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ΘΕΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ελόο κεραλήκαηνο επεμεξγαζίαο ηζηώλ (ηζηνθηλέηηα), επηδαπέδηα θαη 

ζύγρξνλε γηα ην Παζνινγναλαηνκηθό Δξγαζηήξην ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ». 

 
 

ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 
 
 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α’/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 

3. Σν ππ. αξ. 4661/14.09.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηόηεηά ηεο 
λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Ν. 4412/2016. 

4. Η ππ. αξ. 15080/03-10-2018 Απόθαζε ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο ύληαμεο 
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο κεραλήκαηνο επεμεξγαζίαο ηζηώλ 
(ηζηνθηλέηηα), επηδαπέδηα θαη ζύγρξνλε γηα ην Παζνινγναλαηνκηθό εξγαζηήξην ηνπ 
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»». 

5. Σν ππ. αξ. 18596/16-11-2018 πξαθηηθό ππνβνιήο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από 
ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 

6. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΝΑΙ. 

    
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Σε δηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ελόο κεραλήκαηνο επεμεξγαζίαο ηζηώλ (ηζηνθηλέηηα), επηδαπέδηα θαη ζύγρξνλε 

γηα ην Παζνινγναλαηνκηθό εξγαζηήξην ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (ζέκαηα 

ΠξνκεζεηώλΠξνκήζεηεοΓηαβνπιεύζεηο) 
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 3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα από ηελ εκέξα 

αλάξηεζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο 

απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο 

(4) επηπιένλ εκέξεο. 

4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηηο 

   29    Νοεμβρίου    2018,     Ημέρα   Πέμπηη      και Ώρα 15:00 μμ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: prom@hippocratio.gr. 

5.  Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ 

θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα 

επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα 

ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο. 

6.  Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ 

πξνκήζεηα ελόο κεραλήκαηνο επεμεξγαζίαο ηζηώλ (ηζηνθηλέηηα), επηδαπέδηα θαη ζύγρξνλε 

γηα ην Παζνινγναλαηνκηθό Δξγαζηήξην ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ». 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 υνημμένα: Μία (1) ζειίδα Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

 Εζωηερική διανομή: 

  Τπνδ/λζε Οηθνλνκηθνύ 

  Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
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ΒΑΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΙΣΟΚΙΝΔΣΑ 

 

1 Δπηδαπέδηα, θιεηζηνύ ηύπνπ, πιήξσο απηόκαηε πνπ λα ρξεζηκνπνηεί αληηδξαζηήξηα 

απεπζείαο από ηηο αξρηθέο ζπζθεπαζίεο ρσξίο λα απαηηείηαη κεηάγγηζε, ειεγρόκελε 

από ππνινγηζηή. 

2 Γπλαηόηεηα εκεξεζίαο ηαρείαο επεμεξγαζίαο θαη πξνζέξκαλζεο ρσξίο θζνξά ησλ 

ηζηώλ πάρνπο έσο 10 mm., πηζηνπνηεκέλε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν αιιά θαη 

νινλύθηηαο επεμεξγαζίαο. 

3 Υσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 300 θαζέηεο. 

4 Πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε, κε αληαιιαθηηθά θαη εξγαζία ρσξίο πξόζζεην θόζηνο. 

5 Απηόκαην πξνγξακκαηηζκέλν θύθιν θαζαξηζκνύ παξαθίλεο. 

6 Οπηηθό/ερεηηθό ζύζηεκα Alarm θαη απνκαθξπζκέλε ζύλδεζε γηα πιεξνθνξίεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

7 ύζηεκα αλάδεπζεο αληηδξαζηεξίσλ γηα νκνηόκνξθε θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο θαη 

δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηαρύηεηαο αλάδεπζεο. 

8 Να έρεη barcode reader γηα λα δερζεί ηα πξνγεκηζκέλα δνρεία. 

9 UPS θαη κπαηαξία εθηάθηνπ αλάγθεο κε δηάξθεηα άλσ ηεο ώξαο. 

10 Πιήξεο πίλαθαο ειέγρνπ, έγρξσκνο (νζόλε). 

11 Alarm. 

12Φίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα. 

13 ύζηεκα απνξξόθεζεο αλαζπκηάζεσλ. 

14 USB ζύξα. 

15 Απηόκαην ζύζηεκα θαζαξηζκνύ ησλ παξαθηλώλ. 

16 Σα αληηδξαζηήξηα απηά (ππνθαηάζηαηα λα δηαζέηνπλ ην δηαθξηηηθό ζήκα 

αζθαιείαο-κε ηνμηθόηεηαο). 

17 Ο ζάιακνο επεμεξγαζίαο λα είλαη ζεξκαηλόκελνο , θαηαζθεπαζκέλνο από 

αλζεθηηθό πιηθό. 

18 Να έρεη ζπζηήκαηα (θίιηξα) γηα ηηο αλαζπκηάζεηο ησλ δηαιπηώλ. 

19 ύζηεκα αλαξξόθεζεο αλαζπκηάζεσλ θαηά ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ηνπ ζαιάκνπ. 

20 Γπλαηόηεηα θαζπζηεξεκέλεο έλαξμεο ηεο επεμεξγαζίαο (ρξνλνθαζπζηέξεζε). 

21 ύζηεκα κε απηόκαηε επαλεθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηά από δηαθνπή ξεύκαηνο.   

22 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε IVDD 98/79 EC. 
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