
  
 
 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021 
 

 

ΠΡΟΣ  

Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                      

 

Θεμα: 1η δημόσια διαβούλευση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1347/15-1-2021 πρακτικού τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια  «Δύο απλών μικροσκοπίων με εργονομική κεφαλή για 
χρήση στο Κυτταρολογικό Τμήμα»   
 

 

Αξιότιμες Κυρίες Αξιότιμοι Κύριοι, 

Θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας για τις τεχνικές προδιαγραφές για 

την προμήθεια  «Δύο απλών μικροσκοπίων με εργονομική κεφαλή για χρήση στο 

Κυτταρολογικό Τμήμα». 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία  

 

 

 
Με εκτίμηση 

 
Για τη SB BioAnalytica Α.Ε. 

 
 

Λευτέρης Τσαλαβούτας-Ψαρράς 
 

Account Manager, Anatomical Pathology Division 
M +30 6940231006 | T +30 2106400318 | F +30 2106462748 

l.tsalavoutas@sbbio.gr| www.sbbio.gr 
 
 

 
 

 

 



Προδιαγραφή 5 
Από την στιγμή που προσφέρεται κεφαλή ρυθμιζόμενης κλίσης που υπερκαλύπτει όλες τις 

αναφερόμενες γωνίες, η δυνατότητα προσθήκης κεφαλών διαφόρων σταθερών κλίσεων δεν 

προσφέρει τίποτα επιπλέον στο μικροσκόπιο.  

 

Προτείνεται η διαγραφή της προδιαγραφής. 

 

Προδιαγραφή 7 
Η έξοδος USB στον κορμό του μικροσκοπίου δεν έχει απολύτως καμία χρησιμότητα.. 

Προτείνεται αλλαγή σε: Να αποτελείται από κύριο οπτικό σώμα μικροσκοπίου διερχομένου 

φωτισμού, εξολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής, βαρέως τύπου, μεγάλης σταθερότητας. 

 

Προδιαγραφή 7b 
Η αναφερόμενη λειτουργία ECO αποτελεί πατέντα συγκεκριμένου οίκου κατασκευής και αποκλείει 

οποιονδήποτε άλλο οίκο από την συμμετοχή του στον διαγωνισμό. 

 

Προτείνεται η διαγραφή της προδιαγραφής. 

 

Προδιαγραφή 7c 
Η αναφερόμενη κωδικοποιημένη λειτουργία δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την παρουσία 

κάμερας και λογισμικού. 

 

Προτείνεται αλλαγή σε: Περιστρεφόμενο φορέα προσαρμογής έξι(6) αντικειμενικών φακών, με 

θέσεις για DIC-slider. 

 

Προδιαγραφή 8 
Η προκείμενη προδιαγραφή καλύπτεται μόνο από έναν συγκεκριμένο οίκο κατασκευής και 

αποκλείει οποιονδήποτε άλλο οίκο από την συμμετοχή του στον διαγωνισμό. 

 

Προτείνεται αλλαγή σε: Να αποτελείται από τριοφθάλμια εργονομική κεφαλή με συνεχή 

ρυθμιζόμενη κλίση παρατήρησης από 10ο έως 30ο (για να προσαρμόζεται στις ανάγκες του 

εκάστοτε χειριστή και την ελαχιστοποίηση των αυχενικών προβλημάτων που προκαλούνται από 

την πολύωρη χρήση), με εύρος πεδίου 22mm, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της 

ανισομετρωπίας της οράσεως, περιστρεφόμενος κατά 360ο . Να διαθέτει κάθετη οπτική έξοδο για 

προσαρμογή κάμερας. 


