαο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - πεξ. 

εε΄). 

β)   0,1% ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4 Ν.4013/2011, όπσο ηζρύεη κεηά ην λ. 4912/2022 

ΠΡΟ: 

ΚΑΘΔ   ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
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ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο.                                                                         

 

ην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3%  πιένλ  εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ  επί  ηνπ  ηέινπο  

ραξηνζήκνπ. 

Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

CompareONE, παξαθαινύκε αλαηξέμηε ζηελ αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην 

πεδίν Γηαγσληζκνί, κε ηίηιν: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΔΩ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ COMPARE ONE (2)». 

 

                                                                                               O ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

                                                                                                 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΣΗ 
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ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ: ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΨΤΧΟΜΕΝΗ ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟ (τεμ. 1) 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ 

1.1. Ψυχόμενθ φυγόκεντροσ, επιτραπζηιασ τοποκζτθςθσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, πρόςφατθσ 

κυκλοφορίασ, ςτιβαρισ καταςκευισ, εφχρθςτθ και αςφαλισ για το προςωπικό κατά τθ χριςθ τθσ, 

εγκεκριμζνθ για In Vitro διαγνωςτικι χριςθ, κατάλλθλθ για τθν αςφαλι επεξεργαςία και διαχείριςθ 

δειγμάτων βιολογικϊν υγρϊν (πτφελα, βρογχικζσ εκκρίςεισ κ.α.), ςυνοδευόμενθ από τισ απαραίτθτεσ 

κεφαλζσ, προσ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ Μονάδας κλινικών ερευνών (ΚΕ.ΒΙ.Ε.Ε.) του 

Νοςοκομείου. 

1.2. Θα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τα εκνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα αςφάλειασ 

και να διακζτει απαραιτιτωσ πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE (κανονιςμόσ ΕΕ 2017/746, με τισ μεταβατικζσ 

διατάξεισ για τθν οδθγία 98/79 EEC τθν οποία αντικατζςτθςε κλπ.). 

1.3. τισ προςφορζσ κα πρζπει να αναφζρονται με ςαφινεια τα πρότυπα (STAΝDARDS) αςφαλείασ, 

που πλθροί το προςφερόμενθ φυγόκεντροσ, κακϊσ και τα καταςκευαςτικά και ποιοτικά διεκνι ςιματα 

που φζρει. 

1.4. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015 ι/και ISO 

13485:2016 ι ιςοδφναμεσ και να διατίκεται από αντιπρόςωπο με πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015 ι/και 

ISO 13485:2012 ι ιςοδφναμεσ και 14001:2015. Επιπλζον, οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να 

δθλϊνουν ότι ςυμμορφϊνονται προσ τισ απαιτιςεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ ΔΤ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/07.01.2004 («Αρχζσ & κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν 

προϊόντων» – ΦΕΚ Βϋ 32/16.01.2004). 

1.5. Κάκε προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται –επί ποινι απόρριψθσ- από φφλλο ςυμμόρφωςθσ 

προσ τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, όπου κα τεκμθριϊνονται οι απαντιςεισ του διαγωνιηόμενου με 

ςαφείσ παραπομπζσ ςτα τεχνικά φυλλάδια ι τεχνικζσ περιγραφζσ του καταςκευαςτι. 

 

2. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

2.1. Η επιτραπζηια ψυχόμενθ φυγόκεντροσ να λειτουργεί με θλεκτρικι παροχι δικτφου 

220V±10%/50Hz και να διακζτει φιλικό προσ τον χριςτθ λογιςμικό, που να πλθροφορεί τον χειριςτι για 

όλεσ τισ παραμζτρουσ λειτουργίασ ςε ψθφιακι οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων, και ιδιαίτερα:  

2.1.1. Για τον χρόνο φυγοκζντρθςθσ .  

2.1.2. Για τθν ταχφτθτα φυγοκζντρθςθσ.  

2.1.3. Για τθν κερμοκραςία. 
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2.2. Να ζχει δυνατότθτα μζγιςτθσ  ταχφτθτασ φυγοκζντρθςθσ με κεφαλι ςτακερισ γωνίασ τουλάχιςτον 

17.800 rpm και 30.200xg, και εφροσ ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ από -9O C ζωσ +40O C. 

2.3. Να διακζτει ςφςτθμα αςφαλείασ που δεν κα επιτρζπει τθ λειτουργία τθσ φυγοκζντρου εάν το 

καπάκι είναι ανοικτό και να αςφαλίηει το καπάκι όταν θ φυγόκεντροσ λειτουργεί. 

2.4. Να ζχει τθ δυνατότθτα να αναγνωρίηει τθν τοποκετοφμενθ κεφαλι και δίνοντασ το g να υπολογίηει 

τθν ταχφτθτα και αντίςτροφα, δίνοντασ τθν ταχφτθτα να προςδιορίηει το g. 

2.5. Να δφναται, με εναλλαγι των φορζων, να δεχκεί ποικιλία ςωλθναρίων, που κα προςδιορίηονται 

ςτισ τεχνικζσ προςφορζσ. Να δφναται επίςθσ να φζρει διάφορεσ κεφαλζσ. 

2.6. Να φζρει κινθτιρα μεταβλθτισ ταχφτθτασ (inverter) και όχι με ψικτρεσ (brushless). 

2.7. Να ζχει διαςτάςεισ μικρότερεσ από  40x50x70 cm (ΤxΜxΒ) περίπου, με κλειςτό καπάκι και βάροσ 

που να επιτρζπουν τθν τοποκζτθςι τθσ τόςο ςτον κοινό πάγκο εργαςίασ του εργαςτθρίου, όςο και μζςα 

ςτον περιοριςμζνο χϊρο ενόσ καλάμου βιοαςφάλειασ. 

2.8. Να διακζτει αεροςτεγζσ κλείςιμο και να διακζτει ειδικά δοχεία με κάλυμμα, ζτςι ϊςτε τα δοχεία 

με τα επικίνδυνα βιολογικά δείγματα να μεταφζρονται και να επεξεργάηονται εντόσ του καλάμου 

βιοαςφάλειασ.  

2.9. Να προςφερκεί με κεφαλι μζγιςτου αρικμοφ ςτροφϊν τουλάχιςτον 4.500 rpm και μζγιςτθ 

δφναμθ φυγοκζντρθςθσ τουλάχιςτον 3.200xg και κατάλλθλουσ υποδοχείσ για τθν φυγοκζντρθςθ 

τουλάχιςτον τεςςάρων κωνικϊν ςωλθναρίων των 50 ml και 8 ςωλθναρίων των 15 ml, τφπου Falcon, 16 

ςωλθναρίων αίματοσ 10/15ml (μζγιςτεσ διαςτάςεισ 17Χ110mm) και 8 ςωλθναρίων 15ml (μζγιςτεσ 

διαςτάςεισ 17Χ122mm), με τθ ςυγκεκριμζνθ προςφερόμενθ κεφαλι. Επίςθσ να φζρει δεφτερθ κεφαλι 

για μικροφιαλίδια όγκου 1,5-2,0 mL τουλάχιςτον 24 κζςεων με μζγιςτθ ταχφτθτα φυγοκζντρθςθσ 

τουλάχιςτο 14.000rpm.  

2.10. Η τοποκζτθςθ ι θ εναλλαγι των κεφαλϊν να είναι πολφ εφκολθ, γριγορθ και αςφαλισ με το 

πάτθμα ενόσ πλικτρου και να μθν απαιτεί χριςθ εργαλείων ι χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ.  

2.11. Με τθ χριςθ επιπλζον εξαρτθμάτων να ζχει τθ δυνατότθτα φυγοκζντρθςθσ τουλάχιςτον 8 ταινιϊν 

(strips) ςωλθναρίων PCR, 24 ςωλθναρίων αιματοκρίτθ και 30 spin columns. 

2.12. Να διακζτει μθχανιςμό αυτόματθσ ανίχνευςθσ κραδαςμϊν, με αντίςτοιχθ παφςθ περιςτροφισ.  

2.13. Σο όργανο να ελζγχεται από μικροεπεξεργαςτι και να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον 

99 προγραμμάτων λειτουργίασ. Σα τρία πιο κοινά προγράμματα να είναι προςβάςιμα από πλικτρα  

απευκείασ ανάκτθςθσ ςτο χειριςτιριο. 

2.14. Να διακζτει δφο επίπεδα επιτάχυνςθσ/επιβράδυςθσ και πλικτρο γριγορθσ φυγοκζντρθςθσ 

(pulse). 

2.15. το τζλοσ του κφκλου φυγοκζντρθςθσ να μπορεί να γίνεται, εφόςον επιλεγεί, αυτόματο άνοιγμα 
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του καπακιοφ, φωτεινι ζνδειξθ και ακουςτικι ειδοποίθςθ. 

 

3. ΕΓΓΤΗΗ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

3.1. Η επιτραπζηια ψυχόμενθ φυγόκεντροσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, κα πρζπει να 

προςφερκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν τουλάχιςτον, ςτθν οποία κα 

περιλαμβάνεται το ςφνολο των ανταλλακτικϊν για τυχόν επιςκευζσ. τθν εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται 

και ο εκ μζρουσ του αναδόχου ετιςιοσ ζλεγχοσ αςφαλοφσ και αξιόπιςτθσ λειτουργίασ. 

3.2. Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να δθλϊςουν δεςμευτικά ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τον μζγιςτο 

κατ’ ζτος επιτρεπτό ςυνολικό χρόνο μθ λειτουργίασ λόγω βλάβθσ (DOWN-TIME) τθσ προςφερόμενθσ 

φυγoκζντρου, κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Ο χρόνοσ αυτόσ δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτεροσ των δϊδεκα (12) εργάςιμων θμερϊν. Συχόν υπζρβαςθ του χρόνου αυτοφ κα παρατείνει 

αυτοδίκαια τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ φυγόκεντρου κατά δζκα (10) θμζρεσ, ανά θμζρα 

υπζρβαςθσ του κατά τα ωσ άνω ορίου DOWN-TIME. 

3.3. Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να εγγυθκοφν τθν διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων 

για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι τθσ φυγοκζντρου. 

3.4. O χρόνοσ προςζλευςθσ τεχνικοφ του αναδόχου, ςε περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ κα είναι το 

πολφ τρεισ (3) ϊρεσ από τθν τθλεφωνικι ι με θλεκτρονικό μινυμα ειδοποίθςι του, εφόςον θ αναγγελία 

δοκεί ζωσ ϊρασ 14.00, άλλωσ θ 08.30 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ. 

3.5. Η φυγόκεντροσ κα ςυνοδεφεται από επίςθμα εγχειρίδια χριςθσ (USER MANUAL) ςτθν Ελλθνικι και 

ςυντιρθςθσ (SERVICE MANUAL) ςτθν Ελλθνικι ι τθν Αγγλικι γλϊςςα. 

3.6. τθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνεται και δεςμευτικι προςφορά ετιςιασ 

πλιρουσ τεχνικισ κάλυψθσ τθσ φυγοκζντρου, ςυμπεριλαμβανομζνων των κάκε φφςθσ ανταλλακτικϊν 

προλθπτικισ και επιςκευαςτικισ ςυντιρθςθσ, κακϊσ και των τακτικϊν ρυκμίςεων – ελζγχων καλισ 

λειτουργίασ, μετά τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ. Σο ςχετικό τίμθμα κα παραμζνει αμετάβλθτο μζχρι τθ 

ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν παραλαβι ςε πλιρθ λειτουργία, μθ επιδεχόμενο αναπροςαρμογισ, 

πλθν τθσ ενδεχόμενθσ ετιςιασ τιμαρικμικισ 

3.7. τισ προςφορζσ κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και κα αξιολογθκεί το προςφερόμενο 

πρόγραμμα εκπαίδευςθσ τριϊν (3) τουλάχιςτον Σεχνολόγων Εργαςτθρίου και τεχνικοφ του τμιματοσ ΒΙΣ 

του Νοςοκομείου ςτθ λειτουργία και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ προςφερόμενθσ φυγόκεντρου. 

3.8. Ο ανάδοχοσ, κατά τθ μεταφορά, αποςυςκευαςία και εγκατάςταςθ τθσ φυγόκεντρου, οφείλει να 

λαβαίνει όλα τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να αποφευχκεί οποιοδιποτε ατφχθμα ι ηθμία ςε πρόςωπα ι 

πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχιματα ι ηθμίεσ φζρει οπωςδιποτε ακζραια κάκε αςτικι και 

ποινικι ευκφνθ. 
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