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ΘΕΜΑ : «Δηελέξγεηα 1εο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο  ησλ Σερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΑ 

ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟΤ 24 ΘΕΕΩΝ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Κνδάλεο «ΜΑΜΑΣΕΘΟ», ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

3.500,00€ ζπκπ. Φ.Π.Α. κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηόηεηαο ηηκήο». 

 

   

 

 
 
 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Ν.4412/2016 «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 20 14/24ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)». 

2. Σν Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/η.Α΄/18.06.07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ   επνπηεπόκελσλ από 

ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 

3. Σν ππ. Αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΕΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο από ηνπο θνξείο 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3580/2007 – Καζνξηζκόο ΚΑΑ» 

 4. Σνπ Ν. 3329/2005 «Εζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 

5.Σελ αξηζκ. πξση. 10189/10-10-2019  Απόθαζε πεξί νξηζκνύ ζύληαμεο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΑ ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟΤ 24 ΘΕΕΩΝ» κε 

θσδηθό CPV: 42931120-8, γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο «ΜΑΜΑΣΕΘΟ» 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ KOZANH 

«ΜΑΜΑΣΕΙΟ» 

 

 

 

 

 

 

  

Κοδάλε: 24-10-2019 

Αρ. Πρωη.: 10887 

  



 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Σελ δηελέξγεηα  1εο Δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

Επηηξαπέδηαο Φπγόθεληξνπ 24 ζέζεσλ  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο 

«ΜΑΜΑΣΕΘΟ» ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 3.500,00€  ζπκπ. Φ.Π.Α κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηόηεηαο - ηηκήο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαηαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηνλ ηζηόηνπν 

ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ  Δεκνζίσλ πκβάζεσλ(ΕΗΔΗ) 

(http: //www.eprocurement.gov.gr) ζην ζύλδεζκν ΄΄Δηαβνπιεύζεηο΄΄ θαζώο θαη από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.mamatsio.gr. 

 

H δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ επόκελε 

ηεο αλάξηεζεο. 

 

Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα 

απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ώζηε λα επηηεπρζεί ε 

κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο. 

 

 

 

 

 

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΓΘΑ ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΑ ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟ 24 ΘΕΕΩΝ. 

1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz. 

2. Να είλαη πιήξσο ςεθηαθή, σο πξνο ηηο ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο (rpm ή rcf θαη 

ελαπνκείλαληα ρξόλν θπγνθέληξηζεο) θαη σο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη 

εθαξκνγή απηώλ ησλ παξακέηξσλ ν νπνίνο ζα γίλεηαη ςεθηαθά. 

3. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ρξόλνπ θπγνθέληξηζεο από 1 έσο θαη 60 ιεπηά ε θαη 

πεξηζζόηεξν, θαζώο θαη επηινγέο γηα ζπλερή θαη ηαρεία θπγνθέληξηζε. 

4. Να δηαζέηεη ειεθηξηθό θξέλν θαη επηηάρπλζε ηα νπνία λα απεηθνλίδνληαη 

ςεθηαθά. 

5. Ο θάδνο ηεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλζεθηηθό αλνμείδσην ράιπβα γηα 

αζθάιεηα θαη εύθνιν θαζαξηζκό. 

6. Να δηαζέηεη εζσηεξηθό θάιπκκα αζθαιείαο. 

7. Σν εμσηεξηθό θάιπκκα λα είλαη ζπκπαγέο, ηζρπξό θαη λα δηαζέηεη θιείζηξν 

http://www.mamatsio.gr/


αζθαιείαο κε δηπιό ζύζηεκα: 

8. Να κελ μεθηλά ε θπγνθέληξηζε εάλ ην θάιπκκα δελ είλαη θιεηζηό 

9. Να κελ αλνίγεη εάλ δελ έρεη ζηακαηήζεη πιήξσο ε πεξηζηξνθή ηνπ ξόηνξα. 

10. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλνίγκαηνο ηνπ 

θαιύκκαηνο γηα αθαίξεζε ησλ ζσιελαξίσλ. 

11. Ο θηλεηήξαο ηεο λα είλαη ζύγρξνλνο, κεηαβιεηήο ζπρλόηεηαο θαη όρη κε 

ςήθηξεο. 

12. Η θπγόθεληξνο λα δηαηίζεηαη κε νξηδόληηα αξζξσηή θεθαιή 4 (ηεζζάξσλ) 

ζέζεσλ ππνδνρέσλ κε ηελ νπνία λα επηηπγράλεη ηαρύηεηεο ηνπιάρηζην 4500rpm. 

13. Η θεθαιή λα δηαηεζεί κε: 

14. 4 θαιάζηα 6 ζέζεσλ ην θαζέλα γηα ζσιελάξηα δηακέηξνπ 10 - 12 mm (ηύπνπ 

vacutainer/5-7 ml) γηα βηνρεκηθέο εμεηάζεηο αίκαηνο θαη 

15. 4 θαιάζηα θσληθώλ ζσιελαξίσλ δηακέηξνπ 17mm γηα δείγκαηα νύξσλ. 

16. Να δηαζέηεη απηόκαην ζύζηεκα αλίρλεπζεο ηεο θεθαιήο θαη ειέγρνπ ηζνδύγηζήο 

ηεο. ε πεξίπησζε αληζνβαξνύο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιελαξίσλ λα δηαθόπηεηαη 

ε θπγνθέληξηζε θαη λα απεηθνλίδεηαη κήλπκα ζθάικαηνο - θηλδύλνπ. 

17. Σα θαιάζηα λα δηαζέηνπλ θάιπκκα πξνζηαζίαο από βηνεπηκόιπλζε, γηα 

επηπιένλ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε, ζε πεξίπησζε θπγνθέληξεζεο 

κνιπζκαηηθώλ δεηγκάησλ. 

18. Να ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 (δύν) εηώλ ηνπιάρηζηνλ θαη λα 

βεβαησζεί επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ θαη ζπκβαηώλ θεθαιώλ γηα 10 (δέθα) ρξόληα. 

19. Να ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

20. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε λα εθπαηδεπηεί ην πξνζσπηθό ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

21. Να θέξεη ζήκαλζε CE. 

22. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη πηζηνπνηήζεηο θαηά ISO 9001/2008, ISO 

13485/2012 θαζώο θαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 

ΔΤ8δ/Γ.Πνηθ./1348/2004. 

23. Σα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο λα παξαδνζνύλ ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. 

24. Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από θύιιν ζπκκόξθσζεο ζην νπνίν ζα 

θαίλεηαη ε ζπκθσλία ζε θάζε κία, εθ ησλ παξαπάλσ, πξνδηαγξαθή θαη 

ζα απνδεηθλύεηαη κε παξαπνκπέο ζην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο. 

25. Υξόλνο παξάδνζεο έσο 60 (εμήληα) εκέξεο 

O ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΥΙΩΣΙΔΗ 
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