
ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών  

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 

ησλ θάησζη εηδώλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο 

πξνζθνξώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, όπσο αλαγξάθεηαη ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκώλ, γηα όζα πιηθά ππάξρνπλ. 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ (ηεκ.) 
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Φςγόκενηπορ μικποαιμαηοκπίηη 

 

1. Να είλαη επηηξαπέδηα, κηθξώλ δηαζηάζεσλ. 

2. Να δηαζέηεη γσληαθή θεθαιή βηνινγηθήο αζθάιεηαο πνπ 

λα δέρεηαη 24 ζσιήλεο κηθξναηκαηνθξίηε. 

3. Να έρεη ςεθηαθό ρεηξηζηήξην επηινγήο ησλ παξακέηξσλ 

θπγνθέληξεζεο, κε ςεθηαθέο ελδείμεηο ρξόλνπ θαη 

ηαρύηεηαο: 

 Ρύζκηζε ηαρύηεηαο έσο 13.300 RPM/Μέγηζηε 

επηηάρπλζε 17.000 xg 

 Ρύζκηζε ρξόλνπ από 1 έσο 99 min. Δπλαηόηεηα 

ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο. 

 Δπλαηόηεηα ζύληνκεο θπγνθέληξεζεο. 

4. Να έρεη αζόξπβε ιεηηνπξγία <56 db. 

5. Να ππάξρεη αθνπζηηθή εηδνπνίεζε κε ην πέξαο ηεο 

θπγνθέληξεζεο. 

6. Να δηελεξγεί έιεγρν κε ηζνδπγηζκέλσλ δεηγκάησλ κε 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαη νπηηθή έλδεημε. 

7. Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο. 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  
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η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Σα Πιεξνθνξίεο: Μαπξνιακπάδνπ όληα 

PP Σαρ. Δ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

     Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

     Σειέθσλν: 22543-50129 

     Fax:          22543-50126 

      e-mail: promithiongnlimnou@gmail.com 
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8. Να δηαζέηεη θάιπκκα κε θιείζηξν αζθαιείαο (λα 

πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο). Σν θιείζηξν λα κελ αλνίγεη 

όζν δηαξθεί ε πεξηζηξνθή, ε δε πεξηζηξνθή λα κελ 

αξρίδεη αλ δελ θιείζεη ην θάιπκκα. 

9. Σν θάιπκκα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλνηρζεί κε 

κεραληθό ηξόπν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

10. Να ρξεζηκνπνηεί θηλεηήξα κεηαβιεηήο ζπρλόηεηαο θαη 

όρη ςήθηξεο γηα εμαζθάιηζε καθξνδσίαο ηνπ θηλεηήξα 

θαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο  ζπληήξεζεο. 

11.   Η θπγόθεληξνο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζύκθσλα κε 

ηνπο Δηεζλείο Καλόλεο Αζθαιείαο θαη Καηαζθεπήο IEC 

61010-1, IEC 61010-2. 

12. Να θέξεη ζήκαλζε  CE, ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο, λα ππάξρεη ζπκκόξθσζε κε ηα 

ηειεπηαία θιηληθά πξόηππα αζθαιείαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 98/79/EC In Vitro 

Diagnostic Directive, ν δε θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001. 

13. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 

δύν εηώλ, κε δέζκεπζε άκεζεο αληηθαηάζηαζεο ηεο 

θπγνθέληξνπ ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο εληόο ηνπ 

ρξόλνπ εγγύεζεο. 

14. Να δηαζθαιίδεηαη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα 

ρξόληα. 

15. Να παξέρεηαη εγρεηξίδην ρξήζεο ζηελ Αγγιηθή θαη ηελ 

Ειιεληθή γιώζζα. 

 

Σα παξαπάλσ είδε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Δηεζλώλ θαη 

Επξσπατθώλ Πξνηύπσλ θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

     Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο 

ηηκέο (αλ ππάξρνπλ) ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ ηεο ΕΠΤ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ 

είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο  ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ απνξξίπηνληαη. 

     Δεθηέο ζα γίλνπλ όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνύλ έωρ 12-09-2017 και ώπα 14:00 κέζσ  

    e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : promithiongnlimnou@gmail.com ή fax:22543-50126 

                                                                                                       

                                                                                                       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

                                                                                                           

                                                                                                           ΜΟΝΟΚΡΟΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ         


