
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νςθ: Ελενασ Βενιηελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σθλ.: 2271350106    Φαξ:2271350241 

Email:paragelies@xioshosp.gr 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου για τθν κάλυψθ άμεςων  και επιτακτικϊν αναγκϊν του, 

προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν προςφορά για τθν προμικεια των 

παρακάτω ειδϊν. 

Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-

ΜΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΖΟΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΧΩΡΙ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-
ΜΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1  ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟ 
ΩΛΗΝΑΡΙΩΝ  

1 1Χ5.982,91 5.982,91 7.000,00 

 ΤΝΟΛΟ      

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αρικμόσ Αιτιματοσ 21136/03-12-2019 

ΚΑΕ 7131.01 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Χαμθλότερθ τιμι 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 17-02-2020 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν 19-02-2020 

Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ΦΑΞ:2271350241 
e – mail:paragelies@xioshosp.gr 

 

                                     Γ.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. Η πξνζθεξόκελε θπγόθεληξνο πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, 

ακεηαρείξηζηε, λέαο ηερλνινγίαο , επηηξαπέδηα θαη λα έρεη  ρσξεηηθόηεηα 

ηνπιάρηζηνλ 1500ml.                                                                                             

2. Να κπνξεί λα δερζεί κεγάιν εύξνο δηαθνξεηηθώλ νξηδόληησλ αξζξσηώλ 

θαη γσληαθώλ θεθαιώλ, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηόζν ζηηο 

παξνύζεο όζν θαη ζηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ όπσο ηε 

θπγνθέληξεζε κηθξνπιαθώλ 96 ζέζεσλ, κπνπθαιηώλ ηνπιάρηζηνλ 400ml, 

θσληθώλ ζσιελαξίσλ 15 θαη 50ml. 
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  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥΑΡ.                                    ΠΡΩΣ.:οικ. 12 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 

ΑΔΑ: 6ΠΝΩ469073-2ΕΨ



3. Η  ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ζσιελαξίσλ εληόο ηεο θπγνθέληξνπ (κε 

γσληαθή θεθαιή) λα κπνξεί λα θηάζεη ηηο 15.000 rpm ή ηα 25.000 Χ g.             

4. Ο θάδνο θαη ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα λα είλαη αλζεθηηθά ζε 

απνιπκαληηθά θαη πγξά θαζαξηζκνύ.                                                                   

5. Να πξνζθέξεηαη κε νξηδόληηα αξζξσηή θεθαιή, ηθαλή λα επηηύρεη 

ηνπιάρηζηνλ 5.000 x g θαη ηαρύηεηεο 5.000rpm.                                                            

6. Η θεθαιή λα ζπλνδεύεηαη από εμαξηήκαηα γηα ηε θπγνθέληξεζε 

ηνπιάρηζηνλ α) 48 ζσιελάξηα αίκαηνο 5/7ml (13x100mm), β) 48 

ζσιελαξίσλ αίκαηνο 10ml (16X100mm).                                                                     

7. Η θεθαιή λα δηαζέηεη θαπάθη πξνζηαζίαο από βηνεπηκόιπλζε.                                   

8. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ θαη απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 

6 πξνγξακκάησλ σε πλήκτρα άκεζεο ρξήζεο ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο 

θπγνθέληξνπ.                                                                                                              

9. Η ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο λα ειέγρεηαη από κηθξνεπεμεξγαζηή θαη λα 

δηαζέηεη πληκτρολόγιο ρεηξηζκνύ θαη επαλάγλσζηε θσηηδόκελε νζόλε.                    

10. Να έρεη ηνπιάρηζηνλ 9 βαζκίδεο επηηάρπλζεο θαη 10 επηβξάδπλζεο.    

11. Σηελ νζόλε λα αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ νη ζηξνθέο, ν ρξόλνο 

θπγνθέληξεζεο, θαζώο θαη νη βαζκίδεο επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο.    

12. Να ππάξρεη απηόκαηε αλαγλώξηζε ρξεζηκνπνηνύκελεο θεθαιήο.        

13. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο κε ηζνδπγηζκέλνπ θνξηίνπ κε νπηηθή 

εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ.                                                            

14. Να είλαη δπλαηή ε αιιαγή από rpm ζε rcf θαη αληίζηξνθα.                                 

15. Ο θηλεηήξαο λα είλαη κεηαβιεηήο ζπρλόηεηαο θαη όρη κε ςήθηξεο.                      

16. Να κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί γηα θπγνθέληξεζε ηνπιάρηζηνλ 9 σξώλ 

θαη γηα ζπλερή θπγνθέληξεζε.                                                                                 

17. Να δηαζέηεη πιήθηξν γηα ζύληνκε θπγνθέληξεζε.                                               

18. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα απηόκαηνπ αλνίγκαηνο ηνπ θαπαθηνύ ζην ηέινο 

ηνπ θύθινπ θπγνθέληξεζεο.                                                                                      

19. Η θπγόθεληξνο ζα πξέπεη λα έρεη ρακειό ύςνο γηα εύθνιε πξόζβαζε 

από ην ρεηξηζηή.                                                                                                             

20. Η θεθαιή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη λα αθαηξεζεί ζε ιίγα 

δεπηεξόιεπηα ρσξίο ηελ αλάγθε θάπνηνπ εηδηθνύ εξγαιείνπ, κε ην πάηεκα 

ελόο θνπκπηνύ.                                                                                                            

21. Να είλαη όζνλ ην δπλαηόλ αζόξπβε (<61db).                                                    

22. Τν είδνο λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE θαη λα πιεξεί ηα πξόηππα: CSA, UL 

θαη ν νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO9001.                                                     

23. O πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001 θαη ISO13485.            

24. Ο πξνκεζεπηήο λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα 

ηελ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα.                                          

25. Να έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 έηε εγγύεζε θαη 7 έηε θάιπςε αληαιιαθηηθώλ.                       

26. Να θαηαηεζεί θύιιν ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα 

θπιιάδηα ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.                                                                        

27. Να ζπλνδεύεηαη από service manual θαη νδεγίεο ρξήζεο 
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                           Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τιμζσ του 

παρατθρθτθρίου  ι ςφμφωνα με τισ τιμζσ τθσ τελευταίασ ςφμβαςθσ. Η προςφορά που κα 

υποβλθκεί κα πρζπει να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:( ΑΦΜ, πλιρθ 

επωνυμία, τθλζφωνο, φαξ, e-mail, και  ΦΠΑ), ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και να  ζχει 

τθν παρακάτω μορφι: 

Αριθμόσ 
Αιτήματοσ 

Κωδικόσ 
Νοςοκομείου 

Περιγραφή 
Τλικοφ 

Σιμή 
μονάδασ € 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Κωδικόσ 
Παρατ/ρίου 

Σιμή 
Παρατ/ρίου 

Κωδικό 
Εμπορίου 

GMDN Κωδικόσ 
ΕΚΑΠΣΤ 

         

 

Επιπλζον κα πρζπει να αναφζρεται – επί ποινι απόρριψθσ – ο χρόνοσ παράδοςθσ  των 
προςφερόμενων ειδϊν. Λόγω του επείγοντοσ τθσ προμικειασ, το νοςοκομείο επικυμεί τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ διατθρεί το 
δικαίωμα να απορρίψει τθν  προςφορά αν κρίνει ότι ο χρόνοσ παράδοςθσ είναι μεγάλοσ ςε 
ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του. 

ε περίπτωςθ που θ τιμι προςφοράσ του είδουσ υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ τιμι 
παρατθρθτθρίου, αυτι υποχρεωτικά απορρίπτεται. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που το είδοσ δεν 
αντιςτοιχίηεται με το παρατθρθτιριο τιμϊν, αυτό κα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ κωδικόσ 
παρατθρθτθρίου. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
δφο ι περιςςοτζρων εναλλακτικϊν προςφορϊν ωσ κφρια κεωρείται αυτι με τα χαμθλότερθ τιμι, οι 
υπόλοιπεσ δεν κα αξιολογοφνται. 

Οι εταιρείεσ που κα αποςτείλουν προςφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα 
πρζπει απαραίτθτα να διακζτουν τα νόμιμα πιςτοποιθτικά για τθ διακίνθςθ και διανομι τουσ, και 
τα είδθ κα πρζπει απαραίτθτα να φζρουν τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ CE. 

Επί τησ προςφοράσ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει να δηλώνουν υπεφθυνα ότι 
δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ οποίεσ 
οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ή μποροφν να αποκλειςθοφν. 

Σζλοσ το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει δείγμα προκειμζνου να 
αξιολογιςει τισ προςφορζσ και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται  - επί ποινι απόρριψθσ – 
να το αποςτείλουν άμεςα. 

 

 

                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                     Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 

ΑΔΑ: 6ΠΝΩ469073-2ΕΨ
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