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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                               
3Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑ 
ΤΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑ 
                                                                                                                           ΠΡΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Οδόσ Βζροιασ-Αςωμάτων 

                                          (περιοχι Παπάγου)                                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                 

Σ.Κ.               : 591 00                                                                            
ΣΜΗΜΑ                       : Οικονομικοφ                                                                
ΓΡΑΦΕΙΟ              : Προμθκειϊν                                                                
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ          : Αικ. Μπορτζνα                                                            
ΣΗΛΕΦΩΝΟ              : 23313-51157 / 51314                                                
FAX : 23310-59315                                                             

e-mail: : prom6@verhospi.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

ΘΕΜΑ: « Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προςφοράσ για τθν προμικεια Επιτραπζηιασ 

Φυγοκζντρου 56 κζςεων Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου  (CPV: 33100000-1), 

τθσ Τγ. Μον. Βζροιασ του Γ. Ν. Ημακίασ » 
 

ΧΕΣΙΚΑ: 
 

1. ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ. Αϋ 147/8-8-2016) περί Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων, 

Προμθκειϊν  και Τπθρεςιϊν – Προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, 

όπωσ ιςχφει ςιμερα και τισ λοιπζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, 

2. το με αρ. πρωτ. 9718/2-8-2019 ζγγραφο του Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου, του Γ. Ν. 

Ημακίασ - Τγ. Μον. Βζροιασ, 

3. θ από 8-7-2020 ειςιγθςθ τθσ Βιοϊατρικισ Σεχνολογίασ τθσ Μον. Βζροιασ του Γ.Ν. 

Ημακίασ, 

4. θ με αρ. 21/30-09-2020 (κζμα 4ο) Πράξθ Δ..  του Γ.Ν. Ημακίασ περί Αναγνϊριςθσ 

Αναγκαιότθτασ και Ζγκριςθσ κοπιμότθτασ τθσ ωσ άνω Προμικειασ, 

5. θ με πρωτ. 1587/13226/1-10-2020_Ο.Ε. Απόφαςθ Διοικθτι του Γ. Ν. Ημακίασ ςχετικά 

με ςυγκρότθςθ Επιτροπισ φνταξθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθν προμικεια 

Φυγοκζντρου Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου, 

6. το από 15-10-2020 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ φνταξθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθν 

προμικεια μιασ (1) Επιτραπζηιασ Φυγοκζντρου 56 κζςεων για τισ ανάγκεσ του 

Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου  του Γ. Ν. Ημακίασ - Τγ. Μον. Βζροιασ και 

7. θ με αρ. 23/22-10-2020 (κζμα 4ο) πράξθ Δ.. του Γ. Ν. Ημακίασ ζγκριςθσ πρακτικοφ 

Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, διενζργειασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με απευκείασ 

ανάκεςθ κατόπιν δθμόςιασ πρόςκλθςθσ, προχπολογιςμοφ 5.000,00 € χωρίσ Φ.Π.Α. για 

τθν ανωτζρω προμικεια και οριςμοφ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ.  
 

Βζροια, 30 Οκτωβρίου 2020 
αρ. πρωτ. 14549/30-10-2020 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS PLIOGKAS
Ημερομηνία: 2020.10.30 14:11:58 EET
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Σο Γενικό Νοςοκομείο Ημακίασ – Τγειονομικι Μονάδα Βζροιασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

ανωτζρω ςχετικά, ςασ γνωςτοποιεί ότι προβαίνει ςτθν Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προςφοράσ για 

τθν προμικεια μιασ (1) Επιτραπζηιασ Φυγοκζντρου 56 κζςεων Μικροβιολογικοφ 

Εργαςτθρίου τθσ Τγ. Μον. Βζροιασ του Γ. Ν. Ημακίασ (CPV: 33100000-1) για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν του Εργαςτθρίου, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και φςτερα από 

ζκδοςθ τθσ ςχετικισ  πρόςκλθςθσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 5.000,00 χωρίσ Φ.Π.Α. και 

με  κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 

Κατόπιν τοφτου, παρακαλείςκε όπωσ αποςτείλετε ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα παρακάτω: 

I. τθν «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ςε δφο αντίγραφα, 

II. τθν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ςε δφο αντίγραφα και 

III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ» τθσ προμικειασ, τα οποία περιλαμβάνουν τα 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά του άρκ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωςθ.  
 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:  
 

Με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κατατίκενται τα εξισ:        

Α. Η πλιρθσ τεχνικι περιγραφι για τα υπό προμικεια είδθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ αυτά 

περιγράφονται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και τα 

ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά των ειδϊν, ϊςτε να επιτυγχάνεται αντικειμενικι 

αξιολόγθςθ. 

Β. Ζγγραφθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: α) θ προςφορά του 

πλθροί πλιρωσ τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ πρόςκλθςθσ, β) θ προςφορά του 

ιςχφει για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. 
 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ φζρουν υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

(ιτοι θ θμερομθνία πρόςκλθςθσ). 
 

Οι Εταιρείεσ Εμπορίασ και Διακίνθςθσ Ιατροτεχνολογικϊν Προϊόντων οφείλουν να 

προςκομίςουν Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Ποιότθτοσ (ISO) ςφμφωνα με τθν Ε3/833/99 Κοινι 

Τπουργικι Απόφαςθ όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα με τθν 1348/2004 

αντίςτοιχθ κακϊσ και Πιςτοποιθτικό ιμανςθσ CE Mark. Για τα προανεφερόμενα ιςχφει το 

άρκρο 309 του Ν. 4412/2016. 
 

Με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κατατίκενται τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 

προςφοράσ, διαμορφωμζνα ωσ εξισ:  
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• Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα δίνονται ςε ευρϊ (EURO) και κα αναγράφονται αρικμθτικϊσ και 

ολογράφωσ. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ 

και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. Θα δίνεται τιμι για τα υπό προμικεια 

είδθ, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ. 

• τθν προςφορά κα αναγράφεται το ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό ςτο οποίο υπάγεται θ 

ςυγκεκριμζνθ προμικεια και κα βαρφνει το Νοςοκομείο.  

• Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ και 

οποιαδιποτε αξίωςθ του αναδόχου πζραν του προςφερόμενου αντίτιμου των ειδϊν που κα 

προμθκεφςει βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν 

και τθν αποπλθρωμι τουσ. 
 

φμφωνα με τα άρκρα 13 & 14 του Ν. 3918/2-3-2011, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν διαδικαςία του 

διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε χωριςτι ςτιλθ) να 

αναγράψουν τισ τιμζσ του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά τθν θμερομθνία 

κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. ε περίπτωςθ που κάποιο υλικό δεν παρακολουκείται από το 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ. Προςφορζσ ανϊτερεσ του 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 

Σα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ», αφοροφν τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά του άρκ. 80 

του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα: 

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν 

υποβολι του (για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 

και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο, τον 

διευκφνοντα ςφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τισ 

ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) και τουσ ςυνεταιριςμοφσ)1 από το οποίο να προκφπτει, 

ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από 

τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα 

αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 

τουσ δραςτθριότθτασ, ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 

                                                           
1
 (να αποσταλεί το ανάλογο παραστατικό που βεβαιώνει το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού υορέα) 
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απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και 

τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ,  

2)  Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, και είναι ςε ιςχφ κατά 

το χρόνο υποβολισ του ι είναι ζκδοςθσ 3μινου πριν τθν υποβολι του,  από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά 

τθν καταβολι φόρων και ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). ε 

περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά τθσ περίπτωςθσ (2) 

εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από 

τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
 

Κάκε προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016 ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα και υποβάλλεται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δφο (2) αντίγραφα, ςτον οποίο κα 

αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α.  θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα και το αντικείμενο τθσ προμικειασ, 

β.  ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ που διενεργεί τθ διαδικαςία, 

γ.  τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 
 

Σο είδοσ τθσ προμικειασ κα αφορά τθν κάλυψθ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ Βζροιασ και θ 

παράδοςθ κα εκτελεςκεί ζωσ ζνα (1) μινα μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 

Η χρθματοδότθςθ κα γίνει από τον τακτικό προχπολογιςμό του Γ.Ν. Ημακίασ- Τγ. Μον. 

Βζροιασ. 
 

Η πλθρωμι του προμθκευτι-αναδόχου, κα γίνει από το Νοςοκομείο Ημακίασ μετά τθν 

εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου τθσ 

προμικειασ από τθν αρμόδια επιτροπι του νοςοκομείου, με χρθματικό ζνταλμα και με βάςθ 

τα νόμιμα παραςτατικά (βάςει του Ν. 4152/13). 
 

Χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ ορίηεται θ Σετάρτθ 11-11-2020 και ϊρα 12:00θ 

μεςθμβρινι.  
 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ επιςυνάπτονται ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ. 

  

 

                                                                                                   
  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑ 
 
 
 

ΗΛΙΑ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑ 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟΤ 56 ΘΕΕΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ  

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑ - ΤΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑ 

 

 

Για τθν προμικεια μιασ (1) Επιτραπζηιασ Φυγοκζντρου 56 κζςεων Μικροβιολογικοφ 

Εργαςτθρίου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Τγ. Μον. Βζροιασ του Γ. Ν. Ημακίασ , 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 5.000,00 € χωρίσ ΦΠΑ, κατόπιν του από 15-10-2020 Πρακτικοφ 

τθσ Επιτροπισ φνταξθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, ιςχφουν τα εξισ: 

 

Για τθν προμικεια του ωσ άνω ιατρικοφ εξοπλιςμοφ πρζπει να ικανοποιοφνται απαραίτθτα 

τουλάχιςτον οι παρακάτω προδιαγραφζσ: 

 

Επιτραπζηια, εργαςτθριακι φυγόκεντροσ, χωρθτικότθτασ 4 Χ 400 ml, νεότατου τφπου, για 

φυγοκζντρθςθ ζωσ 15.200 RPM/25.800 XG, αναλόγωσ κεφαλισ, ελεγχόμενθ από 

μικροχπολογιςτι. 
 

Επιλογι ταχφτθτασ φυγοκζντρθςθσ και χρόνου φυγοκζντρθςθσ από 1 λεπτό ζωσ περίπου 10 

ϊρεσ.  Με δυνατότθτα ςυνεχοφσ λειτουργίασ και πολφ μικροφ χρόνου φυγοκζντρθςθσ. 
 

Ψθφιακζσ ενδείξεισ ςτθν οκόνθ τθσ ταχφτθτασ ςε RPM ι G (RCF), προγράμματοσ 

επιτάχυνςθσ/επιβράδυνςθσ και χρόνου φυγοκζντρθςθσ. 
 

Με οριηόντια κεφαλι, μζγιςτθσ ταχφτθτασ τουλάχιςτον 5.000 RPM/4650 X G, ςυνολικοφ 

φορτίου 400ml, με υποδοχείσ για ςυνολικι φυγοκζντρθςθ 56 Χ 10/15 ml απλϊν ςωλινων 

διαςτάςεων 16 Χ 113 κακϊσ και υποδοχείσ για ςυνολικι φυγοκζντρθςθ 28 Χ 14 ml κωνικϊν 

ςωλινων οφρων  διαςτάςεων 17 Χ 112 . 
 

Οι υποδοχείσ των ςωλθναρίων να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςαν ςτατϊ και να 

αποςτειρωκοφν, όπωσ επίςθσ να μποροφν να ρυκμιςτοφν ωσ προσ το φψοσ τουσ. 
 

Δυνατότθτα υποδοχισ διαφόρων οριηοντίων και γωνιακϊν κεφαλϊν για διαφόρων μεγεκϊν 

ςωλθνάρια (όχι μόνο μικρά), κακϊσ και για πλάκεσ μικροτιτλοδότθςθσ. 
 

 Οι κεφαλζσ να αλλάηονται εφκολα από το χριςτθ, χωρίσ εργαλεία και με αυτόματο κλείδωμα. 
 

 Με θλεκτρικό φρζνο.  

 Με 9 προγράμματα επιτάχυνςθσ και 10 προγράμματα επιβράδυνςθσ.  

 Με διπλό καπάκι αςφαλείασ. Να ζχει καπάκι που να μθν ανοίγει όταν λειτουργεί και 

να μθν λειτουργεί με ανοικτό καπάκι.   

 Με διακόπτθ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ ανιςοηυγιςμζνων δειγμάτων. 
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 Με 6 προγράμματα φυγοκζντρθςθσ. 

 Ειδικό κουμπί για πολφ μικροφσ χρόνουσ φυγοκζντρθςθσ και για ςυνεχι λειτουργία. 
 

Ακόρυβθσ λειτουργίασ, λιγότερο από 61 dB. 
 

Να διακζτει πρόγραμμα αυτοδιαγνωςτικισ με οπτικοακουςτικό alarm και διακοπι ςε 

περίπτωςθ ανιςοηυγιςμζνων δειγμάτων, ανοικτισ πόρτασ, θλεκτρονικϊν προβλθμάτων, 

υπζρβαςθ ταχφτθτασ, επιλογι γλωςςϊν, κλπ. 
 

Με κάλαμο και κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα που κακαρίηεται εφκολα. 
 

Να λειτουργεί χωρίσ ψικτρεσ διατθρϊντασ κακαρό από υπολείμματα ψθκτρϊν, το εςωτερικό 

τθσ φυγοκζντρου μειϊνοντασ το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και τθν πικανότθτα βλαβϊν.  
 

Λειτουργία ςτα 220V/50Hz. 
 

Απαραίτθτα με ςφςτθμα αςφαλείασ και «κλειδϊματοσ» τθσ κεφαλισ με εφκολθ και 

γριγορθ (5 sec) απελευκζρωςι τθσ ςε περίπτωςθ αλλαγισ, χωρίσ εργαλεία. 
 

Να πλθροί διεκνείσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ CSA, UL, IEC, EN.   

Με ςιμα CE με IVD.   

Διαπίςτευςθ εργοςταςίου κατά ISO 9001. 
 

ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΤΝΟΔΕΤΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΦΤΛΛΑΔΙΑ (PROSPECTUS) ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ.  
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΑΙ Ο ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ 
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