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Αγαπητές/οί κυρίες/οι, 

Αναφορικά με το αίτημα κατάθεσης παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών 
για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σας παραθέτουμε τις προτεινόμενες 
προδιαγραφές. 
 
 

 
Α/Α ΕΙΔΩΝ 4 :  

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ 
 

Σχετικά με την Προδιαγραφή 10: 
«Να έχει τη δυνατότητα υποδοχής Οριζοντίων και Γωνιακών κεφαλών για 

διαφόρων μεγεθών σωληνάρια. Οι κεφαλές να αλλάζουν 
από το χρήστη κατά προτίμηση χωρίς εργαλεία και με αυτόματο κλείδωμα» 

προτείνουμε την αλλαγή της σε: 
«Να έχει τη δυνατότητα υποδοχής Οριζοντίων και Γωνιακών 

κεφαλών για διαφόρων μεγεθών σωληνάρια, καθώς και για 
τουλάχιστον 



 

 

4 πλακών 96 θέσεων, 24 σωληναρίων μικροαιματοκρίτη και 30 spin 

columns. Οι κεφαλές να αλλάζουν από το χρήστη χωρίς εργαλεία  
και με αυτόματο κλείδωμα» ώστε η τοποθέτηση και αφαίρεση της 

κεφαλής να είναι εύκολη για το χρήστη και η προσφερόμενη 
φυγόκεντρος να μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί και για άλλες 

εφαρμογές, προς οικονομία του εργαστηρίου. 
 

Σχετικά με την Προδιαγραφή 14:  
«Να διαθέτει προγράμματα φυγοκέντρησης. Να αναφερθεί ο αριθμός προς 

αξιολόγηση» 
προτείνουμε την αλλαγή της σε:  

«Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα προγράμματα φυγοκέντρησης με 

απευθείας πρόσβαση από το πληκτρολόγιο της φυγοκέντρου» 
ώστε και να αναφέρεται ένας ελάχιστος αριθμός προγραμμάτων στη 

διακήρυξη και η χρήση τους να είναι πολύ εύκολη, χωρίς την ανάγκη 
εισόδου του χρήστη σε μενού κ.λ.π. 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 5:  
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 48 ΘΕΣΕΩΝ 

 
 

Σχετικά με την Προδιαγραφή 7: 

«Να έχει τη δυνατότητα υποδοχής Οριζοντίων και Γωνιακών κεφαλών για 

διαφόρων μεγεθών σωληνάρια. Οι κεφαλές να αλλάζουν από το χρήστη 
κατά προτίμηση χωρίς εργαλεία και με αυτόματο κλείδωμα» 

προτείνουμε την αλλαγή της σε: 
«Να έχει τη δυνατότητα υποδοχής Οριζοντίων και Γωνιακών 

κεφαλών για διαφόρων μεγεθών σωληνάρια, καθώς και για 
τουλάχιστον 6 πλακών 96 θέσεων και 4 μπουκαλιών φυγοκέντρησης 

400ml. Οι κεφαλές να αλλάζουν από το χρήστη κατά προτίμηση 
χωρίς εργαλεία  και με αυτόματο κλείδωμα» 

ώστε η τοποθέτηση και αφαίρεση της κεφαλής να είναι εύκολη για 
το χρήστη και η προσφερόμενη φυγόκεντρος να μπορεί μελλοντικά  

να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εφαρμογές, προς οικονομία του 
εργαστηρίου. 

 
Σχετικά με την Προδιαγραφή 8: 

«Να έχει επιλογή από αυτόματα προγράμματα επιτάχυνσης και 

επιβράδυνσης»  
προτείνουμε την αλλαγή της σε:  

«Να έχει επιλογή από τουλάχιστον 8 αυτόματα προγράμματα 
επιτάχυνσης και αυτόματα προγράμματα επιβράδυνσης» 



 

 

ώστε να υπάρχει πληθώρα επιλογών στο χρήστη για τη βέλτιστη 

φυγοκέντρηση των δειγμάτων και επομένως καλύτερα 
αποτελέσματα. 

 
Σχετικά με την Προδιαγραφή 11:  

«Να διαθέτει προγράμματα φυγοκέντρησης. Να αναφερθεί ο αριθμός προς 
αξιολόγηση» 

προτείνουμε την αλλαγή της σε:  
«Να διαθέτει τουλάχιστον έξι προγράμματα φυγοκέντρησης με 

απευθείας πρόσβαση από το πληκτρολόγιο της φυγοκέντρου» ώστε 
και να αναφέρεται ένας ελάχιστος αριθμός προγραμμάτων στη 

διακήρυξη και η χρήση τους να είναι πολύ εύκολη, χωρίς την ανάγκη 

εισόδου του χρήστη σε μενού κ.λ.π. 
 
 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.  

 
 
Για την ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 

 
 
Δημήτρης Γκούμας 
Προϊστάμενος τμήματος εξυπηρέτησης πελατών 


