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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
“Η  Π Α Μ Μ Α Κ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Σ” Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΔΟΣ: ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43 ΑΘΗΝΑ 11144     Αθήνα, 22-12-2021 
ΤΗΛ: 213.2042100       Αρ. πρωτ.οικ. 12379  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
TΗΛ.: 213.2042201 
FAX: 210.2017036 
 
ΠΡΟΣ 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 

Ανακοινώνουμε ότι το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η 
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», στα πλαίσια προγραμματισμού της διενέργειας ανοιχτού 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων, προβαίνει 
στην δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανωτέρω 
προμήθεια:  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες, από την 
ανάρτηση της στον ιστότοπο του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr/ ) 
στην ενότητα Διαβουλεύσεις και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου 
(www.pammakaristos-hosp.gr). 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες 
παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών, που ενδέχεται 
να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή 
ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των 
προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες 
απόψεις και εισηγήσεις τους, καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις. Τα σχόλια για 
τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα 
και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση 
σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε 
παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. 

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, με αντικειμενικά 
κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή ανάδοχων, 
εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων 
προμηθειών/υπηρεσιών. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη 
διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.  
Συνημμένα: Είδη και Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Ο Διοικητής      . 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.pammakaristos-hosp.gr/
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ : 1.582.017,52 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (με 6%, με 13%, με 24%). 

 

Στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, 
calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, την 
εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

ΤΜΗΜΑ 1  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΩΝ ΤΕΣΤ 15.000 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ. 

1.O αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας  , καινούργιος και αμεταχείριστος.   

2.Να έχει τη δυνατότητα φόρτωσης άνω των 50 δειγμάτων ώστε να καλύπτει με μία  και 
μόνη διαδικασία την πρωινή ρουτίνα του εργαστηρίου. 

3. . Να προσδιορίζει τις εξής παραμέτρους: όψη, χρώμα, pH ,ειδικό βάρος, Πρωτεΐνη, 
Γλυκόζη, Χολερυθρίνη, Ουροχολινογόνο, Hb, Λευκοκύτταρα, Ερυθρά, Νιτρώδη, Οξόνη 
,Λευκοκυτταρική εστεράση, ασκορβικό οξύ κ.άλλα.  

4. Να μετρά το ειδικό βάρος των ούρων με  διαθλασίμετρο (μέθοδος   αναφοράς) με εύρος 
μέτρησης 1,000-1,050 και να έχει την δυνατότητα επιλογής ακρίβειας μέτρησης του ειδικού 
βάρους με βήμα 0,001   . 

5.Tα δείγματα να εξετάζονται αυτούσια, χωρίς αραίωση ή συμπύκνωση. 

6.Τα αντιδραστήρια και τα υλικά ελέγχου ποιότητας που απαιτούνται να είναι έτοιμα προς 
χρήση. 

7.Εάν  απαιτούνται ειδικά πλυστικά διαλύματα πέραν του απιονισμένου νερού, καθώς και  
υλικά βαθμονόμησης να υπολογιστούν στην τελική τιμή ανά test. 

8.Nα διορθώνεται αυτόματα η επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης στα αποτελέσματα , 
καθώς και η επίδραση του χρώματος στη μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων. 

9.Το σύστημα να μπορεί μέσω της τεχνικής που χρησιμοποιεί να έχει την καλύτερη  δυνατή 
ομογενοποίηση της κατάλληλης ποσότητας  δείγματος . 
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10.Να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης και οπτικά με ταινίες σε περίπτωση βλάβης , που 
να τεκμηριώνεται από το εσώκλειστο. 

11.Να έχει μεγάλη χωρητικότητα ταινιών-αντιδραστηρίων >100, οι οποίες να παραμένουν 
σταθερές εντός του αναλυτή για περισσότερο δυνατό διάστημα χωρίς να αλλοιώνονται. 

12. Να χρησιμοποιεί κοινά σωληνάρια για όλα τα δείγματα. Να απαιτεί λιγότερο από 4  ml 
ανά δείγμα για το σύνολο των ζητούμενων εξετάσεων . 

13. Το σύστημα να πραγματοποιεί  μικροσκοπική εξέταση: 

α)σε όλα τα δείγματα ή β)σε όσα επιλέξει ο χειριστής ή γ) μόνο στα παθολογικά 
αποτελέσματα της φυσικοχημικής εξέτασης για εξοικονόμηση χρόνου. 

14.Να χρησιμοποιεί αξιόπιστη μέθοδο προσδιορισμού ,ταυτοποίησης και μέτρησης 
έμμορφων στοιχείων σε δείγμα ούρων και να δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να ελέγχει 
τα αποτελέσματα και την ποιότητά τους, μέσω εικόνων που προσομοιάζουν στην κοινή 
μικροσκοπική ανάλυση(εικόνες πλήρους οπτικού πεδίου) και να μπορεί να  αλλάζει-
διορθώνει όποτε το κρίνει σκόπιμο. 

15.Να ταυτοποιούνται και να μετρώνται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

Ερυθρά αιμοσφαίρια(RBC)φυσιολογικά και δύσμορφα ,Λευκά αιμοσφαίρια (WBC),Σωροί 
λευκών αιμοσφαιρίων, Κύλινδροι υαλίνης και παθολογικοί, πλακώδη επιθήλια, μη 
πλακώδη, βακτήρια, μύκητες, κρύσταλλοι , βλέννη, σπέρμα. 

17.Κατά την εξέταση έμμορφων στοιχείων ,να δίδονται τα αποτελέσματα και κατά οπτικό 
πεδίο και ανά μl. 

18.H ταχύτητα του συστήματος να είναι τουλάχιστον 100 δείγματα/ώρα. 

19.Να διαθέτει μνήμη αποτελεσμάτων και αντίστοιχων εικόνων μικροσκοπικής. 

20.Να διαθέτει σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα ,θύρες USB για τη δυνατότητα αντιγράφων 
ασφαλείας, σύστημα ανάγνωσης bar code, UPS.Υποχρεωτική  η σύνδεσή του με το LIS του 
νοσοκομείου με επιβάρυνση   της  προμηθεύτριας εταιρείας. 

21.Nα διαθέτει τέτοιες εξωτερικές διαστάσεις ,ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε 
πάγκο του εργαστηρίου. Να αναφερθούν ακριβώς οι διαστάσεις του, διότι λόγω στενότητας 
του χώρου του εργαστηρίου θα προτιμηθεί να  επιλεχθεί ο μικρότερος . 

 

Να υπολογιστούν όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο 
απαραίτητο αναλώσιμο για την ρύθμιση,  την  εύρυθμη και σωστή λειτουργία του αναλυτή. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

2.1 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΤΕΣΤ 22.500 

2.2 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP) ΤΕΣΤ 36.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

2.3 ALT (SGPT) ΤΕΣΤ 37.500 

2.4 ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ ΤΕΣΤ 15.300 

2.5 AST (SGOT) ΤΕΣΤ 40.500 

2.6 ΑΜΕΣΟΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΤΕΣΤ 10.500 

2.7 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΤΕΣΤ 30.000 

2.8 C3 ΤΕΣΤ 2.100 

2.9 C4 ΤΕΣΤ 2.100 

2.10 ΑΣΒΕΣΤΙO Ca ΤΕΣΤ 27.000 

2.11 Carbamazepine (tegretol) ΤΕΣΤ 1.800 

2.12 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΤΕΣΤ 12.000 

2.13 CK ΤΕΣΤ 36.000 

2.14 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΤΕΣΤ 48.300 

2.15 CRP ΤΕΣΤ 45.000 

2.16 DIGOXIN ΤΕΣΤ 1.500 

2.17 ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) ΤΕΣΤ 6.000 

2.18 γ GT ΤΕΣΤ 36.000 

2.19 ΓΛΥΚΟΖΗ ΤΕΣΤ 48.000 

2.20 ΓΛΥΚΟΖΙΟΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ HbA1c ΤΕΣΤ 5.850 

2.21 HDL ΤΕΣΤ 11.550 

2.22 IgA ΤΕΣΤ 3.150 

2.23 IgG ΤΕΣΤ 3.150 

2.24 IgM ΤΕΣΤ 3.150 

2.25 LDH ΤΕΣΤ 40.500 

2.26 LDL ΤΕΣΤ 10.200 

2.27 ΛΙΠΑΣΗ ΤΕΣΤ 3.600 

2.28 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΕΝΥ ΤΕΣΤ 1.500 

2.29 ΜΑΓΝΗΣΙΟ Μg ΤΕΣΤ 16.500 

2.30 ΑΜΜΩΝΙΑ ΝΗ3 ΤΕΣΤ 1.800 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

2.31 PHENOBARBITAL (GARDENAL) ΤΕΣΤ 1.200 

2.32 PHENYTOIN (EPANUTIN) ΤΕΣΤ 1.500 

2.33 ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P) ΤΕΣΤ 18.750 

2.34 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΤΕΣΤ 2.100 

2.35 sTfR ΤΕΣΤ 8.880 

2.36 ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΤΕΣΤ 22.500 

2.37 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΤΕΣΤ 11.250 

2.38 ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ ΤΕΣΤ 1.800 

2.39 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΣΤ 12.000 

2.40 ΟΥΡΙΑ ΤΕΣΤ 45.000 

2.41 VARPROIC ACID ΤΕΣΤ 2.100 

2.42 VANCOMYCIN ΤΕΣΤ 1.800 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

Βιοχημικός αναλυτής random access , επεκτάσιμος & διαμορφώσιμος ώστε να δύναται να  
αποτελέσει ενοποιημένη πλατφόρμα ανάλυσης  Κλινικής Χημείας & Ανοσολογίας. 

1.  Να περιλαμβάνει Φωτομετρική μονάδα με ταχύτητα τουλάχιστον 600 
εξετάσεις /ώρα & μονάδα με  ανεξάρτητα ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) για 
μέτρηση Κ, Νa, Cl ταχύτητας τουλάχιστον 350  εξετάσεων /ώρα. 

2.  Απαραιτήτως να προσφερθούν οι ποσότητες όλων των ηλεκτροδίων που 
απαιτούνται για την διάρκεια       της σύμβασης και να κατατεθούν τα CE των 
ηλεκτροδίων. 

3. Να δέχεται τουλάχιστον 150 δείγματα σε εφάπαξ φόρτωση. Η φόρτωση 
δειγμάτων να είναι συνεχής. 

4. Nα εκτελεί αυτόματες επαναλήψεις, επαναλήψεις με αραιώσεις καθώς & 
καθοριζόμενες από τον   χειριστή.  

5. Να δέχεται πρωτογενή σωληνάρια  (16x100, 16x75, 13x100, 13x75 mm), 
καψάκια , micro cups ,   καψάκια σε σωληνάριο, σωληνάρια με ψευδή 
πυθμένα. 

6. Να υποστηρίζει ανάγνωση γραμμικού κώδικα (bar-code) δειγμάτων  για την 
ταυτοποίηση και για τις εξετάσεις του δείγματος. 

7. Απαραίτητη η σύνδεση με το πληροφορικό σύστημα (LIS) του νοσοκομείου. 
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8.  Να υποστηρίζει  Teleservice & επιστημονική υποστήριξη από απόσταση, 
επιθυμητό να γίνεται on-line   ηλεκτρονική αποστολή & ενημέρωση 
εφαρμογών, βαθμονομητών, διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου. 

9.  Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, 
καμπυλών αντίδρασης, βαθμονομήσεων, οθονών του προγράμματος. 

10. Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου (QC): Να δέχεται προγραμματισμό τουλάχιστον 
100 διαφορετικών   διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου. Να εκτελεί αυτόματα 
ποιοτικό έλεγχο  βάση χρόνου & μετά από τη βαθμονόμηση νέου  
αντιδραστηρίου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να απεικονίζονται  
διαγράμματα Levy-Jennings για ημερήσιο & συγκεντρωτικό ποιοτικό έλεγχο. 

11. Βαθμονόμηση: Να δέχεται προγραμματισμό τουλάχιστον 100 διαφορετικών 
βαθμονομητών. Να εκτελεί αυτόματα βαθμονόμηση βάση χρόνου & μετά από 
αυτόματη αξιολόγηση του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς την παρέμβαση του 
χειριστή. Να αποθηκεύονται  καμπύλες βαθμονόμησης. Να εκτελείται 
προληπτική βαθμονόμηση των εν αναμονή αντιδραστηρίων. 

12. Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης  μέσω  teleservice με την 
τεχνική υποστήριξη για τη συντομότερη επίλυση προβλημάτων που μπορούν να 
επιλυθούν εύκολα από απόσταση. 

13. Να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 60 εξετάσεις. Τα αντιδραστήρια να 
φυλάσσονται σε ψυχόμενο  χώρο .Η φόρτωση αντιδραστηρίων να γίνεται κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας του αναλυτή, να γίνεται αυτόματη εκφόρτωση 
αντιδραστηρίων & να υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης απομάκρυνσης 
αντιδραστηρίων. 

14. Να επιτρέπει χειροκίνητη φόρτωση των δειγμάτων ρουτίνας & των επειγόντων 
δειγμάτων απευθείας στον αναλυτή, σε περίπτωση διακοπής της αυτόματης 
τροφοδοσίας. 

15. Να εκτελεί ανά πάσα στιγμή επείγοντα δείγματα (θέση stat) χωρίς διακοπή της 
ρουτίνας. 

16. Να διαθέτει ανίχνευση πήγματος με αισθητήρα μεταβολής πίεσης  & ανίχνευση 
στάθμης υγρών με τεχνολογία ανίχνευσης χωρητικότητας. Να υπάρχει 
προστασία των σωληναρίων δειγμάτων από ηλεκτροστατικό θόρυβο . 

17. Η ανάδευση δείγματος-αντιδραστηρίου να γίνεται με σύστημα υπερήχων ώστε 
να μην υπάρχει επιμόλυνση από αναδευτήρες.  

18. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για χρήση, να αναγνωρίζονται & να  
καταχωρούνται αυτόματα από τον αναλυτή μέσω αναγνώστη γραμμικού 
κώδικα . 

19. Επιθυμητό να διαθέτει ανοικτά κανάλια. 

20. Να δέχεται ταυτόχρονη ανάλυση των εξής τύπων δείγματος : Ορός, πλάσμα, 
ούρα, ΕΝΥ, ολικό αίμα (για HbA1c),πλευριτικό υγρό, ασκιτικό κλπ. 

21. Να  ελέγχει το δείγμα για λιπαιμία, αιμόλυση, ίκτερο με ειδική αναφορά για 
κάθε εξέταση ανάλογα με το ποσοστό παρεμβολής. 

22. Να προσφερθούν  και να συμπεριληφθούν στην τελική τιμή ανά εξέταση, όλα 
τα απαραίτητα αντιδραστήρια, πλυστικά, αναλώσιμα αναλυτή,calibrators, 
controls,ηλεκτρόδια ,κυβέτες πλενόμενες ή μιας χρήσης  και ότι άλλο 
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απαιτείται για την πλήρη διεξαγωγή όλων των ζητούμενων  εξετάσεων σε 
επαρκείς ποσότητες ανά έτος. 

23. Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής του ίδιου κατασκευαστικού οίκου , που να 
χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα με τον κύριο αναλυτή και ο 
οποίος να έχει ταχύτητα 250 τεστ την ώρα χωρίς τους ηλεκτρολύτες (για την 
ταχύτητα). 

24. Να υπολογιστούν και να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και 
αντιδραστήρια (κυβέτες ,ηλεκτρόδια , calibrators, controls )και ότι άλλο 
απαιτείται για την πλήρη διεξαγωγή των ζητούμενων αριθμών εξετάσεων και 
για τον εφεδρικό αναλυτή . 

25. Η προμηθεύτρια εταιρεία να εντάξει το εργαστήριο σε σύστηµα εξωτερικού 
ποιοτικού ελέγχου, για τις εξετάσεις που θα υποδειχθούν από το εργαστήριο. 

 

Να υπολογιστούν όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο 
απαραίτητο αναλώσιμο για την ρύθμιση, την   εύρυθμη και σωστή λειτουργία του αναλυτή. 

ΤΜΗΜΑ 3 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

3.1 Troponin T hs  ΤΕΣΤ 11.700 

3.2  NT proBNP ΤΕΣΤ 2.100 

3.3 ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΤΕΣΤ 7.200 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

 

1. Ο αναλυτής να είναι επιτραπέζιος, πλήρως αυτοματοποιημένος και οπωσδήποτε 
Random Access. 

2. Η ταχύτητά του να είναι τουλάχιστον 85 αποτελεσμάτων την ώρα. 

3. Να δέχεται τουλάχιστον 30 δείγματα ορού ή πλάσματος σε σωληνάριο φυγοκέντρου ή 
καψάκια. 

4. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης οποιουδήποτε συνδυασμού εξετάσεων 
και να διαθέτει τουλάχιστον 18 θέσεις αντιδραστηρίων για πιθανή διενέργεια επιπλέον 
εξετάσεων . 

5. Τα αποτελέσματα να εκδίδονται σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών. 

6. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων να γίνεται με τη μέθοδο της 
ηλεκτροχημειοφωταύγειας ή άλλης παρόμοιας. 

7. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης Bar code για τα αντιδραστήρια και για τα δείγματα. 
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8. Να έχει αυξημένη ευαισθησία και υψηλή γραμμικότητα που να αποδεικνύεται με τα 
εσώκλειστα της εταιρείας. 

9. Να διαθέτει  αντιδραστήρια τα οποία να μπορούν να παραμένουν στον αναλυτή και να 
μην είναι απαραίτητη η φύλαξή τους στο ψυγείο μετά το τέλος της ρουτίνας. 

10. Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης πηγμάτων, στάθμης ορών και 
αντιδραστηρίων και να ειδοποιεί τον χειριστή για τυχόν έλλειψή τους. 

11. Να διαθέτει ρύγχη μιας χρήσης στην πιπέτα δειγματοληψίας για να αποκλείεται η 
επιμόλυνση δείγματος (carry over). 

12. Να δύναται να εκτελεί επείγουσες εξετάσεις (STAT) σε 9 λεπτά. 

13. Να διαθέτει ο αναλυτής πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να προσφερθεί 
στην τελική τιμή. 

14. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με κεντρικό υπολογιστή και να συνδεθεί απαραίτητα με 
το σύστημα LIS του νοσοκομείου. 

15. Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, πρόγραμμα επεξεργασίας ασθενών στα 
ελληνικά, UPS σύστημα και ότι άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του. 

16. Ο αναλυτής να εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις Καρδιακούς δείκτες : hsΤROPONIN –T ,  
NT-pro BNP, CK-MB(mass). 

17. Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια , αναλώσιμα (κυβέττες, ρύγχη 
,πλυστικά, calibrators, controls) και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη διεξαγωγή των 
ζητούμενων σε αριθμό εξετάσεων. 

18. Η προμηθεύτρια εταιρεία να εντάξει την εξέταση της Τροπονίνης Τ σε σύστημα 
εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές  αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου 
και θα πρέπει να πληρούνται επί ποινή απόρριψης. 

 

Να προστεθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, calibrators, 
πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο για την ρύθμιση, την   εύρυθμη και σωστή 
λειτουργία του αναλυτή 

ΤΜΗΜΑ 4 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

4.1 Ηλεκτροφόρηση ορού σε gel ΤΕΣΤ 4.320 

4.2 Ανοσοκαθήλωση ορού σε gel ΤΕΣΤ 1.440 

4.3 Ανοσοκαθήλωση ούρων (για κ ή λ αλύσεις) σε gel ΤΕΣΤ 240 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
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1. Το σύστημα να είναι τελευταίας τεχνολογίας και αυτοματοποιημένο σε όλα τα στάδια της 
εξέτασης: εναπόθεση δείγματος, ηλεκτροφόρηση, επώαση, χρώση, αποχρωματισμό, 
στέγνωμα, εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

2. Να είναι μικρών διαστάσεων και απλό στο  χειρισμό.  

3. Όλες οι φάσεις της διαδικασίας να ελέγχονται από το πρόγραμμα για άριστα 
αποτελέσματα και να ειδοποιεί για τυχόν προβλήματα. 

4. Να διαθέτει ειδικούς φορείς δειγμάτων μιας χρήσεως για ασφάλεια του χειριστή.Η 
εναπόθεση του δείγματος να γίνεται σε γέλη και με ειδικούς επιθέτες μιας χρήσεως 
αυτόματα από το μηχάνημα για άριστη εφαρμογή & ασφάλεια του χειριστή και να 
απαιτείται μικρός όγκος δείγματος. 

5. Το δείγμα να τοποθετείται άμεσα και χωρίς προεργασία πριν την εναπόθεση για 
αποφυγή παρακράτησης κλασμάτων πρωτεϊνών και διασφάλιση της ποιότητας των 
αποτελεσμάτων. Επίσης να έχει τη δυνατότητα ψύξης του gel κατά την ηλεκτροφόρηση για 
διασφάλιση υψηλής διαχωριστικής ανάλυσης. 

6. Το δείγμα των ούρων να χρησιμοποιείται χωρίς συμπύκνωση. 

7. Να έχει τη δυνατότητα να τρέξει ταυτόχρονα στην ίδια ταινία διαφορετικούς τύπους 
δειγμάτων (π.χ. ορό και ούρα). 

8. Ο χρόνος διαδικασίας της εξέτασης να είναι ο μικρότερος δυνατός. Να αναφερθούν 
ενδεικτικοί χρόνοι προς αξιολόγηση. 

9. Τα προγράμματα – πρωτόκολλα να είναι ανοιχτά για τυχόν ρυθμίσεις από τον χειριστή, 
το δε πρόγραμμα λειτουργίας να είναι το απλούστερο δυνατόν. 

10. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της τάσης και της θερμοκρασίας με στοιχεία Peltier. 

11. Να χρησιμοποιεί έτοιμα gel αγαρόζης με ενσωματωμένο buffer block στον ανοδικό και 
καθοδικό πόλο. Να μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες εξετάσεις: Πρωτεΐνες ορού (5 
κλάσματα, 6 κλάσματα, υψηλής ανάλυσης άνω των 15 κλασμάτων), Πρωτεΐνες ούρων, 
Ανοσοκαθήλωση ορού και ούρων, Screening εξέταση σε ορό και ούρα, Εξέταση Bences-
Jones σε ούρα, Aλκαλική φωσφατάση, Όξινη φωσφατάση, Lipoprotein, HDL, Cholesterol, 
Ισοένζυμα ALP/CK/LD, IgG IEF και άλλες προς αξιολόγηση. 

12. Τα προσφερόμενα κιτ αντιδραστηρίων να είναι πλήρη περιέχοντας όλα τα απαιτούμενα 
για την εξέταση (ταινίες, αραιωτικά, διαλύματα χρώσης-αποχρωματισμού, στυπόχαρτα 
κλπ). Να προσφερθούν ξεχωριστά όλα τα λοιπά κοινά αναλώσιμα που απαιτεί το σύστημα 
και να υπολογιστούν όλα τα αναλώσιμα στην τελική τιμή ανά τεστ. 

13. Να προσφερθεί εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας για 
όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. 

14. Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη Η/Υ με όλα τα παρελκόμενα, scanner υψηλής 
ευκρίνειας και εξελιγμένο λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. 

15. Το λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων να είναι σε περιβάλλον Windows, απλό 
στη χρήση και να μπορεί χρησιμοποιηθεί με όλα τα gel του συστήματος. Να διαθέτει 
διαγράμματα ποιοτικού ελέγχου και να δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να επεξεργαστεί 
πλήρως την εικόνα του gel. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων ασθενών 
και εύκολης αναζήτησης τους. Να δίνει αναφορές αποτελεσμάτων ασθενών πλήρως 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου. Να έχει τη δυνατότητα 
να συμπεριλαμβάνει σχόλια αποτελεσμάτων στις αναφορές ασθενών. Να μπορεί στο 



10 
 

απαντητικό της η/φ πρωτεϊνών να συμπεριλαμβάνει και τα αποτελέσματα της 
ανοσοκαθήλωσης. Να συνδεθεί  με το σύστηαμα LIS του νοσοκομείου δαπάνη του 
προμηθευτή. 

16. Ο προμηθευτής να διαθέτει αποδεδειγμένα τμήμα τεχνικής & επιστημονικής 
υποστήριξης για την άμεση επίλυση προβλημάτων στο μικρότερο δυνατό διάστημα. 

17. Να διαθέτει CE MARK, καθώς επίσης να δοθεί κατάλογος εγκατεστημένων 
μηχανημάτων, προς αξιολόγηση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Α)Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφέρεται πρόγραμμα σύνδεσης του λογισμικού 
του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Οπωσδήποτε εγκατάσταση 
αμφίδρομης επικοινωνίας από τον Η/Υ στον αναλυτή και αντίστροφα. (Ουσιώδης όρος). 

Β)Να προσφερθεί και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος των παρακάτω εξετάσεων από την ίδια 
εταιρεία που προσφέρει τα αντιδραστήρια (με ποινή απόρριψης) και να αναλάβει το 
κόστος. 

Γ)Να υπολογιστούν όλα τα αναλώσιμα για τη διεξαγωγή των τεστ που απαιτούνται ετησίως, 
στην τελική τιμή ανά τεστ. 

Να προστεθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, calibrators, 
πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο για την ρύθμιση,  την εύρυθμη και σωστή 
λειτουργία του αναλυτή 

ΤΜΗΜΑ 5 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΣΤ 90.000 

5.2 ΔΕΚ ΤΕΣΤ 4.500 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

1. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή πρέπει να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες 
μεθόδους μέτρησης κυττάρων, που υπαγορεύουν την άμεση ανίχνευση αυτών 
χωρίς να υφίστανται αλλοιώσεις λόγω επεξεργασίας από λυτικά ή άλλα 
αντιδραστήρια.  

2. Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής και φόρτωσης. 

3. Η ποσότητα του δείγματος να μην είναι μεγαλύτερη των 200 μL. 

4. Κατά προτίμηση ο αναλυτής να ταυτοποιεί τα κύτταρα, εάν είναι δυνατόν, 
σύμφωνα με τις εξής ιδιότητες: 
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 Μέγεθος κυττάρου. Με ογκομετρική ανάλυση μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση 
του όγκου του κυττάρου. 

 Μορφολογία εσωτερικής δομής (Κοκκίωση: πλήθος κοκκίων κυτταροπλάσματος, 
Μέγεθος πυρήνα κυττάρου: σχέση πυρήνα-κυτταροπλάσματος) 

 Μορφολογία εξωτερικής δομής βασιζόμενης στην κυτταρομετρία ροής με τη 
βοήθεια ακτίνας λέιζερ. 

5. Να διαθέτει σύστημα δειγματοληψίας με ξεχωριστές ποσότητες αίματος για κάθε 
μονάδα μέτρησης. Η μέτρηση των ερυθρών να γίνεται σε διαφορετικό θάλαμο από 
τη μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων με ξεχωριστές ποσότητες αίματος και 
ξεχωριστές αραιώσεις. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του συστήματος. 

6. Να μετρά την αιμοσφαιρίνη με διεθνώς αποδεκτή και τεκμηριωμένη μέθοδο με 
αντιδραστήρια χωρίς κυάνιο. 

7. Να μετρά: 

 Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) 

 Αριθμών ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) 

 Αιμοσφαιρίνη (Hb) 

 Αιματοκρίτη (Hct) 

 Μέσο όγκο ερυθρών (MCV) 

 Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) 

 Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) 

 Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης κατά ερυθροκύτταρο (MCHC) 

 Αιμοπετάλια (PLT) 

 Αιμοπεταλιοκρίτης (Pct) 

 Μέσο όγκο αιμοπεταλίων (MPV) 

 Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων (PDW) 

 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό %  μονοπύρηνων 

 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % λεμφοκυττάρων 

 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό %  ηωσινοφίλων 

 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό %  βασεοφίλων 

 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό %  ουδετεροφίλων 

 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό %  εμπύρηνων ερυθρών (NRBC) 

 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % του αθροίσματος των άωρων κυττάρων της 
κοκκιώδους σειράς (μεταμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα, προμυελοκύτταρα). 

 Να μετρά δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ), σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό. Η μέτρηση 
των ΔΕΚ και των παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα , αυτόματα και σε τυχαία 
σειρά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια χειροκίνητη επεξεργασία. 
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8. Το άθροισμα των ποσοστών των λευκοκυττάρων να είναι 100 και το άθροισμα των 
απόλυτων τιμών να ισούται με τον αριθμό των λευκών. 

9. Να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
παρουσιάζοντας πλήρη μορφολογία των κυττάρων. 

 

Συγκεκριμένα: 

Μορφολογία λευκών αιμοσφαιρίων: άτυπα λεμφοκύτταρα, λευκοπενία, βλάστες, 
λευκοκυττάρωση, άωρα κοκκιοκύτταρα, λεμφοπενία, ραβδοπύρηνα, λεμφοκυττάρωση, 
ουδετεροπενία, πολυμορφοπυρήνωση, ηωσινοφιλία, βασεοφιλία. 

Οι υποπληθυσμοί των λευκών αιμοσφαιρίων (τύπος) να μετρούνται με τη βοήθεια 
κυτταρομετρίας ροής. 

Μορφολογία ερυθρών: Εμπύρηνα ερυθρά, ερυθροκυττάρωση, ανισοκυττάρωση, μικτά 
ερυθρά, μικροκυττάρωση, θραύσματα ερυθρών, μακροκυττάρωση, συγκολλήσεις ερυθρών 
αιμοσφαιρίων, ποικιλοκυττάρωση, υποχρωμία, αναιμία. 

Μορφολογία αιμοπεταλίων: Συγκρίματα ή ροζέτες αιμοπεταλίων, μικρά ή μεγάλα 
αιμοπετάλια, γιγάντια αιμοπετάλια, θρομβοπενία, θρομβοκυττάρωση, η μέτρηση των 
αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται όχι μόνο με τη μέθοδο της κατ’ όγκο ανάλυσης αλλά, 
αν είναι δυνατόν, και με άλλες μεθόδους από το ίδιο φιαλίδιο γενικής ώστε να 
εξασφαλίζεται ιδιαίτερα ακριβής μέτρηση αποφεύγοντας παρεμβολές από μικρά ερυθρά, 
κατεστραμμένα κύτταρα, ηλεκτρονικούς θορύβους, κ.λ.π. 

10. Να εμφανίζει σε οθόνη και να εκτυπώνει σε τουλάχιστον 5 ιστογράμματα ή 
νεφελογράμματα τις κατ’ όγκον κατανομές των λευκών, ερυθρών και αιμοπεταλίων 
με τρόπο που να παρέχουν ασφαλείς κλινικές πληροφορίες με βάση διεθνή 
βιβλιογραφία. 

11. Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 60 δείγματα την ώρα 
συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΚ και των εμπύρηνων ερυθρών και στα δύο 
συστήματα δειγματοληψίας (ανοικτό και κλειστό σύστημα). 

12. Το όργανο να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου, αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης, 
όλων των άμεσα μετρούμενων παραμέτρων. 

13. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης τόσο της επαρκούς ποσότητας δείγματος όσο 
και της ποιότητας αυτού (πήγματα, φυσαλίδες, κ.λ.π.) 

14. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει σύστημα που θα ειδοποιεί τον χειριστή 
για τις στάθμες των αντιδραστηρίων. 

15. Να διαθέτει σύστημα αυτοκαθαρισμού και αυτόματης εξάλειψης των 
συγκεντρωμένων πρωτεϊνών στους χώρους μέτρησης αυτόματα μετά από κάθε 
μέτρηση χωρίς τη χρήση ειδικών καθαριστικών αντιδραστηρίων και χωρίς την 
παρέμβαση του χειριστή. 

16. Να έχει προγράμματα ελέγχου ποιότητας που χρησιμοποιώντας τα δείγματα 
ρουτίνας να εξασφαλίζουν συνεχή έλεγχο αποτελεσμάτων και τα οποία θα 
αποτελούν τμήμα του βασικού προγραμματισμού του οργάνου. 

17. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ρυθμίσεων, ειδικά διαγνωστικά προγράμματα 
σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα, έγχρωμη οθόνη, εκτυπωτή, UPS  και δυνατότητα 
σύνδεσης με server (LIS). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφέρεται 
πρόγραμμα σύνδεσης του λογισμικού του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα 
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του Νοσοκομείου. Οπωσδήποτε εγκατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας από τον 
Η/Υ στον αναλυτή και αντίστροφα με δαπάνη του προμηθευτή. (Ουσιώδης όρος). 

18. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης μετάπτωσης σε κατάσταση stand-by και 
εύκολης και άμεσης επαναφοράς σε κανονική χρήση, σε χρόνο μικρότερο των δέκα 
(10) λεπτών. 

19. Να μπορεί να συνδεθεί με επιπλέον υπολογιστή μέσω απλού και γνωστού 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας. 

20. Να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σωληνάρια κλειστού τύπου. 

21. Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα ελέγχου (control) 
και πρότυπο αίμα ρύθμισης  (calibration standard), για όλες τις άμεσα μετρούμενες 
παραμέτρους. Να προσφερθούν ποσότητες αίματος ελέγχου επαρκείς για την 
κάλυψη των συνολικών ετήσιων αναγκών. 

22. Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του 
προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες θα αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο και 
θα φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (όπως ο Νόμος 2955/01 στο άρθρο 2, 
παρ. 5, εδάφ. α, ορίζει). 

23. Να διαθέτει πλήρες τμήμα τεχνικής υποστήριξης (service) και αποδεδειγμένη 
εμπειρία πάνω από τρία χρόνια στους αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές. Προς 
απόδειξη του ισχυρισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση 
εγκατεστημένων αναλυτών σε δημόσια Νοσοκομεία στα οποία έχει αναλάβει τη 
συντήρησή τους. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης να είναι διαθέσιμο όλο το 
εικοσιτετράωρο και η προσέλευση του τεχνικού να γίνεται εντός εικοσιτετραώρου 
από τη δήλωση της βλάβης. Το service, τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα για την 
αποκατάσταση της βλάβης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Να διαθέτει σύστημα 
παρακολούθησης της πορείας του προσφερόμενου οργάνου, σε καθημερινή βάση 
και αυτοματοποιημένα μέσω διαδικτύου. 

24. Θετικά θα αξιολογηθεί η ύπαρξη συστήματος εκτίμησης του βαθμού εγκυρότητας 
των επισημάνσεων (Q-flag) επί παθολογικών περιστατικών και  των υποπληθυσμών 
των ερυθροκυττάρων. 

25. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να προβαίνουν σε επίδειξη των 
δυνατοτήτων του προσφερόμενου αναλυτή με σκοπό την εκτίμηση στην πράξη της 
μετρικής αξιοπιστίας του, της απόδοσής του, της λειτουργικότητάς του, της 
φιλικότητάς του ως προς τον χειριστή και εν γένει της ευχρηστίας του, προκειμένου 
να ελεγχθεί η συμμόρφωσή του σε σχέση με τις τεθείσες από τη διακήρυξη τεχνικές 
προδιαγραφές, μία προς μία. 

26. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει και εφεδρικό - βοηθητικό αναλυτή 
πάγκου, ο οποίος να μετράει πέντε υποπληθυσμούς λευκών αιμοσφαιρίων.  Θα 
εκτιμηθεί θετικά η παρουσία δειγματοφορέα (rack). Ο αναλυτής αυτός θα εκτελεί 
το 30% περίπου των δειγμάτων και - για λόγους συμβατότητας των αποτελεσμάτων 
και ευκολία των χειριστών - πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με 
τον αναλυτή ρουτίνας.  

27. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη του φύλλου συμμόρφωσης. Στο φύλλο 
συμμόρφωσης θα απαντώνται μία προς μία οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Θα 
αναφέρεται αν εκπληρώνεται η προδιαγραφή, το βαθμό στον οποίο εκπληρώνεται 
ή αν δεν εκπληρώνεται. Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών αυτών θα πρέπει να 
γίνονται παραπομπές σε αποσπάσματα από Operator’s Manual και Service Manual, 
σε prospectus του προσφερόμενου οργάνου που θα προέρχονται από τον 
κατασκευαστικό οίκο (και όχι πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια) καθώς επίσης 
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και σε επιστημονικές εκδόσεις και λοιπά επιστημονικά έντυπα που θα προέρχονται 
από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος. Η κάθε παραπομπή θα έχει έναν 
αριθμό (κατά αύξουσα σειρά) και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής θα 
υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός σε κύκλο. Π.χ. εκπληρώνεται πλήρως η 
προδιαγραφή (operator’s manual σελ. 135 σημείο 4). 

 

Να προστεθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, calibrators, 
πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο για την ρύθμιση, την  εύρυθμη και σωστή 
λειτουργία του αναλυτή,   

ΤΜΗΜΑ 6 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

6.1 

Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1, 2, 3) με χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την εκτέλεση της έμμεσης 
δοκιμασίας Coombs 

ΣΕΤ 
39 

6.2 

Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1-11, panel) με χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την ταυτοποίηση πιθανών 
αντισωμάτων 

ΣΕΤ 
39 

6.3 

Ερυθρά γνωστών ομάδων Α1, Α2, Β και Ο με χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 20-30 ημερών, για τον προσδιορισμό της 
ομάδας αίματος (ανάστροφη διαδικασία) στην πλάκα ή σε 
κάρτα. 

ΣΕΤ 

39 

6.4 

Κάρτες ABΟ-RhD με ενσωματωμένους αντιορούς για την 
ταυτοποίηση των ομάδων αίματος ΑΒΟ και Rhesus (να 
μην ανιχνεύεται η ποικιλία DVI) 

ΤΕΣΤ 
4.500 

6.5 

Κάρτες που περιέχουν βόειο αλβουμίνη και 
μακρομοριακούς ενισχυτές για τη δοκιμασία της 
διασταύρωσης σε περιβάλλον 

ΤΕΣΤ 4.500 

  (250 κάρτες) 

6.6 

Κάρτες Anti-CEce K Control με ενσωματωμένους 
αντιορούς για την ταυτοποίηση του φαινοτύπου Rhesus 
και Kell  

ΤΕΣΤ 
900 

6.6 

Κάρτες με ενσωματωμένο πολυδύναμο αντισφαιρινικό 
ορό για τη δοκιμασία της έμμεσης Coombs και της 
διασταύρωσης εν θερμώ 

ΤΕΣΤ 
10.800 

  (600 κάρτες) 

6.7 

Κάρτες D.A.T. (IgG + C3b,C3d) με ενσωματωμένους 
μονοδύναμους αντιορούς για την εκτέλεση της άμεσης 
δοκιμασίας Coombs 

ΤΕΣΤ 
900 

  (150 κάρτες) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

1 Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1, 2, 3) με χρόνο ζωής τουλάχιστον 28-30 
ημερών, για την εκτέλεση της έμμεσης δοκιμασίας Coombs 

13 σετ 

2 Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1-11, panel) με χρόνο ζωής τουλάχιστον 28-
30 ημερών, για την ταυτοποίηση πιθανών αντισωμάτων 

13σετ 

3 Ερυθρά γνωστών ομάδων Α1, Α2, Β και Ο με χρόνο ζωής τουλάχιστον 20-30 
ημερών, για τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος (ανάστροφη 
διαδικασία) στην πλάκα ή σε κάρτα. 

τουλάχιστον 

13 σετ 

4 Κάρτες ABΟ-RhD με ενσωματωμένους αντιορούς για την ταυτοποίηση των 
ομάδων αίματος ΑΒΟ και Rhesus (να μην ανιχνεύεται η ποικιλία DVI) 

1500 τεστ 

5 Κάρτες που περιέχουν βόειο αλβουμίνη και μακρομοριακούς ενισχυτές για 
τη δοκιμασία της διασταύρωσης σε περιβάλλον 

1500 τεστ 

(250 κάρτες) 

6 Κάρτες Anti-CEce K Control με ενσωματωμένους αντιορούς για την 
ταυτοποίηση του φαινοτύπου Rhesus και Kell  

300 τεστ 

7 Κάρτες με ενσωματωμένο πολυδύναμο αντισφαιρινικό ορό για τη 
δοκιμασία της έμμεσης Coombs και της διασταύρωσης εν θερμώ 

3600 τεστ 

(600 κάρτες) 

8 Κάρτες D.A.T. (IgG + C3b,C3d) με ενσωματωμένους μονοδύναμους 
αντιορούς για την εκτέλεση της άμεσης δοκιμασίας Coombs 

300 τέστ 

(150 κάρτες) 

 

1. Οι ζητούμενες εξετάσεις να πραγματοποιούνται με τεχνική καρτών (στηλών 
αιμοσυγκόλλησης με γέλη ή ορατά μικροσφαιρίδια).  

2. Να έχουν υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψιμότητα και αξιοπιστία, η οποία 
να αποδεικνύεται με σχετική διεθνή βιβλιογραφία. 

3. Οι αντιοροί που είναι ενσωματωμένοι στις κάρτες ομάδων αίματος και Rhesus να 
είναι μονοκλωνικής προέλευσης προκειμένου να ανιχνεύονται οι υποομάδες ΑΒΟ 
και Rhesus.  

4. Οι κάρτες ABO Rhesus, φαινοτύπου και άμεσης Coombs  

 Να διαθέτουν στήλη control. 

 Να δίνουν καθαρές και σταθερές συγκολλήσεις. 

 Να μη δίνουν ψευδείς αντιδράσεις. 
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 Να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης (τουλάχιστον έξι μήνες από την 
παραλαβή). 

5. Τα ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 20-30 ημερών. 

6. Να μην απαιτείται πλύσιμο ερυθροκυττάρων για την εκτέλεση των δοκιμασιών. 

7. Ο συνολικός χρόνος επώασης και φυγοκέντρησης να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά. 

8. Να διαθέτουν σήμανση CE και πιστοποιητικά CE, ISO. 

9. Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα διαλύματα και αναλώσιμα για την εκτέλεση 
των εξετάσεων. 

10. Να υπάρχει πολυετής αποδεδειγμένη εμπειρία στην Ελλάδα και να επισυνάπτεται 
πελατολόγιο. 

11. Να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης ή ελέγχου σε περίπτωση ζήτησης. 

12. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι εταιρείες που θα προσφέρουν τα αντιδραστήρια θα πρέπει να προσφέρουν 
ημιαυτόματο συνοδό εξοπλισμό που να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Φυγόκεντρος καρτών 

Κάθε θέση να δέχεται μία κάρτα. Ο χρόνος και η ταχύτητα να είναι εκ των προτέρων 
ρυθμισμένα κατάλληλα για την προτεινόμενη μεθοδολογία. Να λειτουργεί αθόρυβα, ο 
χρόνος και η ταχύτητα να εμφανίζονται στην οθόνη και να υπάρχει ηχητικό σήμα στο τέλος 
της φυγοκέντρησης. 

Επωαστήρας καρτών 

Κατάλληλος για την επώαση καρτών σε θερμοκρασία 37 ± 2 ℃. Δυνατότητα ρύθμισης του 
χρόνου επώασης. Ο χρόνος και η θερμοκρασία να εμφανίζονται ηλεκτρονικά σε οθόνη. Στο 
τέλος της επώασης να υπάρχει ηχητικό σήμα.  

Αυτόματη πιπέτα πολλαπλών ρίψεων 

Να έχει πρόγραμμα παρασκευής εναιωρήματος ερυθρών (3-5%). Επίσης να έχει έτοιμα 
προγράμματα για την προσθήκη των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων με τους όγκους 
που χρησιμοποιούνται στις δοκιμασίες. Δυνατότητα ρύθμισης αριθμού ρίψεων. Να 
προσφερθούν τουλάχιστον δύο τεμάχια. 

Στατώ εργασίας 

Στατώ κατάλληλο για τη στήριξη φιαλιδίων διαλυμάτων, σωληναρίων δειγμάτων και 
καρτών. 

 

Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε όλα τα ανωτέρω και να πραγματοποιείται εξαμηνιαίος 
προληπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας.  

Σε περίπτωση βλάβης να παρέχεται δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης του εξοπλισμού 
μέχρι της επιλύσεως του προβλήματος. 
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ΤΜΗΜΑ 7 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

7.1 Χρόνος προθρομβίνης (PT) ΤΕΣΤ 57.000 

7.2 Χρόνος ενεργ. μερικής θρομβοπλαστίνης (ΑPΤT) ΤΕΣΤ 54.000 

7.3 Προίόντα αποδομής ινώδους (D-Dimer) ΤΕΣΤ 12.600 

7.4 Ινωδογόνο ΤΕΣΤ 10.800 

7.5 Αντιθρομνίνη ΙΙΙ ΤΕΣΤ 1.500 

7.6 Πρωτεϊνη C ΤΕΣΤ 1.200 

7.7 Πρωτεϊνη S ΤΕΣΤ 1.800 

7.8 Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη C (ProCAcR) ΤΕΣΤ 1.200 

7.8 Αντιπηκτικό του λύκου (LA) ΤΕΣΤ 1.200 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΗΞΗΣ 

1. Ο αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, υπεραυτόματος, συνεχούς φόρτωσης, τυχαίας 
προσπέλασης, τύπου Random access, πολλαπλών επιλογών. 

2. Να πραγματοποιεί πηκτολογικές, χρωμογονικές και ανοσολογικές εξετάσεις ταυτόχρονα. 

3. Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς διακοπή της λειτουργίας του. 

4. Να μπορεί να κάνει επείγουσα ανάλυση (stat), ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αφαιρούνται τα δείγματα 
ρουτίνας. 

5. Να διαθέτει 20 τουλάχιστον ψυχόμενες (≤12℃) θέσεις για τα αντιδραστήρια, standards και  controls, 
συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη διατήρησή τους. 

6. Να ανιχνεύει αυτόματα τα επίπεδα αντιδραστηρίων και δειγμάτων και να προειδοποιεί για την 
έλλειψη αυτών. 

7. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον είκοσι διαφορετικών εξετάσεων. 

8. Να υπάρχει δυνατότητα απ’ ευθείας τοποθέτησης του σωληναρίου μετά την φυγοκέντρησή του χωρίς 
να αφαιρεθεί το πώμα του (cap piercing), για μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη. 
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9. Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά ασθενή και συγκεντρωτικά 

10. Να έχει θετική αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με ενσωματωμένο αναγνώστη γραμμικού 
κώδικα (Barcode reader). 

11. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων. 

12. Να δέχεται σωληνάρια αιμοληψίας διαφόρων τύπων, RIA και καψάκια. 

13. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 80 test / την ώρα.   

14. Να διαθέτει δύο αυτόματους διανεμητές υγρών, έναν για τα δείγματα, standards και controls και έναν 
για τα αντιδραστήρια προς αποφυγή προσμίξεων (carry over), με αντίστοιχα συστήματα συνεχούς 
καθαρισμού κατά την εργασία. 

15. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης αποτελέσματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης και 
δυνατότητα ανάλυσης πολλαπλών αραιώσεων αρχικού δείγματος (Multi dilution analysis). 

16. Να έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας (quality control), διαγράμματα διακύμανσης 
τιμών των πλασμάτων ελέγχου.  

17. Να έχει προγραμματισμένη από το χρήστη και εξαρτώμενη από το αποτέλεσμα αυτόματη συνέχιση 
ανάλυσης και εκτέλεση άλλων εξετάσεων στον ίδιο ασθενή (Reflex test). 

18 Να διαθέτει οθόνη και να συνοδεύεται από εκτυπωτή και UPS. 

19. Να είναι εύκολος στη χρήση. 

20. Να έχει φιλικό πρόγραμμα στον χρήστη / ελεύθερα πρωτόκολλα εξετάσεων (ανοικτό σύστημα). 

21. Να έχει δυνατότητα για σύνδεση με δίκτυο και κεντρικό Η/Υ. 

22. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης πρόσθετων εξετάσεων πήξης σε περίπτωση ζήτησης. 

24. Να έχει εργονομικές (μικρές) διαστάσεις. 

 

Σημείωση: 

1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφέρεται (με δαπάνη του προμηθευτή) 
πρόγραμμα σύνδεσης του λογισμικού του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα 
του Νοσοκομείου. Οπωσδήποτε εγκατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας από τον 
Η/Υ στον αναλυτή και αντίστροφα. (Ουσιώδης όρος). 

2. Να παραχωρηθεί και εφεδρικός αναλυτής , αυτόματος, (και αυτός να συνδεθεί με 
το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου με δαπάνη του προμηθευτή),  που να 
μπορεί να καλύψει το εργαστήριο σε περίπτωση βλάβης του κύριου αναλυτή, ο 
οποίος να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον PT, APTT, ινωδογόνου και D-
Dimer.  

3. Η προσφορά να περιέχει επαρκείς ποσότητες πλασμάτων ελέγχου για έλεγχο των 
εκτελούμενων εξετάσεων καθημερινά και τους ανάλογους βαθμονομητές 
(calibrators) σε όποιες εξετάσεις χρειάζονται. 

4. Επίσης να προσφερθούν επαρκείς ποσότητες καθαριστικών διαλυμάτων, και 
αναλωσίμων που χρειάζονται για τη λειτουργία του αναλυτή. 

5. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης (operation manual) στα 
ελληνικά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 



19 
 

6. Η θρομβοπλαστίνη να έχει ISI περί το 1. 

7. Να κατατεθούν τα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων μαζί με την προσφορά (με 
ποινή απόρριψης).  

ΤΜΗΜΑ 8 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ 
ΕΤΗ 

8.1 

Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αερόβιων μικροβίων, με 
ρητίνες για τη δέσμευση αντιβιοτικών και 
αντικαρκινικών φαρμάκων. Να  επιτρέπουν καλλιέργειες 
σε εύρος όγκου αίματος από 3–10ml. 

Ποσότητα 27 συσκευασίες των 50 φιαλών 
αιμοκαλλιέργειας = 1800 τεμάχια. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
ΤΩΝ 50 81 

8.2 

Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αυστηρά και 
προαιρετικά αναερόβιων μικροβίων, με παράγοντα 
λύσης των κυττάρων ώστε να ανιχνεύονται τα 
φαγοκυτταρωμένα μικρόβια. Να επιτρέπουν καλλιέργειες 
σε εύρος όγκου αίματος από 3–10ml. 

Ποσότητα ¨ 27 συσκευασίες των 50 φιαλών 
αιμοκαλλιέργειας = 1800 τεμάχια. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
ΤΩΝ 50 81 

8.3 

Φιαλίδια παιδιατρικά με ρητίνες για τη δέσμευση 
αντιβιοτικών και αντικαρκινικών φαρμάκων . Να  
επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 
0,5–5ml. 

Ποσότητα 4 συσκευασίες των 50 φιαλών 
αιμοκαλλιέργειας = 200 τεμάχια. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
ΤΩΝ 50 12 

8.4 

Φιαλίδια με εκλεκτικό υλικό που περιέχει 
chloramphenicol & tobramycin για ταχεία αναζήτηση 
μυκήτων. Να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου 
αίματος από 3 –10  ml. Ποσότητα 2 συσκευασίες των 50 
φιαλών αιμοκαλλιέργειας = 100 τεμάχια. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΤΩΝ 50 6 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Χαρακτηριστικά Συστήματος Αιμοκαλλιεργειών 

1. Το σύστημα να διαθέτει τουλάχιστον 80 θέσεις επώασης με δυνατότητα επέκτασης. 

2. Να  επωάζει, να ανακινεί  και να ελέγχει αυτόματα ανά 10’ τις καλλιέργειες. 
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3. Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά  και οπτικά σήματα. 

4. Να βασίζεται σε ανίχνευση, με δείκτες υψηλής ευαισθησίας, της παραγωγής  CO2 και 
της κατανάλωσης  Ο2, ανάλογα με τα προς αναζήτηση μικρόβια.  

5. Η αξιολόγηση των φιαλιδίων να γίνεται με τον μέγιστο δυνατό  αριθμό  αλγορίθμων για 
αυξημένη ταχύτητα /ευαισθησία.  

6. Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων (έως και 48 ώρες) χωρίς 
υστέρηση στην ευαισθησία του συστήματος (Να αναφέρονται λεπτομερώς τα χρονικά 
περιθώρια) 

7. Να δίνει δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της συνολικής  κατάστασης εντός του 
κλιβάνου 

8. Να διαθέτει αυτόματη, παράλληλα με τις μετρήσεις, διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των 
θέσεων καλλιέργειας και της κατάστασης του συστήματος 

9. Να διαθέτει εξωτερικό υπολογιστή με οθόνη αφής και αναγνώστη γραμμικού κώδικα 

10. Να διαθέτει ευανάγνωστες ενδείξεις στις θέσεις επώασης  συνδεδεμένες  με τις 
επιλεγείσες διαδικασίες –χειρισμούς 

11. Να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό με αυτόματη ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου  
εργασίας μέσω του χειρισμού των φιαλιδίων καθώς και απλή / γρήγορη διαδικασία και 
χειρισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης φιαλιδίου σε οποιαδήποτε 
θέση.  

12. Να διαθέτει διάταξη ενδεικτικών λυχνιών στο μπροστινό μέρος του οργάνου που να 
σχετίζονται με τις διάφορες καταστάσεις του οργάνου ( προειδοποίηση συστήματος , 
θετική φιάλη , αρνητική φιάλη), ορατές από μακριά. 

13. Να  συνδεθεί με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Εργαστηρίου (LIS),δαπάνη του 
προμηθευτή. 

14. Να καλύπτει όλα τα ζητούμενα φιαλίδια (φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αερόβιων 
με ρητίνες για την αδρανοποίηση των αντιβιοτικών και αντικαρκινικών φαρμάκων, 
φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αυστηρά και προαιρετικά αναερόβιων μικροβίων 
με παράγοντα λύσης των κυττάρων , φιαλίδια παιδιατρικά με ρητίνες για την 
αδρανοποίηση των αντιβιοτικών και αντικαρκινικών φαρμάκων και φιαλίδια με 
εκλεκτικό υλικό για ταχεία αναζήτηση Μυκήτων). 

15. Οι ουσίες δέσμευσης-ρητίνες να καλύπτουν ευρύ φάσμα αντιβιοτικών καθώς και 
αντικαρκινικών / ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (Να κατατεθούν σχετικά  
αποδεικτικά στοιχεία) 

16. Τα φιαλίδια ενηλίκων να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από  3 –10  
ml  , τα δε  παιδιατρικά  από 0,5 ml . 

17. Να υπάρχει δυνατότητα απευθείας λήψης αίματος με τα κοινά  συστήματα  
αιμοληψίας υπό κενό  τύπου vacutainer για την ασφάλεια του χρήστη. 

18.Να διαθέτει αρχείο εξετάσεων και εξαγωγής αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα 
πολλαπλών στατιστικών-επιδημιολογικών αναλύσεων. 

19.Να διαθέτει πιστοποίηση CE/IVD και FDA. 

 

Φιαλίδια Αιμοκαλλιεργειών με Αυτοματοποιημένο σύστημα   
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1. Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αερόβιων μικροβίων, με ρητίνες για τη δέσμευση 
αντιβιοτικών και αντικαρκινικών φαρμάκων. Να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος 
όγκου αίματος από  3 –10  ml .Ποσότητα ¨ 27 συσκευασίες των 50 φιαλών 
αιμοκαλλιέργειας =1800 τεμάχια. 

2. Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αυστηρά και προαιρετικά αναερόβιων μικροβίων, με 
παράγοντα λύσης των κυττάρων ώστε να ανιχνεύονται τα φαγοκυτταρωμένα 
μικρόβια. Να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3 –10  ml. 
Ποσότητα ¨ 27 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας =1800 τεμάχια. 

3. Φιαλίδια παιδιατρικά με ρητίνες για τη δέσμευση αντιβιοτικών και αντικαρκινικών 
φαρμάκων . Να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από  0,5 – 5  ml . 
Ποσότητα 4 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας =200 τεμάχια. 

4. Φιαλίδια με εκλεκτικό υλικό που περιέχει chloramphenicol & tobramycin για ταχεία 
αναζήτηση μυκήτων. Να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3 –10  
ml. Ποσότητα 2 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας =100 τεμάχια. 

 

ΤΜΗΜΑ 9 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

9.1 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΤΕΣΤ 13.680 

9.2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 ΤΕΣΤ 9.063 

9.3 ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΣΤ 9.063 

9.4 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β  (HBsAg) ΤΕΣΤ 2.565 

9.5 Anti- HBc  (anti-core) ΤΕΣΤ 1.710 

9.6 Anti-HBs ΤΕΣΤ 1.710 

9.7 Anti-HBcIgM ΤΕΣΤ 1.368 

9.8 Anti-HAVIgM ΤΕΣΤ 1.368 

9.9 Anti-HCV ΤΕΣΤ 2.565 

9.10 Ομοκυστεΐνη ΤΕΣΤ 1.026 

9.11 SARS-COV-2 IgG (αντίσωμα IgG έναντι του κορωναϊού) ΤΕΣΤ 2.565 

9.12 SARS-COV-2 IgΜ (αντίσωμα IgΜ έναντι του κορωναϊού) ΤΕΣΤ 2.565 

9.13 Αντί-CMV IGG ΤΕΣΤ 258 

9.14 Αντί-CMV IGM ΤΕΣΤ 258 

9.15 Αντί-EBV-VCA IGG ΤΕΣΤ 258 

9.16 Αντί-EBV-VCA IGM ΤΕΣΤ 258 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

9.17 Αντί-ΕΒΝΑ ΤΕΣΤ 171 

9.18 Αντί-CCP ΤΕΣΤ 171 

9.19 Αντί-ΤP ΤΕΣΤ 171 

9.20 Αντί-HIV (Ab HIV1/2 & Ag p24) ΤΕΣΤ 258 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

 

1. Ο αναλυτής να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, προηγμένης τεχνολογίας, πλήρως 
αυτοματοποιημένος, συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων, τυχαίας 
(random) και άμεσης προσπέλασης. 

2. Η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη χημειοφωταύγεια. 

3. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης ανά πάσα στιγμή επειγουσών εξετάσεων (stat) χωρίς 
να αφαιρούνται τα δείγματα ρουτίνας. 

4. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 80 εξετάσεις την ώρα. 

5. Να διαθέτει ψυχόμενο χώρο (< 12℃) για τη φύλαξη των αντιδραστηρίων επί του 
αναλυτή, ώστε να παραμένουν σταθερά για όσο το δυνατόν περισσότερο 
διάστημα. 

6. Να δέχεται τουλάχιστον 35 δείγματα ορού ή πλάσματος σε σωληνάρια 
φυγοκέντρου ή καψάκια. 

7. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης χρησιμοποιούμενων διαλυμάτων και 
αποβλήτων καθώς και υπολειπόμενων τεστ των αντιδραστηρίων και να ειδοποιεί 
για τυχόν έλλειψη αυτών. 

8. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης πήγματος και φυσαλίδων. 

9. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης εξέτασης (Rerun), αραίωσης στα εκτός 
γραμμικότητας δείγματα και αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης (Reflex test) 
ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης. 

10. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων και δειγμάτων με bar code. 

11. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας (διαγράμματα Levey 
Jennings, αποθήκευσης τιμών των ορών ελέγχου και των καμπυλών βαθμονόμησης) 
και εντοπισμού βλαβών.  

12.  Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον είκοσι διαφορετικών εξετάσεων. 

13.  Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων ανά ασθενή και 
συγκεντρωτικά. 

14. Επιπλέον να προσφερθούν εξετάσεις που πραγματοποιούν οι προσφερόμενοι 
αναλυτές και δε ζητούνται στη διακήρυξη. 

15.  Να μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον λογισμικό πρόγραμμα του Νοσοκομείου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφέρεται πρόγραμμα σύνδεσης του 
λογισμικού του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου με δαπάνη του 
προμηθευτή (αμφίδρομη επικοινωνία) (Ουσιώδης όρος). 

16.  Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS σύστημα και ό,τι άλλο απαιτείται 
για την εύρυθμη λειτουργία του. 

17. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων για μεγάλο διάστημα 
και εύκολη εύρεση αυτών. 

18. Να υπάρχει δυνατότητα on line επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας για 
επίλυση τυχόν προβλημάτων από απόσταση.  

19.  Να διαθέτει CE Mark. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

 Όλα τα αντιδραστήρια να διαθέτουν: 

1. Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. 

2. Η σταθερότητα κάθε αντιδραστηρίου (κιτ) των 100 εξετάσεων πάνω στον αναλυτή 
να είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερις εβδομάδες. 

3. Να είναι έτοιμα προς χρήση (χωρίς ανασύσταση) και να μην απαιτούν συνεχείς 
βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα 
τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. 

4. Οι  βαθμονομητές (calibrators) να είναι έτοιμοι προς χρήση (χωρίς ανασύσταση) και 
να έχουν τη δυνατότητα βαθμονόμησης αρκετών παρτίδων αντιδραστηρίων. 

5. Οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμοι προς χρήση (χωρίς ανασύσταση). 

6. Να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας διεθνών οργανισμών. 

7. Να κατατεθούν τα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων μαζί με την προσφορά (με 
ποινή απόρριψης). 

8. Να προσφερθούν επαρκείς ποσότητες βαθμονομητών, ορών ελέγχου και 
αναλωσίμων του αναλυτή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Εξέταση G6PD 

Για την εξέταση G6PD ακολουθούν σχετικές προδιαγραφές: 

 

 Κιτ για ποσοτικό προσδιορισμό G6PDH, με συνοδό εξοπλισμό 
φασματοφωτόμετρου.     Ποσότητα 250 τεστ 
ετησίως. 

 Να προσφερθούν και τα αντίστοιχα controls. Επίσης να κατατεθούν τα 
εσώκλειστα των αντιδραστηρίων και σχετικό πελατολόγιο.  

 Τα αντιδραστήρια να έχουν κατά το δυνατόν παρατεταμένη ημερομηνία 
λήξης, όχι μικρότερη από 5 μήνες. 

 

VI. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ>> 
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Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του αυτόματου, ανοσολογικού αναλυτή 
χημειοφωταύγειας που έχει ζητήσει το Αιματολογικό τμήμα και σύμφωνα με τις ανάγκες 
του εργαστηρίου όπως έχουν διαμορφωθεί ,θα θέλαμε να προσφερθεί  ό,τι χρειάζεται για 
τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

 

Στις ζητούμενες ποσότητες έχουν υπολογιστεί οι απαραίτητες ποσότητες  σε αντιδραστήρια 
Να προσφερθούν τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τη βαθμονόμηση (calibrator) και τον 
εσωτερικό έλεγχο (control) των εξετάσεων, καθώς και των αναλώσιμων που χρειάζονται για 
τη διεξαγωγή τους και να συμπεριληφθούν στην τελική τιμή ανά test. 

 

ΤΜΗΜΑ 10 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

 

ΥΛΙΚΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕΩΝ ΛΗΨΗΣ 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ SARS COV2 

ΤΕΣΤ 
13.680 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Ι. ΥΛΙΚΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ SARS COV2 

Κατάλληλο υλικό μεταφοράς κλινικών δειγμάτων για τη διατήρηση των ιών έως και 48 
ωρών και μέχρι τη μεταφορά τους στο εργαστήριο. Να περιέχει γυάλινα σφαιρίδια και 
βιδωτό πώμα για καλύτερη εκχύλιση  και ασφαλέστερη μεταφορά του δείγματος και να 
αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων .Να έχει CE. 

Τα σωληνάρια να συνοδεύονται και με τους κατάλληλους στειλεούς μεταφοράς για ιούς  
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, να είναι με τον άξονά τους από αλουμίνιο ή πλαστικό 
και το βύσμα από συνθετικό υλικό (πολυεστέρα ή Dacron) και όχι από βαμβάκι. 

 

ΤΜΗΜΑ 11 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

11.1 Ταυτοποίηση για gram(-) ΤΕΣΤ 4.500 

11.2 Ταυτοποίηση για gram(+) ΤΕΣΤ 1.800 

11.3 Ταυτοποίηση απαιτητικών ΤΕΣΤ 180 

11.4 Ταυτοποίηση μυκήτων ΤΕΣΤ 240 

11.5 Ταυτοποίηση αναεροβίων ΤΕΣΤ 180 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

11.6 TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ MIC GRAM(-) ΤΕΣΤ 4.500 

11.7 TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ MIC GRAM(+) ΤΕΣΤ 1.800 

11.8 MIC ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΤΕΣΤ 240 

11.9 MIC ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΕΣΤ 300 

 

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αυτόματο Σύστημα Ταυτοποίησης και Αντιβιογράμματος μικροβίων 

 

1. Ο αναλυτής να διενεργεί πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης 
και διεκπεραίωσης των εξετάσεων. Να εκτελεί αυτόματα επώαση και ανάγνωση 
των πλακών. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα αυτόματου εμβολιασμού των 
πλακών. 

2. Ελαχιστοποίηση χρόνου απασχόλησης προσωπικού και ταχείας έκδοσης 
αποτελεσμάτων. Να κατατεθούν στοιχεία /μελέτες  σχετικά. 

3. Με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 50 εξετάσεις ταυτόχρονα και δυνατότητα 
επέκτασης του συστήματος  αν απαιτηθεί. 

4. Να διαθέτει  θολοσίμετρο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας  του μικροβιακού 
εναιωρήματος. 

5. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης, H/Y, UPS, οθόνη και εκτυπωτή 
6. Να διαθέτει πιστοποίηση CE/IVD και FDA  
7. Ο Υπολογιστής που θα διαθέτει να είναι πολλαπλών εφαρμογών με εύκολο 

λογισμικό. 
8. Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα ελέγχου φαινοτύπων και ανίχνευσης μηχανισμών 

αντοχής με βάση την MIC και να τους αξιολογεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες 
του EUCAST/CLSI.  

9. Απαραίτητη η  σύνδεσή  του με το σύστημα LIS του νοσοκομείου με δαπάνη του 
προμηθευτή . 

10. Να έχει την δυνατότητα πολλαπλών στατιστικών-επιδημιολογικών  αναλύσεων. 
11. Να έχει την δυνατότητα διατήρησης αρχείου εξετάσεων και εξαγωγής 

αποτελεσμάτων στο WhoNet. 
12. Οι πλάκες-αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση και να μπορούν να 

ταυτοποιηθούν μέσω  bar code. 
13. Να παρέχει ασφάλεια στο χρήστη και ο εμβολιασμός του εναιωρήματος να 

διενεργείται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις. Θα εκτιμηθεί 
η δυνατότητα ανάγνωσης των test ευαισθησίας και δια γυμνού οφθαλμού. 

14. Να ταυτοποιούνται Gram (-), Gram (+) , Απαιτητικά, Αναερόβια και Μύκητες.  
15. Να μην απαιτείται η προσθήκη επιπλέον αντιδραστηρίων.  
16. Οι πλάκες ταυτοποίησης να είναι δυνατό να ταυτοποιούν όσο   περισσότερα και 

διαφορετικά είδη μικροβίων και μυκήτων (να   αναφερθούν αναλυτικά) 
17. Τα αποτελέσματα των  μικροβίων να εκδίδονται όσο το δυνατόν  γρηγορότερα , 

κάτω των 18 ωρών. 
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18. Το αντιβιόγραμμα να διενεργείται με μεθοδολογία MIC  σε Gram (-), Gram (+) και 
Μύκητες με τουλάχιστον 4  αραιώσεις για  κάθε  αντιβιοτικό και σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του EUCAST. 

19. Οι αραιώσεις των αντιβιοτικών να είναι οι προτεινόμενες από διεθνείς 
οργανισμούς (CLSI/EUCAST) ή και περισσότερες. Να κατατεθεί λίστα του εύρους 
των τιμών MIC ανά αντιβιοτικό για τα προσφερόμενα πάνελς. 

20. Τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος να εκδίδονται όσο το δυνατόν  
γρηγορότερα. 

 

TMHMA 12 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

12.1 FT3 (Ελεύθερη Τ3) ΤΕΣΤ 6.000 

12.2 FT4 (Ελεύθερη Τ4) ΤΕΣΤ 6.000 

12.3 TSH (Θυρεοειδότροπος) ΤΕΣΤ 9.000 

12.4 HTG Θυρεοσφαιρίνη ΤΕΣΤ 3.000 

12.5 HTG Anti ΤΕΣΤ 3.000 

12.6 TPO ΑΒ ΤΕΣΤ 4.500 

12.7 Οστεοκαλσίνη BGP ΤΕΣΤ 1.200 

12.8 Vitamin D total  ΤΕΣΤ 4.500 

12.9 PTH (παραθορμόνη) ΤΕΣΤ 2.100 

12.10 A1FP  ΤΕΣΤ 3.000 

12.11 Κορτιζόλη ΤΕΣΤ 1.800 

12.12 Ινσουλίνη ΤΕΣΤ 2.100 

12.13 Total PSA (Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο) ΤΕΣΤ 3.900 

12.14 free PSA (Ελεύθερο Προστατικό Αντιγόνο) ΤΕΣΤ 1.500 

12.15 CEA (Καρκινοεμβ/κο αντιγ) ΤΕΣΤ 3.600 

12.16 CA 15-3 G2 ΤΕΣΤ 3.900 

12.17 CA 19-9  ΤΕΣΤ 3.600 

12.18 CA 125 ΤΕΣΤ 2.100 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
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1. Ο αναλυτής να είναι επιτραπέζιος, πλήρως αυτοματοποιημένος και οπωσδήποτε 
Random Access. 

2. Η ταχύτητά του να είναι τουλάχιστον 85 αποτελεσμάτων ωριαίως. 
3. Να δέχεται τουλάχιστον 30 δείγματα ορού ή πλάσματος σε σωληνάριο 

φυγοκέντρου ή καψάκια. 
4. Τα αποτελέσματα οποιασδήποτε εξετάσεως να εκδίδονται σε χρόνο μικρότερο των 

30 λεπτών. 
5. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων να γίνεται με τη μέθοδο φωταύγειας (πχ 

ηλεκτροχημειο-φωταύγειας ή άλλης παρόμοιας). 
6. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης barcode για τα αντιδραστήρια και για τα 

δείγματα. 
7. Να έχει αυξημένη ευαισθησία και υψηλή γραμμικότητα που να αποδεικνύεται με 

τα εσώκλειστα φυλλάδια της εταιρίας.  
8. Να διαθέτει ο αναλυτής  σύστημα αντιδραστηρίων τα οποία να παραμένουν στον 

αναλυτή και να μην είναι απαραίτητη η φύλαξίς  τους στο ψυγείο μετά το τέλος της 
ρουτίνας. Να διαθέτει τουλάχιστον 18 θέσεις αντιδραστηρίων. 

9. Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης πηγμάτων, στάθμης ορών 
και αντιδραστηρίων και να ειδοποιεί τον χειριστή για τυχόν έλλειψή τους. 

10. Να διαθέτει σύστημα δειγματοληψίας που να αποκλείεται κατά 100% η 
επιμόλυνσις του δείγματος (carryover). 

11. Να διαθέτει ο αναλυτής πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου. 
12. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με κεντρικό υπολογιστή. 
13. Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS σύστημα και ότι άλλο απαιτείται 

για την εύρυθμη λειτουργία του. 
14. Ο αναλυτής να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις:  

a. Θυρεοειδικές Ορμόνες: TSH, FΤ3, FΤ4, Tg, Anti-Tg, Anti-TPO,  
b. Άλλες ορμόνες: Cortisole 
c. Καρκινικούς Δείκτες: AFP, CEA, PSA, free-PSA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9 
d. Δείκτες Μεταβολισμού Οστών: 25-OH vitamin D 

 

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται η αναγκαία ποσότητα από calibrators και 
controls (χρήσης άπαξ εβδομαδιαίως) και λοιπών αναλωσίμων για την διενέργεια του 
προβλεπόμενου αριθμού εξετάσεων (βλ. παράρτημα ΙΙ). 

ΤΜΗΜΑ 13 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

13.1 
Ψυχρό kit περιέχον HEDP/MDP ΓΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΟΣΤΩΝ Τεμάχια κιτ 60 

13.2 
Ψυχρό kit  περιέχον Stannous Pyrophosphate για 
επισήμανση Ερυθρών Αιμοσφαιρίων Τεμάχια κιτ 6 

13.3 

Ψυχρό kit περιέχον ΜΙΒΙ (methoxy-isobutyl-isonitrile), για 
παρασκευή του συμπλόκου  99mTc-methoxy-isobutyl-
isonitrile Τεμάχια κιτ 60 

13.4 

Ψυχρό kit περιέχον ΜΑΚΡΟΚΡΟΚΚΙΔΩΜΕΝΗ 
ΑΝΘΡ.ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ για ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΑΦΗΜΑ 
ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Τεμάχια κιτ 36 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

13.5 
Ψυχρό kit περιέχον DTPA ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ Τεμάχια κιτ 6 

13.6 
Ψυχρό kit περιέχον DMSA ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟ 
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ Τεμάχια κιτ 6 

 

ΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού σκευασμάτων 
(Kits) για την παρασκευή ραδιοφαρμάκων με επισήμανση Tc-99m για την εκπόνηση των in 
vivo σπινθηρογραφημάτων». 

1) Περιγραφή υλικού, οίκος, χώρα προέλευσης και κωδικός. 

2) Αρ. άδειας κυκλοφορίας ΕΟΦ. 

3) Πιστοποιητικό ISO. 

4) Πιστοποιητικό GMP της μονάδας παραγωγής του. 

5) Η δραστική ουσία  και τα έκδοχα της. 

6) Φαρμακοτεχνική μορφή . 

7) Ο αριθμός των φιαλιδίων ανά Kit . 

8) Ο αριθμός των ασθενών ανά φιαλίδιο. 

9) Μέγιστη τιμή επιτρεπόμενης ραδιενέργειας ανά φιαλίδιο. 

10) Μέγιστος επιτρεπόμενος συνολικός όγκος διαλύματος. 

11) Χρόνος επώασης. 

12) Χρόνος δραστικότητας του ανασυσταμένου  διαλύματος. 

13) Συνθήκες αποθήκευσης  Kit. 

14) Χρόνος παράδοσης.  

15) Ημερομηνία λήξης. 

16) Η αξία του Kit (συσκευασία) σε ευρώ και το ποσοστό (%) του ΦΠΑ. 

17) Αν για την παρασκευή του ραδιοφαρμάκου απαιτείται οποιοσδήποτε 
ειδικός υλικοτεχνικός εξοπλισμός τούτος να διατεθεί δωρεάν. 

18) Να παραδοθούν όλα τα πρωτότυπα έντυπα (original prospectus) στα 
αγγλικά  και στα ελληνικά. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 66 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 
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14 

Σκόνη Sodium biselenite των 100 gr. 

Χρησιμοποιείται για τη παρασκευή του ζωμού Selenite. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 χρόνια από 
την ημερομηνία παραλαβής του. ΠΑΚΕΤΟ 6 

15 

Θρεπτικό υλικό S.S agar (Salmonella-shigella ), σε σκόνη 
των 500 gr. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 χρόνια από 
την ημερομηνία παραλαβής του ΠΑΚΕΤΟ 18 

16 

Θρεπτικό υλικό Thioglycollate fluid broth σε σκόνη. 
Συσκευασία των 500 gr. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 χρόνια από 
την ημερομηνία παραλαβής του ΠΑΚΕΤΟ 12 

17 
Απινιδωμένο αίμα αλόγου ,έτοιμο προς χρήση σε 
συσκευασία από 50-100 ml.  Λίτρο 36 

18 

Καθαρό Acetone PA για τον αποχρωματισμό 
αντικειμενοφόρων πλακών διαφόρων χρώσεων. 

Προτιμώμενη συσκευασία 2.5 L. Λίτρο 60 

19 

Αντιγόνο Brucella (abortus ) με χρωστική για 
συγκολλητινοαντίδραση επί πλακός. 

Να συνοδεύεται με θετικό και αρνητικό μάρτυρα. Τεστ 240 

20 
Δείκτες ελέγχου αναερόβιων συνθηκών σε ατομική 
συσκευασία.  Δείκτης 1.500 

21 

Δίσκοι αντιβιοτικών εμποτισμένοι με την αντίστοιχη 
συγκέντρωση αντιβιοτικού για Kirby Bauer σύμφωνα με 
τις οδηγίες του EUCAST (διάμετρος δίσκου = 6,35mm, 
ομοιόμορφη κατανομή του αντιβιοτικού με 
συγκέντρωση από 90-125% της δηλωμένης). 
Συσκευασία των 5 φυσίγγων των 50 δίσκων έκαστο ,το 
καθένα σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική 
συσκευασία με δικό του αφυγραντικό  

(20 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΆ Χ 250 ΔΊΣΚΟΙ) Δισκίο 15.000 

22 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό CHAPMAN AGAR για την 
ανάπτυξη του χρυσίζοντος σταφυλοκόκκου. 

Να είναι σε στρογγυλό τρυβλίο των 9 cm. Τεμάχιο 6.000 

23 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο Chocolate agar με 
polyvitex (Vi). Να είναι σε τρυβλίο στρογγυλό των 9 
εκατοστών . 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από 
την ημερομηνία παραλαβής του. Τρυβλίο 4.800 
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24 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό Mueller Hinton agar + 5% αίμα, 
σε τρυβλία έτοιμα προς χρήση, με καθορισμένη 
ποσότητα ασβεστίου και μαγνησίου για τον έλεγχο 
ευαισθησίας των μικροβίων στα αντιβιοτικά σύμφωνα 
με τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία. Το 
θρεπτικό υλικό να προσφέρεται σε τρυβλία μικρά 
διαμέτρου 9 cm και μεγάλα διαστάσεων 12-13cm. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από 
την ημερομηνία παραλαβής του. Τρυβλίο 3.000 

25 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό αιματούχο άγαρ, εμπλουτισμένο 
με βιταμίνη Κ (1mg/ml) και αιμίνη για την απομόνωση 
αναερόβιων μικροβίων σε τρυβλία των 9 εκατοστών. 

Να έχουν ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από 
την ημερομηνία παραλαβής τους. Τρυβλίο 3.600 

26 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό Columbia agar με αίμα προβάτου 
5%,σε τρυβλίο στρογγυλό των 9 cm για την ανάπτυξη 
gram (+), gram (-) βακτηρίων.  

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 μήνες από 
την ημερομηνία παραλαβής του. Τεμάχιο 18.000 

27 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό sabouraud agar σε τρυβλία των 6 
ή 9 cm για την ανάπτυξη μυκήτων, με δεξτρόζη ή με 
μαλτόζη . 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από 
την ημερομηνία παραλαβής του. Τρυβλίο 1.500 

28 

Έτοιμο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό sabouraud με 
αντιβιοτικά ( chloramphenicol) για την ανάπτυξη 
μυκήτων από δέρμα, νύχια ή τρίχες. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από 
την ημερομηνία παραλαβής του. Τρυβλίο 600 

29 

Θρεπτικά υλικά σε έτοιμα τρυβλία κατάλληλα για 
προσδιορισμό MICs μυκήτων με τη μέθοδο Ε-test 
(RPMI+MOPs). Τρυβλίο 120 

30 

Έτοιμος θρεπτικός ζωμός RV (Rappaport Vasileiadis) σε 
σωληνάριο για τον εμπλουτισμό των σαλμονελλών. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από 
την ημερομηνία παραλαβής του. Σωληνάριο 1.500 

31 

Γρήγορο τεστ ανίχνευσης ποσοτικά ή ημιποσοτικά 
καλπροτεκτίνης κοπράνων με ανοσοχρωματογραφία. 

Τα όρια ανίχνευσης να είναι από <=50 μg/gr, 50-200 
μg/gr ,>=200 μg/gr.  Τέστ 30 

32 

Έτοιμο διάλυμα χρωστικής lactophenol cotton blue. 

Να έχει μακρά ημερομηνία λήξεως.  Λίτρο 3.000 
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33 

Μεθυλική αλκοόλη για επεξεργασία ιστολογικών και 
κυτταρολογικών παρασκευασμάτων. 

Προτιμώμενη συσκευασία: φιάλη των 2,5lt. Λίτρο 45 

34 

Αντιδραστήρια για ανίχνευση Mycoplasma hominis 
&Ureaplasma urealyticum σε δείγματα ουρογεννητικού 
συστήματος και έλεγχο αντιβιογράμματος. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον ένα χρόνο από 
την ημερομηνία παραλαβής του. Τέστ 480 

35 

Πλαστικά σακουλάκια μιας χρήσεως με αυτόματο 
κλείσιμο τύπου zip. 

Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό και να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για δημιουργία αναερόβιων συνθηκών 
– CO2 του άνθρακα. Τεμάχιο 3.600 

36 

Χρωστική Safranin solution έτοιμη προς χρήση. 

Να έχει μακρά ημερομηνία λήξεως. Η συσκευασία να 
είναι έως 2,5 lt. 

Η χρωστική χρησιμοποιείται για την βαφή 
παρασκευασμάτων κατά Gram χρώση.  Λίτρο 38 

37 

Ανίχνευση αντιγόνου Influenza A+B σε ρινοφαρυγγικό 
δείγμα με ανοσοχρωματογραφία σε κασέτα. Να 
περιέχονται στυλεοί τύπου flocked – ψύκτρες στη 
συσκευασία. Τέστ 1.500 

38 

Πλήρες kit ανίχνευσης κοαγκουλάσης και πρωτεϊνης Α 
σε σταφυλοκόκκους με latex. Να έχει ημερομηνία 
λήξεως τουλάχιστον ένα χρόνο από την ημερομηνία 
παραλαβής του  Τέστ 1.800 

39 

Τεστ κυήσεως με ανοσοχρωματογραφία. 

Να γίνεται σε ούρα, ορό ή πλάσμα με τη μέθοδο της 
ανοσοχρωματογραφίας και να μην επηρεάζεται από 
πρωτεινουρία ή αιματουρία. 

Η ευαισθησία της μεθόδου να είναι 25Miu/ml και να 
μην έχει διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλες 
ορμόνες όπως FSH,LH,TSH. Τέστ 6.000 

40 
Τεστ δοκιμασίας οξειδάσης για βακτήρια που παράγουν 
οξειδάση με DRYSLIDE.  Τέστ 3.000 

41 

Τρυβλία πλαστικά, αποστειρωμένα ,στρογγυλά των 9cm. 

Να είναι από πλαστικό πιστοποιημένο πολύ καλής 
ποιότητας. 

Να έχουν ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 χρόνια από 
την ημερομηνία παραλαβής τους. Τρυβλίο 6.000 
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42 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό MacConkey agar No2 με Crystal 
violet, σε στρογγυλό τρυβλίο των 9cm , για την 
ανάπτυξη των gram (-) βακτηρίων και των Εντεροκόκκων 
μόνο από τους gram (+) κόκκους. Τρυβλίο 18.000 

43 

Συσκευή (γεννήτρια) για την παραγωγή CO2 του 
άνθρακα, για την ανάπτυξη μικροβίων που 
αναπτύσσονται αποκλειστικά σε αυτές τις συνθήκες. 

Η συσκευασία να περιέχει φακέλους (γεννήτριες ) και 
σακουλάκια τύπου zip. Φάκελος 1.500 

44 

Πλαστικοί φάκελοι δημιουργίας συνθηκών αναερόβιας 
επώασης με γεννήτρια, ενσωματωμένο δείκτη και 
κλείστρο (zip) . Φάκελος 3.900 

45 

Έτοιμο χρωμογόνο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό για την 
ανάπτυξη – ταυτοποίηση ζυμομυκήτων . Τα τρυβλία να 
είναι στρογγυλά των 9cm. Τρυβλίο 480 

46 

Έτοιμο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό sabouraud agar με τα 
αντιβιοτικά chloramphenicol και ακτιδιονη 
(κυκλοεξεμιδη) μαζί, για την ανάπτυξη των παθογόνων 
μυκήτων. Τεμάχιο 300 

47 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A/B/GDH600 ΤΕΣΤ. 

Να ανιχνεύει ποιοτικά το GDH,Τοξίνη Α και Β στα 
κόπρανα με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας 
στην ίδια κασέτα. 

Να έχει ευαισθησία και ειδικότητα πάνω από 98% και 
να μη   δίνει διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλα 
εντεροπαθογόνα. 

Το δείγμα να διαχέεται εύκολα στην ταινία-μεμβράνη 
και να μην χρειάζεται επανάληψη για το λόγο αυτό. 

Το ΚΙΤ να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον ενός 
έτους από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Συσκευασί
α 300 

48 

LEGIONELLA URINARY ANTIGEN TEST 

Ανίχνευση Legionella pneumophila σε ούρα με 
ανοσοχρωματογραφία. 

Να ανιχνεύει ποιοτικά τη Legionella pneumophila στα 
ούρα με ευαισθησία και ειδικότητα πάνω από 97,5% και 
να μην δίνει διασταυρούμενες αντιδράσεις. Τεμάχιο 90 

49 PLASTIC POUCHES ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟ Τεμάχιο 900 

50 SCHAEDLER +5% SHEEP BLOOD 20 Τεμάχιο 1.800 

51 

Θρεπτικό υλικό σε τρυβλία mueller hinton agar για τον 
έλεγχο παραγωγής καρβαπενεμασών των 
πολυανθεκτικών μικροβίων. Τεμάχιο 120 
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52 

Θρεπτικό υλικό LOWENSTEIN-JENSEN : έτοιμο θρεπτικό 
υλικό σε σωληνάριο, για την ανίχνευση του 
μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. 

Να είναι από ανθεκτικό γυαλί και το θρεπτικό υλικό σε 
κλίση (κεκλιμένο σωληνάριο), να έχει ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 6-12 μήνες από την ημερομηνία 
παραλαβής. Τεμάχιο 150 

53 

Θρεπτικό υλικό columbia agar με αίμα προβάτου 5% σε 
τρυβλίο στρογγυλό 9 εκατ. για την ανάπτυξη gram (+) 
και gram (-) βακτηρίων. Τεμάχιο 12.000 

54 

Θρεπτικό υλικό COLUMBIA CNA AGAR με αίμα 
προβάτου 5% σε τρυβλίο στρογγυλό 9 εκατ. για την 
ανάπτυξη gram (+) και gram (-) βακτηρίων. Τεμάχιο 1.500 

55 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό BRILLIANT AGAR για την 
ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό Σαλμονελών σε τρυβλίο 
των 9 εκατοστών. Τεμάχιο 900 

56 

Πλήρες κιτ για την ταυτοποίηση ομάδων β-Αιμολυτικού 
Στρεπτόκοκκου κατά LANCEFILD με 
ανοσοχρωματογραφία. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 χρόνια από 
την ημερομηνία παραλαβής. Τεμάχιο 600 

57 

STREP TEST 

Γρήγορο τεστ ανίχνευσης για τον β αιμολυτικού 
στρεπτόκοκκου ομάδας α από το φάρυγγα με 
ανοσοχρωματογραφία. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 χρόνια από 
την ημερομηνία παραλαβής. Τεμάχιο 60 

58 

Έτοιμο υλικό (θρεπτικός ζωμός) BRAIN HEART INFUSION 
BROTH σε σωληνάριο για την ανάπτυξη και συντήρηση 
όλων των μικροβιακών στελεχών. Τεμάχιο 1.500 

59 

Χρωστική CRYSTAL VIOLET SOLUTION : να είναι έτοιμη 
προς χρήση. 

Να φέρει ημερομηνία λήξεως σε συσκευασία 2500 ml Τεμάχιο 12 

60 

Χρωστική LUGOL IODINE SOLUTION να είναι έτοιμη προς 
χρήση. 

Να φέρει ημερομηνία λήξεως σε σκευασία  2500ml Τεμάχιο 12 

61 

ESCULIN AGAR σε σκόνη με ημερομηνία λήξεως > 3 ετών 
σε συσκευασία 500gr. 

Να αναγράφεται η ποσότητα σκόνης που απαιτείται για 
την παρασκευή ενός λίτρου θρεπτικού υλικού Τεμάχιο 6 
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62 

KCP K SET 

Γρήγορη δοκιμή ανίχνευσης μηχανισμού αντοχής με 
ανοσοχρωματογραφία για την ανίχνευση παρουσίας 
καρβαπεμενασών (kpc, oxa, ndm, vim, ipm) από την 
αποικία με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Τεμάχιο 60 

63 

GIEMSA Φιάλη 2,5 lt έτοιμου διαλύματος χρωστικής 
GIEMSA για χρώση επιχρίσματος περιφερικού αίματος 
προς μικροσκόπηση. Τεμάχιο 12 

64 

MAY GRUEENWALD Φιάλη 2,5 lt έτοιμου διαλύματος 
χρωστικής MAY GRUEENWALD για χρώση επιχρίσματος 
περιφερικού αίματος προς μικροσκόπηση. Τεμάχιο 12 

65 

Mayer κοπράνων, Ταχεία ανίχνευση κοπράνων (FOB) με 
ανοσοχρωματογραφία για την ποιοτική ανίχνευση 
ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγματα ανθρώπινων 
κοπράνων. Το ΚΙΤ να έχει πολύ υψηλή ευαισθησία και 
ειδικότητα, να μην επηρεάζεται από τη λήψη τροφών 
και να μην παρουσιάζει διασταυρούμενες αντιδράσεις 
με άλλης ζωικής προέλευσης αιμοσφαιρίνη, 
χολερυθρίνη ή βιταμίνη C. 

Γενικός Όρος το ΚΙΤ να έχει ημερομηνία λήξεως 
τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία 
παραλαβής του. Τεμάχιο 1.500 

66 

E-test (ταινίες με αντιβιοτικό σε διαβαθμισμένη 
συγκέντρωση για τον προσδιορισμό της MIC σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα, το καθένα σε μεμονωμένη 
συσκευασία και αποστειρωμένο σε δικό του φακελάκι 
με αφυγραντικό σε συσκευασίες των 10 strips. Τεμάχιο 240 
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