
 

 

 
Προς  

ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

Email: diabouleysi@agandreasdosp.gr 

 

Νέα Χαλκηδόνα 29/03/2021 

 

Αφορά : 2η Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών με Αρ.Πρωτ.4003/2.2.2021 για την 

προμήθεια «Δυο απλών μικροσκοπίων με εργονομική κεφαλή για χρήση στο Κυτταρολογικό 

Τμήμα». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων στη διαβούλευση 29/03/2021 και 

ώρα 12:00μμ.  
  
 
     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ  

                        (ΤΕΜΑΧΙΑ : ΔΥΟ (2) )  

Προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% : 19.000€ 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την παραπάνω διαβούλευση, σας 

επισυνάπτουμε τα σχόλια της εταιρείας μας. 

 
α/α 2. Να διαθέτει πηγή φωτισμού με LED με μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 60.000 

ώρες) 

Απάντηση : Οι «60.000 ώρες» να γίνουν «20.000 ώρες» 

 

α/α 3. Να διαθέτει οπτική υπέρ ευρέος πεδίου 23mm  

Απάντηση : Το εύρος πεδίου να γίνει «τουλάχιστον 22mm» ώστε να καλύπτει το 

σύνηθες οπτικό εύρος των μικροσκοπίων 

  
α/α 6. Να μπορεί να δεχθεί άμεσα ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας κατάλληλη για: 

προβολή ζωντανής εικόνας μικροσκοπίου και σύνδεση με πρόγραμμα διαχείρισης 

επεξεργασίας και ανάλυσης της εικόνας μέσω Η/Υ. H λειτουργία της κάμερας να 

ενσωματώνεται πλήρως με το μικροσκόπιο, με κουμπιά για φωτογράφηση απευθείας από 

τον κορμό του μικροσκοπίου και δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης απευθείας σε μόνιτορ, 

με δυνατότητα προβολής εργαλείων στην οθόνη για την λήψη φωτογραφιών και 

βελτιστοποίηση της εικόνας (χωρίς την παρεμβολή Η/Υ).  

Απάντηση :  Η απαίτηση «η λειτουργία της κάμερας να ενσωματώνεται πλήρως με το 

μικροσκόπιο, με κουμπιά για φωτογράφηση απευθείας από τον κορμό του μικροσκοπίου» 

θα πρέπει να αφαιρεθεί γιατί χαρακτηρίζει συγκεκριμένο μικροσκόπιο.  

α/α 7. Να αποτελείται από κύριο οπτικό σώμα μικροσκοπίου διερχομένου φωτισμού, 

εξολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής, βαθέως τύπου, μεγάλης σταθερότητας, με έξοδο 

USB που να φέρει:  

Απάντηση : Να αφαιρεθεί η απαίτηση να διαθέτει ο κορμός του μικροσκοπίου «έξοδο 

USB», καθώς χαρακτηρίζει συγκεκριμένο μικροσκόπιο. 

α/α 7a. Σύστημα διερχομένου φωτισμού με LED 10W (ή εναλλακτικά με πηγή αλογόνου) 

ενσωματωμένη τροφοδοσία 24V-60W, ρεοστάτη για την αυξομείωση της έντασης 

φωτισμού και διακόπτη ON-OFF με ενδεικτική λυχνία.   

Απάντηση :  Το σύστημα LED να είναι «τουλάχιστον 2W» (που αντιστοιχεί σε 30W 

λυχνίας αλογόνου), ικανό να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό, αλλά και εξοικονόμηση 

ενέργειας. 
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α/α 7b. Λειτουργία φωτισμού ECO για διακοπή λειτουργίας μετά από μερικά λεπτά και σε 

περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται και δυνατότητα αποθήκευσης της επιθυμητής έντασης 

φωτισμού με την εναλλαγή των αντικειμενικών φακών (light manager).  

Απάντηση : Η απαίτηση για «διακοπή λειτουργίας μετά από μερικά λεπτά και σε 

περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται» θα πρέπει να αφαιρεθεί καθώς χαρακτηρίζει 

συγκεκριμένο μικροσκόπιο. 

  
α/α 7e. Δυνατότητα φωτογράφησης με κουμπιά απευθείας από το σώμα του 

μικροσκοπίου (χωρίς να χρειάζεται ο χειριστής να απομακρύνει τα χέρια του από το 

μικροσκόπιο) και για απόλυτη συνεργασία με την κάμερα.  

Απάντηση : Η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να αφαιρεθεί καθώς χαρακτηρίζει 

συγκεκριμένο μικροσκόπιο. 

 
α/α 7i. Εξαθέσιο φορέα τοποθέτησης οπτικών φίλτρων (filter wheel).  

Απάντηση : Από την στιγμή που δεν υπάρχει απαίτηση κάποια τεχνική, όπως η αντίθεση 

φάσης, δε χρειάζεται να υπάρχει φορέας filter wheel, οπότε ο όρος «filter wheel» θα 

πρέπει να αφαιρεθεί. 

 

α/α 7j. Φίλτρο μπλε ενίσχυσης της αντίθεσης και φίλτρο conversion.  

Απάντηση : Το φίλτρο μπλε χρώματος δεν χρειάζεται από τη στιγμή που η πηγή 

φωτισμού είναι LED, οπότε η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να αφαιρεθεί. 

 

α/α 8. Να αποτελείται από τριοφθάλμια εργονομική κεφαλή με συνεχή ρυθμιζόμενη 

κλίση παρατήρησης από 5ο 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 23mm, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της 

ανισομετρωπίας της οράσεως, περιστρεφόμενος κατά 360ο φωτογραφικό σωλήνα 

παρατήρησης . Να διαθέτει κάθετη οπτική έξοδο για προσαρμογή κάμερας. 

Απάντηση : Το εύρος πεδίου να γίνει «τουλάχιστον 22mm», ώστε να καλύπτει το 

σύνηθες οπτικό εύρος των μικροσκοπίων 

 

α/α 9. Να αποτελείται από δύο(2) προσοφθάλμιους φακούς 10x/23 foc., υπέρ ευρέος 

πεδίου, επίπεδους, απόλυτα διορθωτικούς, ρυθμιζόμενους, επιδεχόμενους μικρομετρικές 

κλίμακες, κατάλληλους και για διοπτροφόρους, με προσοφθάλμιες καλυπτρίδες.  

Απάντηση : Οι προσοφθάλμιοι φακοί να είναι «τουλάχιστον 10x/22 foc», ώστε να 

καλύπτει το σύνηθες οπτικό εύρος των μικροσκοπίων 

 

α/α 10. Να αποτελείται από μεγάλη διπλή σταυροτράπεζα με ανθεκτική επίστρωση 

ανοδίωσης, διαδρομής 75x50mm, να φέρει βερνιέρο με κλίμακα 1mm και ανάγνωση 

0,1mm, να διαθέτει εργονομικούς κοχλίες χειρισμού μεγάλου μήκους (με σύστημα 

επιμήκυνσης κατά 15mm, για να ρυθμίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χειριστή), 

να έχουν σύστημα ρύθμισης της σκληρότητας της κίνησης. Να υπάρχει δυνατότητα 

ακινητοποίησης της τράπεζας στο ανώτατο επιθυμητό όριο.  

Απάντηση :  Το «σύστημα επιμήκυνσης κατά 15mm» θα πρέπει να αφαιρεθεί καθώς 

χαρακτηρίζει συγκεκριμένο μικροσκόπιο 

  

 



 

 

 

α/α 13. Να αποτελείται από επίπεδους αντικειμενικούς φακούς με εστίαση στο άπειρο 

(infinity corrected optical system), υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής ικανότητας, με 

άριστη χρωματική διόρθωση , κατάλληλους για όλες τις μεθόδους μικροσκόπησης, με 

προστατευτικά ελατήρια για την αποφυγή πρόσκρουσης με το παρασκεύασμα: Achroplan: 

10x/0,25 – 20x/0,45 – 40x/0,65.  

Απάντηση :  το «20x/0,45» να γίνει «20x/τουλάχιστον 0,40» 

 

 

 

Με εκτίμηση για τη Life Science Chemilab ΑΕ 

Μάρκος Στρούζας  

Αντιπρόεδρος ΔΣ 
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