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TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ                                       

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  7.500€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 

1. Να μην είναι ψυχόμενο μοντέλο 

2.  Να διαθέτει μέγιστη χωρητικότητα: 4 x 200 ml ή 6 x 94 ml  

3. Να διαθέτει μέγιστη RCF: 24.900  

4. Να διαθέτει μέγιστη RPM: 16.000  

5. Το βάρος της να μην είναι μεγαλύτερο από 35 κιλά.  

6. Να διαθέτει RPM: 500 - 16.000 min      ,  ρυθμιζόμενο σε βήματα των 10  

7. Μέγιστη RCF: 24.900  

8. Να διαθέτει επιλογή ανάμεσα από 18 κεφάλες  

9. Το επίπεδο θορύβου να μην υπερβαίνει τα 48 dB (A) με γωνιακό ρότορα 1611  

10. Να διαθέτει κουμπί ώθησης για σύντομη φυγοκέντριση 

11. Να διαθέτει εύκολη λειτουργία με το πληκτρολόγιο και το κουμπί ελέγχου  

12. Να διαθέτει πλήκτρο για λειτουργία μικρού κύκλου  

13. Να διαθέτει 9 μνήμες προγράμματος  

14. Να διαθέτει 9 στάδια επιτάχυνσης και 10 επιβράδυνσης  

15. Nα διαθέτει μεταλλικό περίβλημα και καπάκι  

16. Nα διαθέτει θύρα προβολής στο καπάκι  

17. Nα διαθέτει κλειδαριά με καπάκι  

18. Nα διαθέτει προστασία από πτώση καπακιού  

19. Nα διαθέτει απελευθέρωση κλειδαριάς σε περιπτωση έκτακτης ανάγκης  

20. Nα διαθέτει θάλαμο από ανοξείδωτο χάλυβα  

21. Nα διαθέτει αυτόματη αναγνώριση κεφαλής. 

22. Nα διαθέτει μοτέρ χωρίς ψήκτρες  

23. Nα διαθέτει ανίχνευση ανισοζύγισης και εμφάνιση σφάλματος. 

24. Nα διαθέτει απενεργοποίηση ανισορροπίας(imbalance)  

25. Nα διαθέτει πάνελ με οπίσθιο φωτισμό με πραγματικές τιμές όλων των παραμέτρων  

26. Nα διαθέτει ακουστικό μήνυμα μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της φυγοκέντρησης  

27. Ο κάδος φυγοκέντρησης είναι ανοξείδωτος.  

28. Να είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής χαλύβδινο πλαίσιο, φινιρισμένο με βαφή 

φούρνου.   

29. Να διαθέτει οθόνη που να εμφανίζει όλες τις απαραίτητες ενδείξεις.  
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Β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ: 

1. Οριζόντια κεφαλή 4 θέσεων, Ταχύτητας 4,500 RPM, μέγιστο RCF 3,328Xg,  

2. Με μεταφορείς  carrier  

3. Mε καπάκια βιολογικής ασφάλειας 

4. Mε υποδοχείς για 4 σωληνάρια 50ml τύπου falcon 

5. Με υποδοχείς για 56 σωληνάρια των 1,5ml τύπου Eppendorf  

6. Με υποδοχείς για 20 σωληνάρια των 4-7ml και 8,5-10ml αίματος 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
1. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για το προσφερόμενο 

μηχάνημα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη 

σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή επίσημων βεβαιώσεων 

του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη 

του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη  δήλωση τον τύπο, το εργοστάσιο 
κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του 
μοντέλου. 

 
3. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE Mark σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

93/42/EEC  και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να είναι πιστοποιημένη ως CE-IVD μηχάνημα . Να κατατίθενται τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

4. Οι προσφέροντες να καταθέτουν τα πιστοποιητικά: 

 ΕΝ ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου του μηχανήματος 

 EN ISO 9001:2015 του αντιπροσώπου 

 ΕΝ ISO 13485:2016 του αντιπροσώπου 

 Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του αντιπροσώπου 
 

5. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος από την ανάδοχο εταιρία θα γίνει πλήρης εγκατάσταση , 
επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 

 
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος είναι να συνοδεύεται από οδηγίες 

χρήσης στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης – επισκευής στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα , οι οποίες να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του 
κατασκευαστή. 
 

7. Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του 

μηχανήματος. 

 
8. Μετά το πέρας της εγγύησης να βεβαιώνεται από τον  κατασκευαστικό οίκο η παροχή 

ανταλλακτικών  , εξαρτημάτων και μελλοντική αναβάθμιση του προσφερόμενου είδους 
(μηχανήματος, κ.λ.π.) για διάστημα δέκα (10) ετών.  
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9. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και να αποδεικνύεται με τα 

πιστοποιητικά εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, των τεχνικών της προμηθεύτριας 

εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου. 

10. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης και 

λειτουργίας του. 

11. Να κατατεθούν οι προτεινόμενες, από τον κατασκευαστικό οίκο συντηρήσεις που πρέπει να 

γίνονται κατά την διάρκεια του έτους. 

12. Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί κατά την διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο 

κατασκευαστικός οίκος για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. 

13. Οι συντηρήσεις – επισκευές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από πιστοποιημένους  

τεχνικούς του οίκου και θα παραδίδονται δελτία εργασίας σε τεχνικούς του Νοσοκομείου. 

 
 


