
            

 

                                                      

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 2977 

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ       Πειραιάς: 15-02-2018 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

 

 

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών  για  την προμήθεια Ψυκτικού  κρυοστάτη ( Μικροτόμου ) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  23 - 02  – 2018 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

Παραρτήματα Α - Δ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του Νόμου 4412 / 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών » (ΦΕΚ 

147 / 08 – 08 – 2016 ).  

1.2 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( ΦΕΚ 107 Α΄/ 09-05-13 ) Παράγραφος Ζ, Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές .  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια  :  1) Ψυκτικός Κρυοστάτης      

( Μικροτόμος )  ,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή 

μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές  )  .  

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο 

mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr. 

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  



5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.  

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr).  

 

http://www.tzaneio.gr/


 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

366 

6ΑΦΚ4

6906Κ-

ΟΑΙ 

     ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ   ( ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ )  

 

 ( Για τω ανωτέρω  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως  

   αναλυτικά αναφέρονται   στο Παράρτημα Δ΄  ) 

1 ΤΜΧ 
ΤΜΗΜΑ : 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑ-

ΤΟΜΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ :  
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210 -4592131 - 134 
( κoς Τσουραμάνης  

Παναγιώτης   ) 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΄Γ. 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ  

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.  

4. Γλώσσα: Ελληνική  

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :  

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

        



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ( ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ ) 

 

 

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, όρθιου και περιστροφικού τύπου. 

 

2. Η ρύθμιση του πάχους τομών να είναι από 1 μm έως 100 μm. 

 

3. H ρύθμιση του trimming να είναι 5 μm έως 500 μm. 

 

4. Να έχει οριζόντια περιοχή προώθησης του δείγματος τουλάχιστον 25 mm. 

 

5. Να έχει κάθετη διαδρομή κοπής τουλάχιστον 59 mm. 

 

6. Να διαθέτει λειτουργία retraction τουλάχιστον 20 μm με δυνατότητα 

απενεργοποίησης. 

 

7. Να έχει τη δυνατότητα προσανατολισμού του δείγματος στους άξονες X και Y κατά 80 

και περιστροφικά κατά 3600   

 

8. Να έχει ξεχωριστή θερμοκρασία θαλάμου τουλάχιστον -25 0C 

 

9. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου από -10 0C έως -45 0C  

 

10. Να διαθέτει τουλάχιστον 15 θέσεις ψύξης για ισάριθμα δείγματα και τουλάχιστον 1 

θέση ταχείας ψύξης τεχνολογίας Peltier σε θερμοκρασία τουλάχιστον -42 0C 

 

11. Να έχει δυνατότητα προγραμματιζόμενης ή άμεσης απόψυξης 

 

12. Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής προώθησης οπισθοδρόμησης του δείγματος 

 

 

 



 

13. Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη αφής μέσω της οποίας θα γίνεται ο 

προγραμματισμός αλλά και η παρακολούθηση των παραμέτρων επιλογής. 

 

14. Να φέρει antirollguide για το τέντωμα των τομών. 

 

15. Να διαθέτει θερμαινόμενη συρόμενη πόρτα με γυαλί για να αποφεύγεται η 

συμπύκνωση των υδρατμών και σύστημα εσωτερικού φωτισμού σύγχρονης 

τεχνολογίας  με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης 

 

16. Να έχει δυνατότητα απολύμανσης σε σύντομο χρονικό διάστημα  όχι μεγαλύτερο 

των 4 ωρών. 

 

17. Να φέρει σύστημα κενού για την έκταση τομών και την απόρριψη των τομών που δεν 

χρειάχονται σε ειδικό φίλτρο. 

 

18. Να φέρει μηχανικό κλείδωμα του χειροτροχού για τη ασφάλεια του χειριστή. 

 

19. Να είναι εγκεκριμένος για in vitro διαγνωστική χρήση σύμφωνα με την οδηγία 

98/79/EC 

 

20. Να κατατεθεί δήλωση του κατασκευαστικού οίκου για διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 

για δέκα (10) έτη. 

 

21. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη 

 

22. Να φέρει CE Mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


