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Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1 

11527 Αθήνα  

Τηλ: 2132037301 - 2132037370 

e-mail: institutech@ich.gr  

Ημ/νία: 04/05/2022 

Αρ.πρωτ.: 323 

 
ΘΕΜΑ:  Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού, επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος, με κεφαλή για 

υποδοχείς μικροπλακών και τους απαραίτητους υποδοχείς μικροπλακών για τις ανάγκες της Δ/νσης Γενετικής 

του Ι.Υ.Π. 

  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Έχοντας υπόψη :   

Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 22REQ010493566 

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού, 

επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος, με κεφαλή για υποδοχείς μικροπλακών και τους απαραίτητους 

υποδοχείς μικροπλακών για τις ανάγκες της Δ/νσης Γενετικής του Ι.Υ.Π.» 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

Αντικείμενο: 

Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού, επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος, με 

κεφαλή για υποδοχείς μικροπλακών και τους απαραίτητους υποδοχείς 

μικροπλακών για τις ανάγκες της Δ/νσης Γενετικής του Ι.Υ.Π. 

Κωδικός CPV 

«Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα» 42931100-2 

«Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης» 42931120-8 

Είδος Σύμβασης: 
Σύμβαση προμήθειας ειδών 

Κριτήριο Ανάθεσης: 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 

Ζητούμενος Χρόνος 

Παράδοσης 
15 μέρες 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 
 11.160,00€ με Φ.Π.Α.  

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 
20/05/2022 

Δημοσιότητα 
Στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.ich.gr , στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προσκαλεί όλους τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές,  

 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής  

mailto:inchildh@otenet.gr
http://www.ich.gr/en
mailto:institutech@ich.gr
http://www.ich.gr/




Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα,  11527, Νος Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Tel.: (0030)213.20.37.301 Fax: (0030)210.77.00.111 email: inchildh@otenet.gr 

www.ich.gr/en 

 

2 

β) Ενώσεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά  

γ) Συνεταιρισμοί  

δ) Κοινοπραξίες  

 

εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης να υποβάλλουν οικονομική προσφορά.  

 

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 & 2 του άρθρου 73, στις 

περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ. οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται - επί ποινή 

απόρριψης – να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

 

Τέλος το ΙΥΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές 

και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται –επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμεσα. 

 

Για δαπάνη μεγαλύτερη των 5.000,00€ (άνευ ΦΠΑ) οι προσφορές απαραιτήτως να είναι σε 

εσώκλειστο φάκελο στον οποίο να αναγράφεται εξωτερικά ο αριθμός αίτησης ενώ για μικρότερα ποσά 

δύναται να αποσταλούν με email 

 

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . 

Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος συγκεκριμένα, τον 

προμηθευτή βαρύνουν: 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για προϊόντα & αγαθά ή  

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών 

Το Ι.Υ.Π. βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A. 

H πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών 

στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (ενδεικτικά αναφέρονται η 

ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) εντός 30 ημερών από την οριστική παραλαβή των υπό 

προμήθεια ειδών. 

 

Κατάθεση προσφορών από 05/05/2022 έως 20/05/2022 είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 

institutech@ich.gr είτε στην παρακάτω διεύθυνση: 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «H Αγία Σοφία» κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη» 

1ος όροφος, Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1 Αθήνα ΤΚ 11527. Υπόψη: Λογιστηρίου
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Να προσφερθεί επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος (συσκευή φυγοκέντρησης) με κεφαλή 

για υποδοχείς μικροπλακών και τους απαραίτητους υποδοχείς μικροπλακών με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

1. Η φυγόκεντρος πρέπει να καταλαμβάνει μικρό χώρο στον πάγκο και να είναι 

κατάλληλη για χρήση σε κλινικές εφαρμογές (κλινική χημεία, κλινική 

μικροβιολογία, αιματολογία, ανοσολογία) και έρευνα  

2. Να διαθέτει μέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης με κεφαλή σταθερής γωνίας 

τουλάχιστον 17.800rpm και 30.200xg  

3. Να προσφέρεται με κεφαλή μεταβλητής γωνίας (swing-out) και κατάλληλα δοχεία 

για τη φυγοκέντρηση τουλάχιστον 4 μικροπλακών (standard) ή 2 πλακών 

deepwell. Τα δοχεία να διαθέτουν καπάκια προστασίας από βιοεπιμόλυνση  

4. Η προσφερόμενη κεφαλή να έχει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 

4.400rpm και μέγιστη δύναμη φυγοκέντρησης τουλάχιστον 2.500xg  

5. Με τη χρήση επιπλέον εξαρτημάτων να έχει τη δυνατότητα φυγοκέντρησης 

τουλάχιστον: 8 ταινιών (strips) σωληναρίων PCR, 24 σωληναρίων αιματοκρίτη και 

30 spin columns 

6. Να διαθέτει δυνατότητα επίτευξης θερμοκρασιών από -10 έως τους 40 βαθμούς 

Κελσίου 

7. Η τοποθέτηση ή η εναλλαγή των κεφαλών να είναι πολύ εύκολη, γρήγορη και 

ασφαλής με το πάτημα ενός πλήκτρου και να μην απαιτεί χρήση εργαλείων ή 

χρονοβόρες διαδικασίες 

8. Το όργανο να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και να έχει δυνατότητα 

αποθήκευσης τουλάχιστον 99 προγραμμάτων λειτουργίας. Τα τρία πιο κοινά 

προγράμματα να είναι προσβάσιμα από πλήκτρα απευθείας ανάκτησης στο 

χειριστήριο  

9. Να διαθέτει φωτιζόμενη (backlit) οθόνη όπου να εμφανίζεται o χρόνος 

φυγοκέντρησης, η ταχύτητα φυγοκέντρησης και η θερμοκρασία. Στο τέλος του 

κύκλου φυγοκέντρησης να μπορεί να γίνεται -εφόσον επιλεγεί- αυτόματο άνοιγμα 

του καπακιού, φωτεινή ένδειξη και ακουστική ειδοποίηση 

10. Να διαθέτει δύο επίπεδα επιτάχυνσης/επιβράδυνσης και πλήκτρο γρήγορης 

φυγοκέντρησης (pulse) 

11. Να είναι χαμηλού θορύβου (<56db) και να λειτουργεί με κινητήρα χωρίς ψύκτρες. 

12. Να μπορεί να δεχθεί με διάφορες κεφαλές και καπάκια βιολογικής ασφάλειας 

πιστοποιημένα από διεθνή οργανισμό για τον περιορισμό  της μόλυνσης για 

μελλοντική αγορά. Τα καπάκια να είναι εύκολα στη χρήση και να ανοίγουν με το 

ένα χέρι του χειριστή 

13. Να έχει διαστάσεις μικρότερες από 40 Χ 50 Χ 70 cm (YxΜxB) (με κλειστό καπάκι) 

14. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE και UL, ενώ ο κατασκευαστής να διαθέτει 

πιστοποίηση κατά ISO9001 και ISO13485. Να συμμορφώνεται με την οδηγία για 

in-vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές 98/79/EC. 

15. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση για την εγκατάσταση και 

τεχνική υποστήριξη από τον κατασκευαστή για τον εν λόγω διαγωνισμό ώστε να 

διασφαλίζεται η κάλυψη του είδους 

16. Να προσφέρεται με δύο χρόνια εγγύησης 
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Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την χαμηλότερη 

τιμή, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας.  

 

 

Τόπος παράδοσης: 

 

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα παραδοθούν στην κεντρική διεύθυνση του Ι.Υ.Π. Θηβών 

1 και Παπαδιαμαντοπούλου Αθήνα ΤΚ 11527 στο εργαστήριο της Δ/νσης Γενετικής 

 

O προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 11.160,00€ με Φ.Π.Α. και βαρύνει τον Κ.Α. 

00.12.05.00  

 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

του Ι.Υ.Π., κατόπιν ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου. 

 

 




