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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 18/12/2017 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 28903 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Α ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

Επεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Δηαγσληζκό γηα: 

 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV Προϋπολογιζμός 

33910000-2 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΑ 

(ΜΙΚΡΟΣΟΜΟ) 

20.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 

 

1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Α Φάζη ) ζε Δεκόζηα 
Δηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ( Α 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο 
ζπληάρζεθαλ από ηελ Επηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ 
Δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο 
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 
3.) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεκαπένηε (15) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέτρι και ηις  2/01/2018. 
4.) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
5.) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, 
εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 
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6.) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ σο 
απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
7.) Επειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
8.) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΜΙΚΡΟΣΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 

 
1.    Να έρεη εξγνλνκηθό ζρεδηαζκό θαη ειαθξύ ρεηξνηξνρό γηα κεγαιύηεξε 

επθνιία ζηελ ρξήζε ηνπ, θαζώο θαη απνζπώκελε ή πηπζζόκελε ρεηξνιαβή 
ηνπ ρεηξνηξνρνύ 

2.    Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ πάρνπο θνπήο ηνκώλ από 0,5-100 
κm. 

3.    Η πξνώζεζε/νπηζζνδξόκεζε ηνπ δείγκαηνο λα γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ 
εηδηθνύ πεξηζηξεθόκελνπ θνπκπηνύ κε ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 1500 κm/sec, 
γηα ηελ ηαρύηεξε θνπή ησλ δεηγκάησλ. 

4.    Η ελαιιαγή κεηαμύ ιεπηώλ θαη ρνληξώλ ηνκώλ (trimming) λα γίλεηαη 
εύθνια κε ηε ρξήζε ελόο θνπκπηνύ πνπ ζα βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ κηθξνηόκν 
έηζη ώζηε λα εμνηθνλνκείηε ρώξνο πάλσ ζηνλ πάγθν εξγαζίαο. 

5.    Να έρεη ιεηηνπξγία θνπξέκαηνο ηνκώλ (trimming) κε εύξνο 1- 500κm , κε 
βήκαηα 1 κm. 

6.    Να έρεη ερεηηθό θαη νπηηθό πξνεηδνπνηεηηθό ζύζηεκα γηα ηνλ ρξήζηε όηαλ 
ε θεθαιή ηνπ δείγκαηνο πιεζηάζεη πεξίπνπ 1mm από ηελ ζέζε ηεξκαηηζκνύ 
ηεο νξηδόληηαο κεηαθίλεζήο ηεο. 

7.    Να έρεη κήθνο νξηδόληηαο κεηαθίλεζεο ηνπ ππνδνρέα ηνπ δείγκαηνο 
ηνπιάρηζηνλ 30 mm. 

8.    Να έρεη κήθνο θάζεηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ππνδνρέα ηνπ δείγκαηνο θαηά ηελ 
θνπή ηνπιάρηζηνλ 70mm έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα 
δείγκαηα ζε κεγάιεο θαζζέηεο. 

9.    Να έρεη ζύζηεκα θιεηδώκαηνο ηνπ ρεηξνηξνρνύ. 
10.   Να έρεη ζύζηεκα γξήγνξεο ελαιιαγήο ησλ δεηγκάησλ ζηνλ ππνδνρέα ηνπο 

θαη λα δηαζέηεη  εύθνιν ζύζηεκα πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ δείγκαηνο. 
11.   Όιεο νη ξπζκίζεηο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο λα γίλνληαη θαη λα ειέγρνληαη 

ειεθηξνληθά κέζσ νζόλεο αθήο επί ηνπ κηθξνηόκνπ θαη όρη από εμσηεξηθό 
ρεηξηζηήξην, γηα ηελ επθνιία ηνπ ρξήζηε θαη ηελ νηθνλνκία ρώξνπ ζηνλ 
πάγθν εξγαζίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

12.   Να έρεη ηέζζεξηο (4) δπλαηόηεηεο θνπήο, ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο 
ρεηξνθίλεηεο θαη ηεο πιήξνπο απηόκαηεο. 

13.   Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη κε πνδνδηαθόπηε γηα ηελ απηόκαηε 
θνπή ησλ δεηγκάησλ. 

14.   Η ηαρύηεηα ηεο απηόκαηεο θνπήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 mm/sec, γηα 
ηελ ηαρύηεξε θνπή ησλ δεηγκάησλ κε ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ηεο 
παξαγσγηθόηεηαο ηνπ κηθξνηόκνπ. 

15.   Να θέξεη ζύζηεκα νπηζζνρώξεζεο (retraction) θαηά ηελ θνπή ησλ 
δεηγκάησλ εύξνπο 0-100κm κε βήκαηα ησλ 5κm, κε  δπλαηόηεηα 
απελεξγνπνίεζήο ηνπ. 
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16.   Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία άζξνηζεο ηνπ ζπλόινπ ηνπ πάρνπο ησλ 
πξαγκαηνπνηεζέλησλ ηνκώλ. 

17.   Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ παξαζύξνπ θνπήο (cutting window). 
18.   Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία κλήκεο γηα ηελ αλεύξεζε ησλ αξρηθώλ παξακέηξσλ 

θνπήο, έηζη ώζηε λα έρνπκε ηαρύηεξε θνπή ησλ δεηγκάησλ κε ζπλέπεηα ηελ 
αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ κηθξνηόκνπ. 

19.   Να δηαζέηεη κεηξεηή ηνπ αξηζκνύ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ ηνκώλ. 
20.   Να θέξεη πξνθπιαθηήξα αζθαιείαο ηεο ιεπίδαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ρξήζηε, όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ν κηθξνηόκνο. 
21.   Σν θέιπθνο ηνπ κηθξνηόκνπ θαη ν δίζθνο ζπιινγήο απνβιήησλ λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα από κεηαιιηθό πιηθό εηδηθήο επεμεξγαζίαο, ώζηε λα 
θαζαξίδεηαη εύθνια θαη λα κε θζείξεηαη από ηζρπξά θαζαξηζηηθά / δηαιπηηθά.  

22.   Να είλαη ζηαζεξόο, ζηηβαξνύο θαηαζθεπήο κε βάξνο ηνπιάρηζηνλ 38-40 kg 
γηα κέγηζηε ζηαζεξόηεηα θαηά ηελ θνπή. 

23.   Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE-IVD γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε ηεο 
ζπζθεπήο (ζύκθσλα  κε ηελ νδεγία 98/79/EC).  

24.   Να ιεηηνπξγεί ζηα 230/240V, 50-60 Hz. 
25.   Να ζπλνδεύεηαη από έληππν ιεπηνκεξώλ νδεγηώλ ζηα Ειιεληθά. 
26.   Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε θαη λα 

θαιύπηεηαη από αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε. 
27.   Να δίδεηαη έγγξαθε δηαβεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή, όηη ζηελ δηάξθεηα ηεο 

εγγύεζεο νπνηαδήπνηε βιάβε ή εκπινθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο, 
ζα απνθαζίζηαηαη εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. ε 
πεξίπησζε αδπλακίαο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, ζα αλαπιεξώλεηαη 
άκεζα από παξόκνην κεράλεκα κε επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή κέρξη ηεο 
ιεηηνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο. 

 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Δ.. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 


