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«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών     

για την προμήθεια  για την προμήθεια  για την προμήθεια  για την προμήθεια  Αναλωσίμων υλικών για την χρώσηΑναλωσίμων υλικών για την χρώσηΑναλωσίμων υλικών για την χρώσηΑναλωσίμων υλικών για την χρώση----επικάλυψη επικάλυψη επικάλυψη επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη 
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης ––––επικάλυψης) επικάλυψης) επικάλυψης) επικάλυψης)         ((((CPVCPVCPVCPV    33333333790000790000790000790000----4 4 4 4 

αναλώσιμου υλικού εργαστηρίωναναλώσιμου υλικού εργαστηρίωναναλώσιμου υλικού εργαστηρίωναναλώσιμου υλικού εργαστηρίων)»)»)»)»    

  

ΤΤΟΟ  ΓΓ..  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
2. Την υπ. αριθ. 13/20.04.2016 (Θέμα 30ο) Απόφαση του  ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με την 

έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την 
χρώση–επικάλυψη των δειγμάτων,με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος 
αυτόματης χρώσης-επικάλυψης) ,  προϋπολογισμού  δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Τμήματος για δύο (2) έτη περίπου.  

3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών 
προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής». 

4. Την κατάσταση για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την χρώση–επικάλυψη των 
δειγμάτων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης-επικάλυψης) 
και τεχνικών προδιαγραφών , όπως  εγκρίθηκαν με την υπ. αριθ. 13/20.04.2016 (Θέμα 30ο) Απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου . 
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1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια 
Αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού 
εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης –επικάλυψης)   (CPV 33790000-4 αναλώσιμου υλικού 
εργαστηρίων) που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ 2014, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις 
οριστικοποιήσει. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε 
περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα 
αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες. 
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4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 06  Μαΐου  2016  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr. 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός 
Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την χρώση–επικάλυψη των δειγμάτων, με 
ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης-επικάλυψης,  στο πλαίσιο 
εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014. 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΟ ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΟ ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΟ ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    

    

    

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ    

    

    

    

    

Συνημμένα:Συνημμένα:Συνημμένα:Συνημμένα:    

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 
 

1) Πλήρως αυτοµατοποιηµένο µηχάνηµα χρώσης αιµατοξυλίνης - ηωσίνης 
2) Να είναι κλειστού τύπου 
3) Να βάφει ποσότητα πλακιδίων άνω των 100 / κύκλο 
4) Να δύναται να λειτουργεί µε τα συµβατικά αντιδραστήρια και υποκατάστατα οινοπνευµάτων - ξυλόλης 

 
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 

1) Να είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένο µηχάνηµα, υγρής επικάλυψης. 
2) Να έχει υψηλή ταχύτητα λειτουργίας. 
3) Να δύναται να επικαλύπτει περίπου 250 πλακίδια  και πλέον ανά ώρα. 
4) Να δύναται να χρησιµοποιεί κατάλληλες καλυπτρίδες µε χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται κάτωθι στις 

τεχνικές προδιαγραφές αναλωσίµων υλικών. 
 

Σχόλιο: Η συνολική διαδικασία να είναι η συντοµότερη δυνατή 
και το αυτόµατο σύστηµα χρώσεων να έχει δυνατότητα επέκτασης - σύνδεσης µε επικαλυπτικό µηχάνηµα, 
προτιµητέο δε είναι το ενιαίο (ένα µηχάνηµα χρώσης - επικάλυψης). 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΥΤΟΥ 

 
              

 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 *     Η αιµατοξυλίνη να είναι HARRIS και οξυνισµένη 
**   Η ηωσίνη να είναι υδατική 
***Οι καλυπτρίδες να είναι επικαλυπτικού µηχανήµατος ψεκασµένες µε διαχωριστικό παράγοντα, πάχους 1 mm 
και διαστάσεων 24Χ50 mm  

 
Σχόλιο: Η µελέτη του  αναλώσιµου υλικού αφορά τον υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του εργαστηρίου η 
αγορά του οποίου έχει γίνει 11-09-2003 (επικαλυπτικό) και 17-06-2002 (µηχάνηµα χρώσης). 
 
 


