
Αξιότιµες Κυρίες, Κύριοι   

 

Η εταιρεία µας ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙ∆Η Α.Ε.,  ανταποκρινόµενη στην πρόσκληση 

του Νοσοκοµείου σας να καταθέσει τις παρατηρήσεις για τη “∆ηµόσια διαβούλευση 

των  υπ αριθµό. 31546/05-09-2019 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού µε 

αντικείµενο την προµήθεια: ΜΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 24 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ”, έχει την τιµή να καταθέσει τις παρακάτω προτάσεις. 

 

Α) Προδιαγραφή Νο.2 

 

“Να συνοδεύεται από κεφαλή τεσσάρων θέσεων για την φυγοκέντρηση τουλάχιστον 

24 σωληναρίων αίµατος, χωρητικότητας 5/9 ml και διάστασης 17x100mm” 

 

Επειδή κατά την εκτίµησή µας η παραπάνω προδιαγραφή είναι γενική και όχι 

αρκούντως σαφής, προτείνεται να τροποποιηθεί σε :  

 

Να συνοδεύεται από κεφαλή τεσσάρων θέσεων και κατάλληλους 

αντάπτορες για τη φυγοκέντρηση τουλάχιστον 24 σωληναρίων 

αίµατος  χωρητικότητας 5/7 ml (διάστασης 13x100mm) καθώς και 

αντάπτορες για την φυγοκέντρηση τουλάχιστον 16 σωληναρίων αίµατος 

χωρητικότητας 10ml (διάστασης 17x100mm) 

 

Β) Προδιαγραφή Νο.8 

 

“Να διαθέτει δυνατότητα προγραµµατισµού και αποθήκευσης τουλάχιστον 6 

προγραµµάτων σε πλήκτρα άµεσης χρήσης στον πίνακα ελέγχου της φυγοκέντρου” 

 

Για τη δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων προγραµµάτων από τους 

χρήστες  προτείνεται να τροποποιηθεί σε : 

 

“Να διαθέτει δυνατότητα προγραµµατισµού και αποθήκευσης τουλάχιστον 99 

προγραµµάτων, τρία εκ των οποίων να µπορούν να ανακληθούν µε πλήκτρα 

άµεσης χρήσης στον πίνακα ελέγχου της φυγοκέντρου” 



 

Γ) Προδιαγραφή Νο.11 

 

“Στην οθόνη να αναφέρονται τουλάχιστον οι στροφές, ο χρόνος φυγοκέντρησης 

καθώς και οι βαθµίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.” 

 

Προκειµένου να είναι ανοιχτή η διαγωνιστική διαδικασία και να επιτραπεί σε 

περισσότερες εταιρείες να συµµετάσχουν, επί της προδιαγραφής νο.11 προτείνεται 

τροποποίηση της σε: 

 

Στην οθόνη να αναφέρονται τουλάχιστον οι στροφές, ο χρόνος 

φυγοκέντρησης και η θερµοκρασία καθώς και να υπάρχει σχετική ένδειξη 

στον πίνακα ελέγχου για τις  βαθµίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης µέσω 

λυχνίας LED ή στην οθόνη. 

 

∆) Για τη διασφάλιση της µετά της πώλησης τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού 

προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: 

 

“Ο προµηθευτής να είναι εξουσιοδοτηµένος για την εγκατάσταση, 

συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισµού από τον 

κατασκευαστικό οίκο για το συγκεκριµένο διαγωνισµό” 

 

Με την ελπίδα ότι οι προτάσεις µας  θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν, παραµένουµε στην 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία. 
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