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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.500,00 € ΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών ,σύµφωνα µε την αριθµ. 732/14-10-2016 απόφαση ∆ιοικητή  µε Α∆Α:73Χ946906Λ-15Χ
προτίθεται να προβεί στην προµήθεια ,µε τη διαδικασία της δηµοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών ,µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του
Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ)για το παρακάτω είδος προϋπολογισµού 6.500,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Στην περίπτωση που η τιµή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούµε όπως αποστείλετε Υπεύθυνη
∆ήλωση, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1. Να είναι καινούργια, αµεταχείριστη , καινούργιας τεχνολογίας, επιτραπέζια , µη ψυχόµενη
φυγόκεντρος   ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή. 

2. Να αναφέρεται ο χρόνος κατασκευής και πρώτης κυκλοφορίας. 

3. Να έχει µέγιστη χωρητικότητα τουλάχιστον 1500ml. 
4. Επιλογή ταχύτητας και χρόνου φυγοκέντρησης από 1 λεπτό έως περίπου 9 ώρες. 
5. Να έχει µέγιστη ταχύτητα και δύναµη φυγοκέντρησης µε τον προσφερόµενο ρότορα τουλάχιστον:

5500rpm/4500X g. Να είναι δυνατή η αλλαγή από rpm σε rcf και αντίστροφα. 

6. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις στην οθόνη για την ταχύτητα και το χρόνο φυγοκέντρησης ,καθώς

και για το πρόγραµµα επιτάχυνσης και επιβράνδυσης. 

7. Η κεφαλή θα πρέπει να µπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί σε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς την

ανάγκη κάποιου ειδικού εργαλείου. 

8. Τα δοχεία και τα καπάκια που σφραγίζουν τις κεφαλές πρέπει να είναι πιστοποιηµένα για προστασία

από βιο-επιµόλυνση. 
9. Οι υποδοχείς των σωληναρίων να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν στατώ και να αποστειρωθούν. 

10. Να διαθέτει αυτόµατη αναγνώριση χρησιµοποιούµενης κεφαλής. 

11. Να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου µη ισοζυγισµένων δειγµάτων µε οπτικό σήµα. 

12. Να µην ανοίγει αν ο ρότορας δεν έχει σταµατήσει τελείως και να µην  ξεκινάει εως το καπάκι να

κλείσει. 
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13. Να έχει δυνατότητα τουλάχιστον 5 αποθηκευµένων προγραµµάτων φυγοκέντρησης, µε δυνατότητα

απευθείας ανάκλησης από το πληκτρολόγιο για µέγιστη ευχρηστία. 

14. Να διαθέτει τουλάχιστον 8 βαθµίδες επιτάχυνσης και 8 βαθµίδες επιβράδυνσης. 

15. Να είναι αθόρυβης λειτουργίας, λιγότερο από 61 dB 

16. Να διαθέτει κάδο από ανοξείδωτο κάδο χάλυβα που καθαρίζεται εύκολα 

17. Να προσφέρεται µε κεφαλή χωρητικότητας τουλάχιστον 70 σωληναρίων αίµατος των 5/7ml. 
18. Να υπάρχει σύστηµα αυτοδιάγνωσης των βλαβών και παρουσίασής των. 

19. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ιατρικών µηχανηµάτων της ΕΕ κι να φέρει σήµανση CE, ISO
καθώς και όποια άλλη σήµανση προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς οργανισµούς. 

20. Ο προµηθευτής και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001:2008 

21. Να συνοδεύεται από  εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο service στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. 
22. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δυο ( 2 ) ετών. 
23. Να συνοδεύεται από εγγύηση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον

δέκα ( 10 ) έτη. 
24. Η προµηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται άνευ χρέωσης, να εγκαταστήσει το µηχάνηµα σε χώρο που θα

υποδεχθεί από το Αιµατολογικό Εργαστήριο, να εκπαιδεύσει τους χρήστες και τουλάχιστον δύο
τεχνικούς το Νοσοκοµείου µας στον χώρο εγκατάστασης. 

25. Να κατατεθεί φύλλο συµµόρφωσης µε παραποµπές στα επίσηµα πρωτότυπα φυλλάδια του

κατασκευαστικού οίκου. 
26. Να είναι ετοιµοπαράδοτη. Χρόνος παράδοσης 30 ηµερών (µικρότερος θα εκτιµηθεί σαν

πλεονέκτηµα). 

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να
φέρουν την προβλεπόµενη σήµανση CE. Σηµειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο ,το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να
ζητήσει προσκόµιση δειγµάτων των ζητούµενων ειδών.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  Οι προσφορές  να αποστέλλονται κλειστές µέχρι  25-10-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11 πµ   στο
Ταχύρυθµο κτήριο στον 2ο όροφο Γρ.Προµηθειών  και να αναγράφεται απαραιτήτως ο αριθµός
πρωτοκόλλου του εγγράφου,ο Α/Α του είδους, καθώς επίσης ο κωδικός CPV του προϊόντος (όπου
αυτός υπάρχει) ο κωδικός και η τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ.,όπως και ο κωδικός
GMDN στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Όπου και το άνοιγµα των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως
ορίσθηκε µε την αριθµ. 24/2016 Απόφαση ∆Σ µε Α∆Α:6ΟΟΘ46906Λ-ΧΗΟ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών.

                                                         O ∆ιοικητής του Γ.Ν Πατρών

                                                                       
                                                      
                                                                   Θεόδωρος Σερεµέτης
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