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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝΠΑΤΡΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.700€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΟΡΘΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

1. Να διαθέτει κορμό ορθού μικροσκοπίου εργονομικού σχεδιασμού με δυνατότητα πλήρους 

λειτουργίας και από την οπίσθια πλευρά (περιστροφή κεφαλής κατά 180ο, με ταυτόχρονη θέαση 

του πλακιδίου και χειρισμό της τράπεζας). 

2. Να διαθέτει αμφίπλευρους, ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής και λεπτής ρύθμισης (Coarse & 

Fine), με ακρίβεια εστίασης τουλάχιστον 2.5μm/διαβάθμιση (περιστροφή Coarse 15mm, 

περιστροφή Fine 300μm), με ρυθμιζόμενη αντιολισθητική διάταξη, με τερματικό ανοδικού ορίου 

εστίασης και κλειδώματος της τράπεζας, με κοχλία κάθετης μετακίνησης του συμπυκνωτή κατά 

τουλάχιστον 10mm, με υποδοχή φίλτρων οπτικής. 

3. Να διαθέτει ενσωματωμένη εσωτερική πηγή φωτισμού LED, ισχύος άνω των 2 Watt και 

τουλάχιστον 60.000 ώρες διάρκεια ζωής, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, με ροοστάτη εντάσεως. 

4. Να διαθέτει εργονομική μηχανική τράπεζα σε χαμηλή θέση για πιο ξεκούραστη και άνετη χρήση, 

ορθογώνια (x-y), διαστάσεων τουλάχιστον 210x150mm, με εύρος κίνησης τουλάχιστον 76x52mm, 

με κεραμική επίστρωση (ανθεκτική στη τριβή), με χειριστήρια στο δεξιό μέρος, με εργονομική 

ολίσθηση κατά τον ένα άξονα με το χέρι, με ενσωματωμένες βαθμονομημένες κλίμακες του 1mm. 

5. Να διαθέτει υποδοχέα δειγμάτων μίας θέσης, με ελατήριο επαναφοράς και συγκρατητήρα στο 

αριστερό μέρος, που να επιτρέπει την τοποθέτηση του δείγματος με το ένα χέρι. 

6. Να διαθέτει συμπυκνωτή φωτεινής δέσμης γενικών εφαρμογών, τύπου Abbe, με αριθμητικό 

άνοιγμα τουλάχιστον ΝΑ1.25, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα και με 7 αναγραφόμενες θέσεις ώστε να 

καλύπτει όλες τις τεχνικές (φωτεινού πεδίου, σκοτεινού πεδίου, αντίθεση φάσης, φθορισμού, 

πόλωσης) καθώς και να υποστηρίζει αντικειμενικό φακό μικρής μεγέθυνσης 2x. 

7. Να διαθέτει υποδοχέα αντικειμενικών φακών σε χαμηλή θέση για γρήγορη αλλαγή μεγεθύνσεων 

με μικρή κίνηση του χεριού, περιστρεφόμενο, πέντε (5) θέσεων, με κλίση προς τα μέσα. 

8. Να διαθέτει Διοφθάλμια κεφαλή, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, με ρυθμιζόμενη κλίση 

τουλάχιστον 5°-35°, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση 48-75mm, με ρυθμιζόμενη διόπτρα ±5 

στον ένα σωλήνα. 

9. Να διαθέτει δύο προσοφθάλμιους φακούς, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου FN22, ο 

ένας με ρυθμιζόμενη εστίαση. 

10. Να διαθέτει αντικειμενικό φακό, επίπεδο αχρωματικό, μεγέθυνσης 4x, με εύρος οπτικού πεδίου 

FN22, με απόσταση εργασίας WD 18,5mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA 0,10.  
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11. Να διαθέτει αντικειμενικό φακό, επίπεδο αχρωματικό, αντι-μυκητιακό, μεγέθυνσης 10x, με 

απόσταση εργασίας WD 10,6mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA 0,25. Κατάλληλο για αντίθεση φάσης. 

12. Να διαθέτει αντικειμενικό φακό, επίπεδο αχρωματικό, αντι-μυκητιακό, μεγέθυνσης 20x, με 

απόσταση εργασίας WD 1,2mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA 0,40. 

13. Να διαθέτει αντικειμενικό φακό, επίπεδο αχρωματικό, αντι-μυκητιακό, μεγέθυνσης 40x, με 

απόσταση εργασίας WD 0,6mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA 0,65. 

14. Να διαθέτει αντικειμενικό φακό, επίπεδο αχρωματικό, ελαιοκαταδυτικό, μεγέθυνσης 100x, με 

απόσταση εργασίας WD 0,15 mm, με αριθμητικό άνοιγμα NA 1,25  . 

15. Να διαθέτει κάλυμμα καθώς και θήκη αποθήκευσης στο πίσω μέρος για το καλώδιο, για εύκολη 

και ασφαλή φύλαξη. 

16. Να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης με προσθήκη συστήματος αντίθεσης φάσης, πόλωσης και 

φθορισμού. 

17. Να μπορεί να δεχτεί αντικειμενικό φακό με μεγέθυνση 2X 

18. Να μπορεί να δεχτεί αντικειμενικούς φακούς με εύρος πεδίου τουλάχιστον FN26 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
1. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα 

μηχανήματα 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. 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 κατατίθενται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

3. 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 
 

4. Με την τοποθέτηση των μηχανημάτων από την ανάδοχο εταιρία θα γίνει πλήρης εγκατάσταση, 
επίδειξη και απαραιτήτως δια ζώσης εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 

 
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των μηχανημάτων 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 και να περιγράφει την χρήση του μηχανήματος. 
 

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

μηχανήματος. 
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7. 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.  

 

8. 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. 

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

λειτουργίας του. 

10. Να κατατεθούν οι προτεινόμενες, από τον κατασκευαστικό οίκο συντηρήσεις και βαθμονομήσεις  

που πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια του έτους. 

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

κατασκευαστικός οίκος για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. 

 

 


