
1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α) Ζητούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΤΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 26.000 Τεστ

Να προσφερθούν οι 
απαραίτητες συσκευασίες 
αντιδραστηρίων και 
αναλωσίμων, για την 
κάλυψη του ζητούμενου 
αριθμού εξετάσεων

Β) Ζητούνται  δυο(2) αιματολογικοί αναλυτές ,για την κάλυψη των αναγκών του αιματολογικού
εργαστηρίου (ρουτίνας) και του εφημερείου (επείγοντα περιστατικά).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΗ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)

1. Ο  αναλυτής  να  είναι  καινούριος,  αμεταχείριστος  και  τελευταίας  τεχνολογίας.  Να
περιγραφούν αναλυτικά οι μέθοδοι μετρήσεων των κυττάρων και της αιμοσφαιρίνης προκειμένου
να αξιολογηθούν.

2. Η  ταχύτητα  του  αναλυτή  να  είναι  τουλάχιστον  90  δείγματα  την  ώρα  στον  αυτόματο
δειγματολήπτη.

3. Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος και η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος να μην
υπερβαίνει  τα  40  μL  ολικού  αίματος  (CBC+DIFF).  Να  έχει  τη  δυνατότητα  μέτρησης
προαραιωμένου δείγματος όπου ο απαιτούμενος όγκος να μην υπερβαίνει τα 20 μL. Να έχει τη
δυνατότητα μέτρησης παιδιατρικών δειγμάτων.

4. Να μετρά ή να υπολογίζει τις παρακάτω παραμέτρους:

(1) Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC)

(2) Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC)
(3) Αιμοσφαιρίνη (HGB)

(4) Αιματοκρίτη (HCT)
(5) Μέσο όγκο ερυθρών (MCV)

(6) Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης (MCH)
(7) Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC)

(8) Εύρος κατανομής ερυθρών RDW (sd/cv) και RDWI
(9) Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) 

(10) Αιμοπεταλιοκρίτη (PCT)
(11) Μέσο όγκο αιμοπεταλίων (MPV)

(12) Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων PDW 
(13) Απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων

(14) Απόλυτο αριθμό μονοπύρηνων



(15) Απόλυτο αριθμό ηωσινοφίλων

(16) Απόλυτο αριθμό βασεοφίλων
(17) Απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων

(18) Ποσοστό % λεμφοκυττάρων
(19) Ποσοστό % μονοπύρηνων

(20) Ποσοστό % ηωσινοφίλων
(21) Ποσοστό % βασεοφίλων

(22) Ποσοστό % ουδετεροφίλων
(23) Αριθμός μεγάλων αιμοπεταλίων (P-LCC)

(24) Δείκτη Mentzer (Mentzer index)
(25) Απόλυτο αριθμό και ποσοστό άωρων κοκκιοκυττάρων (ΙG)

(26) Απόλυτο αριθμό και ποσοστό ραβδοπύρηνων (Band)

5. Να  διαθέτει  ενσωματωμένη  έγχρωμη  οθόνη  αφής  τουλάχιστον  10΄΄  στην  οποία  να
εμφανίζονται  τα  αποτελέσματα  των  μετρήσεων  με  τα  αντίστοιχα  ιστογράμματα  και
νεφελογράμματα λευκών, ερυθρών και αιμοπεταλίων. 

6. Να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου τα οποία να περιγραφούν. 

7. Να μπορεί να αποθηκεύει τα πλήρη αποτελέσματα τουλάχιστο 10.000 δειγμάτων στην 
εσωτερική μνήμη του αναλυτή.

8. O αναλυτής να είναι συνεχούς φόρτωσης. Να διαθέτει δυο συστήματα δειγματοληψίας:

(1) .  Αυτόματο  σύστημα  με  σωληνάρια  κλειστού  τύπου  για  προστασία  των  χειριστών  από
επικίνδυνα δείγματα. Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης τουλάχιστο 7 rack των 10
δειγμάτων και να μπορεί να γίνει εύκολα διαχωρισμός τους.

(2) . Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου.

Επιπλέον, να διαθέτει bar code reader, να έχει τη δυνατότητα μέτρησης επειγόντων (stat) δειγμάτων
και η ανάδευση των δειγμάτων να γίνεται αυτόματα ένα ένα με πλήρη αναστροφή του δείγματος.

9. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των αντιδραστηρίων και αποβλήτων.
Να  διαθέτει  ο  αναλυτής  λυχνία  που  να  προειδοποιεί  το  χειριστή  για  ανάγκη  αλλαγής  των
αντιδραστηρίων. Για εξοικονόμηση στη κατανάλωση των αντιδραστηρίων ο αναλυτής να έχει τη
δυνατότητα μέτρησης μόνο CBC με απαιτούμενο όγκο δείγματος μέχρι 25 μL.

10. Να διαθέτει τα απαραίτητα υλικά ποιοτικού ελέγχου και βαθμονόμησης για τον έλεγχο του
αναλυτή. Η διαχείριση των control και των αντιδραστηρίων να γίνεται με bar code.

11. Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  διαθέτει  αποδεδειγμένα  πλήρως  οργανωμένο  τμήμα  τεχνικής
υποστήριξης με πολυετή εμπειρία στο χώρο των αιματολογικών αναλυτών. 

12. Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση
σε αμφίδρομη επικοινωνία με το  LIS του εργαστηρίου.  Η διασύνδεση του αναλυτή με το  LIS
αποτελεί υποχρέωση του προμηθευτή.



2  .    ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΗΞΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΤΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1
ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ  
INR,%, PT

7400 ΤΕΣΤ

2
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ 
APTT

3000 ΤΕΣΤ

3 D DIMER 2800 ΤΕΣΤ

Να προσφερθούν οι 
απαραίτητες συσκευασίες 
αντιδραστηρίων και 
αναλωσίμων, για την 
κάλυψη του ζητούμενου 
αριθμού εξετάσεων.

Β) Ζητείται ένας αναλυτής αιμόστασης-πήξης ,για την κάλυψη των αναγκών του αιματολογικού
τμήματος (ρουτίνας) και του εφημερείου (επείγοντα περιστατικά), ως συνοδός εξοπλισμός, μαζί με
τα παρελκόμενά του για την πραγματοποίηση των ζητούμενων εξετάσεων. Η αξιολόγηση θα γίνει
στο  σύνολο  των  ζητουμένων  εξετάσεων  με  την  κατακύρωση  του  συνόλου  να  γίνεται  σε  μία
εταιρεία, λόγω της συγγένειάς των.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

1. Να έχει  τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού από το ίδιο δείγμα πηκτολογικών,
χρωματομετρικών και ανοσολογικών εξετάσεων σε λειτουργία RANDOM ACCESS για όλες
τις εξετάσεις.

2. Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε δείγματα, αντιδραστήρια και κυβέττες χωρίς
καθυστέρηση της λειτουργίας του αναλυτή και συνεχή δυνατότητα προσθήκης επειγόντων
δειγμάτων (stat), χωρίς διακοπή του αναλυτή.

3. Να διαθέτει έγχρωμη επίπεδη οθόνη αφής και εξωτερικό εκτυπωτή κοινού χαρτιού καθώς
και ενσωματωμένο σύστημα barcode για την αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με
BAR CODE για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση.

4. Να διαθέτει διαφορετικό ρύγχος αναρρόφησης για τα δείγματα και διαφορετικό ρύγχος για
τα αντιδραστήρια ώστε να αποκλείεται με τον καλύτερο τρόπο κάθε επιμόλυνση δείγματος
από αντιδραστήριο.

5. Να διαθέτει πραγματική ταχύτητα (παραγωγικότητα) τουλάχιστον 100 PT test/ώρα.



6. Να έχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένου, ολοκληρωμένου, προαναλυτικού ελέγχου σε
περίπτωση ακαταλληλότητας δειγμάτων (αιμολυμένα, ικτερικά και λιπαιμικά δείγματα) και να
ειδοποιεί τον χειριστή με ειδική σήμανση σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων αποδεκτών
ορίων  συγκέντρωσης  των  παρεμποδιστικών  ουσιών.  Επίσης,  να  υπάρχει  η  δυνατότητα
εντοπισμού  πηγμάτων  ώστε  να  αποφεύγεται  η  αναρρόφησή  τους,  που  προκαλεί  τεχνικά
προβλήματα,  με  αποτέλεσμα  πιθανή  λανθασμένη  μέτρηση  και  διακοπή  της  ομαλής
διαδικασίας ελέγχου των δειγμάτων.

7. Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός φιαλιδίων του
ιδίου  αντιδραστηρίου  ώστε  όταν  αδειάσει  το  πρώτο  φιαλίδιο,  ο  αναλυτής  αυτόματα  να
χρησιμοποιεί  το  δεύτερο,  τρίτο,  τέταρτο  κ.λ.π.  χωρίς  να  σταματά  τη  λειτουργία  του  και
καθυστερεί  η  διενέργεια των εξετάσεων.  Επιπλέον να υπάρχει  η  δυνατότητα ελέγχου του
πραγματικού  αριθμού  εξετάσεων  σε  συνάρτηση  με  τον  υπάρχοντα  διαθέσιμο  όγκο  των
αντίστοιχων αντιδραστηρίων.

8. Να  διαθέτει  περισσότερες  από  20  ψυχόμενες  θέσεις  αντιδραστηρίων  σε  θερμοκρασία
χαμηλότερη του περιβάλλοντος  ώστε  τα  αντιδραστήρια  να  μπορούν να  παραμένουν  στον
αναλυτή  έως  ότου  καταναλωθούν  χωρίς  να  αλλοιωθούν  και  να  εξασφαλίζεται  η  24ωρη
λειτουργία του. 

9. Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού διαφορετικών
εξετάσεων σε κάθε δείγμα χωρίς αλλαγή ή προσθήκη νέων αντιδραστηρίων. Να αναφερθεί
για να αξιολογηθεί ο αριθμός ταυτόχρονης ανάλυσης test ανά δείγμα.

10. Να έχει χωρητικότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης 40 τουλάχιστον δειγμάτων και να έχει τη
δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων σε καψάκια και σωληνάρια αιμοληψίας με ή
χωρίς barcode. θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η ύπαρξη συστήματος δειγματοληψίας από κλειστά
σωληνάρια (Cap Piercing), ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια των χειριστών από επικίνδυνα
και μολυσματικά δείγματα.

11. Ο αναλυτής να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls στις απαιτούμενες
από την κάθε μεθοδολογία αραιώσεις και να έχει δυνατότητα αυτόματης επαναραίωσης για
δείγματα  εκτός  των  προκαθορισμένων  ορίων  γραμμικότητας  χωρίς  την  παρέμβαση  του
χειριστή  καθώς  και  δυνατότητα  αυτόματου  προγραμματισμού  και  εκτέλεσης  επιπλέον
εξετάσεων εάν το αποτέλεσμα της αρχικής είναι εκτός ορισμένων ορίων (reflex testing). Να
έχει  τη  δυνατότητα  ανίχνευσης  αναστολέων  των  παραγόντων  με  αυτόματες  πολλαπλές
αραιώσεις  (factor  parallelism).  Να έχει δυνατότητα απεικόνισης τής καμπύλης αντίδρασης
των μετρήσεων για κάθε τύπο εξέτασης και να γίνεται χρήση της καμπύλης σχηματισμού του
θρόμβου για την αξιολόγηση των παθολογικών δειγμάτων όπως για παράδειγμα διφασική
καμπύλη, χαμηλά επίπεδα παραγόντων πήξης, ανεπάρκεια ινωδογόνου.

12. Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων και κυβεττών καθώς και
το  χρόνο  ζωής  των  αντιδραστηρίων  στον  αναλυτή  (stability  on  board)  και  να  ειδοποιεί
αυτόματα  εάν  οι  υπάρχουσες  ποσότητες  δεν  επαρκούν  για  τις  εξετάσεις  που  έχουν
προγραμματισθεί. Να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης του πραγματικού αριθμού εξετάσεων
σε σχέση με τον υπάρχοντα όγκο των αντιδραστηρίων που βρίσκονται στον αναλυτή καθώς
και να υπάρχει ένδειξη όπου αναφέρεται ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των εκτελούμενων
εξετάσεων ανά πάσα στιγμή. Να διαθέτει επάρκεια 800 τουλάχιστον κυβετών επί του αναλυτή
και αυτόνομη λειτουργία 300 τουλάχιστον εξετάσεων χωρίς την παρουσία του χειριστή.

13. Να εκτελεί  τουλάχιστον τις  παρακάτω εξετάσεις  :  PT,  APTT,  Ινωδογόνο,  D-DIMERS,
Αντιπηκτικά  Τύπου Λύκου,  Χρόνος  Θρομβίνης,  Αντιθρομβίνη  ΙΙΙ,  Πρωτεΐνη  C,  Ελεύθερη
Πρωτεΐνη S (Αντιγονικός Προσδιορισμός),  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (vWF activity,  vWF:Ag, vWF:
Ricof, II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII, XIII), Πλασμινογόνο, a-2 Αντιπλασμίνη, Ομοκυστείνη,
ΑPC Resistance, Επίπεδα Ηπαρίνης, HIT, Αντιπηκτικά φάρμακα (Dabigatran, Rivaroxaban,
Apixaban).

14. Να  διαθέτει  πλήρες  πρόγραμμα  ποιοτικού  ελέγχου  QC  με  διαφορετικά  controls  και
διαγράμματα (Levey-Jenning-Westgard rules) και το λογισμικό του αναλυτή να είναι φιλικό
προς το χρήστη, σε περιβάλλον Windows.



15. Να  είναι  ανοιχτό  σύστημα  με  δυνατότητα  προγραμματισμού  250  τουλάχιστον
πρωτοκόλλων εξετάσεων.

16. Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων να γίνεται αυτόματα ανά ασθενή, με τα δημογραφικά του
στοιχεία με ταυτόχρονη αναγραφή των φυσιολογικών τιμών ανά εξέταση, ώστε η εκτύπωση
αυτή να μπορεί να δοθεί απευθείας ως απάντηση στον ασθενή.

17. O αναλυτής να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων τουλάχιστον 4 μηνών και να
μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με το μηχανογραφικό σύστημα του Νοσοκομείου.

18. Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση
σε αμφίδρομη επικοινωνία με το LIS του εργαστηρίου. Η διασύνδεση του αναλυτή με το  LIS
αποτελεί υποχρέωση του προμηθευτή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

1. Για την προφύλαξη και ορθή λειτουργία των αναλυτών τα αντιδραστήρια αιμόστασης για
χρήση στους αυτόματους αναλυτές  θα πρέπει να διατίθενται στα ειδικά φιαλίδια – έτοιμα για
χρήση ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφαρμογή στον χώρο των αντιδραστηρίων και η
απ’ ευθείας τοποθέτηση χωρίς μεταγγίσεις.  Τα φιαλίδια των αντιδραστηρίων να διαθέτουν
barcode για την αυτόματη ανάγνωσή τους από τους αναλυτές, για την αποφυγή σφαλμάτων
κατά την τοποθέτηση.

2. Θα  πρέπει  να  κατατεθούν  με  την  προσφορά  πλήρη  πρωτόκολλα  εφαρμογής  των
προσφερόμενων  αντιδραστηρίων  στους  αναλυτές  όπου  και  θα  περιέχονται  όλες  οι
απαιτούμενες  παράμετροι  (μέθοδοι,  όγκοι,  χρόνοι  επώασης  κ.λ.π.)  καθώς  και  τα
πιστοποιητικά CE IVD (σύμφωνα με την οδηγία 98/79) των προσφερόμενων ειδών (υλικά,
αναλυτές).  Το  αντιδραστήριο  για  τον  έλεγχο  των  D-Dimers  να  έχει  FDA Approval  για
αποκλεισμό θρομβοεμβολικών επεισοδίων (DVT και  ΡΕ).  Το αντιδραστήριο για το χρόνο
προθρομβίνης να είναι ανασυνδυασμένης ανθρώπινης προέλευσης με ISI περίπου 1.

3. Τα  προσφερόμενα  αντιδραστήρια  να  συνοδεύονται  από  control  &  calibrator  με
αναμενόμενες τιμές στους αναλυτές.

4. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα μετά την ανασύσταση
(να αναφερθεί η διάρκεια).

5. Να  δοθεί  η  τιμή  ανά  συσκευασία  όλων  των  υλικών  (αντιδραστηρίων,  αναλωσίμων,
calibrators, controls) τα οποία θα τιμολογούνται από τον προμηθευτή.

6. Να δοθεί  Αναλυτικός  πίνακας  με  τα  calibrators  και  controls  που απαιτούνται  για  κάθε
εξέταση.  Η  συχνότητα  χρήσης  των  controls  για  τον  εσωτερικό  ποιοτικό  έλεγχο  θα
προσδιορίζεται απόλυτα από το εργαστήριο ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες του.

7. Δίνεται η δυνατότητα να προσφερθούν και επιπλέον αντιδραστήρια εκτός των ζητούμενων
εξετάσεων καθώς και όλα τα αναλώσιμά τους, calibrators και controls ή buffers, τα οποία θα
αξιολογηθούν αναλόγως.

3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ με ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ,    που είναι απαραίτητα   
για την κάλυψη των αναγκών του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου  για την     εξέταση   ΤΚΕ (Ταχύτητα   
Καθίζησης Ερυθρών) -ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

Ζητούνται οι κάτωθι εξετάσεις:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 2.000



ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ  ΕΡΥΘΡΩΝ  (Τ.Κ.Ε.)  ΑΠΟ  ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ  ΜΕ
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)
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Α.  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1.  Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να
είναι  πιστοποιημένα  από  κοινοποιημένο
οργανισμό  που  βρίσκεται
εγκατεστημένος  και  λειτουργεί  νόμιμα
στο έδοφος ενός από τα Κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  να  φέρουν  σε
ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους
την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία
αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις
απαιτήσεις  της  Οδηγίας  93/42/ΕΟΚ,
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648-Εναρμόνιση  της
εθνικής  νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις
της  Οδηγίας  93/42/ΕΟΚ  «περί
ιατροτεχνολογικών  προϊόντων»  ΦΕΚ
2198/Β΄/02-10-09)  ή/και  της  Οδηγίας
98/79/ΕΚ  (ΔΥ8δ/οικ.3607/892-
Εναρμόνιση  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας
προς  την  Οδηγία  98/79/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για
τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά
προϊόντα-ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001)

ΝΑΙ

2.  Τα  ιατροτεχνολογικά  και  τα  in  vitro
διαγνωστικά  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα
που υπάγονται στις παραπάνω αποφάσεις
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648  και
ΔΥ8δ/οικ.3607/892) τόσο κατά τη φάση
σύνταξης της Διακήρυξης, όσο και κατά
τη  φάση  σύναψης  της  αντίστοιχης
σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη
διατύπωση  κάθε  φορά  των  ανάλογων
ενδεικνυόμενων  όρων,  ότι  τα  εν  λόγω
ιατροτεχνολογικά  προϊόντα  θα  είναι
σύμφωνα  προς  τις  απαιτήσεις  των
σχετικών ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσής
τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός

ΝΑΙ
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των  συμβατικών  προθεσμιών  είτε  για
εκπρόθεσμη, ώστε τα προϊόντα αυτά να
φέρουν  οπωσδήποτε  την  προβλεπόμενη
από τη σχετική ΚΥΑ σήμανση CE.

3.  Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της
συσκευασίας,  που  αναφέρονται
παραπάνω  και  θεωρούνται  ουσιώδεις
προϋποθέσεις  για  την  αποδοχή  των
προσφερομένων  προϊόντων  ή  όποιων
άλλων  επισημάνσεων,  πρέπει  να  έχει
γίνει  αποκλειστικά  και  μόνον  από  το
πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται
κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα
με  τις  διατάξεις  των  ανωτέρω οδηγιών.
Προσφορές  προϊόντων  που  φέρουν
επισημάνσεις  πάσης  φύσεως  που  έχουν
τοποθετηθεί,  σε  οποιοδήποτε  μέρος  της
συσκευασίας  τους,  από  τρίτους,  ακόμη
και  εάν  οι  τρίτοι  αυτοί  διαθέτουν  την
ιδιότητα  του  διανομέα,  εισαγωγέα  ή
εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου,
απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Τυχόν
παράβαση  του  όρου  αυτού  κατά  την
διάρκεια  εκτέλεσης  των  συμβάσεων  θα
αποτελεί  λόγο  μη  αποδοχής  των
παραδιδόμενων υλικών.

ΝΑΙ

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 
ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε.) ΑΠΟ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 
EDTA (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΑΝΑΛΥΤΗ

1.  Ο  αυτόματος  αναλυτής  να  είναι
καινούργιος,  αμεταχείριστος  και
σύγχρονης τεχνολογίας.

ΝΑΙ

2.  Η ανάλυση να  πραγματοποιείται  από
ένα και  το αυτό σωληνάριο της γενικής
αίματος,  με  λιγότερο  αίμα  από  τον
ασθενή  π.χ.  να  μπορεί  αν  δεχθεί
παιδιατρικά  σωληνάρια  γενικής
(ευνοώντας  αιμοληψίες  από  παιδιά-
βρέφη-  πρόωρα,  ασθενείς  με  δύσκολες
φλέβες, ασθενείς στη Μ.Ε.Θ. κλπ).

ΝΑΙ
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3.  Ο  χρόνος  ανάλυσης  να  είναι  o
μικρότερος  δυνατός  (5  λεπτά  το  πρώτο
αποτέλεσμα δείγματα & control και μετά
κάθε 20 δευτερόλεπτα τα επόμενα) έτσι
ώστε να ευνοείται η γρήγορη απάντηση
σε επείγοντα δείγματα και να υπάρχει η
δυνατότητα να δίδεται η απάντηση στον
ασθενή ταυτόχρονα με τη γενική αίματος.

ΝΑΙ

4.  Η  ταχύτητα  του  αναλυτή  να  είναι
υψηλή  (περίπου  18  αποτελέσματα  σε
15΄λεπτά).

ΝΑΙ

5.  Η ανάλυση να  πραγματοποιείται  από
το  κλειστό  σωληνάριο  της  γενικής
αίματος  (μέθοδος  cap  piercing)
παρέχοντας  μέγιστη  ασφάλεια  στο
χειριστή.

ΝΑΙ

6.  Να  μην  διαφοροποιείται  το
αποτέλεσμα  της  ΤΚΕ  ακόμη  και  αν
παραμείνει  το  αίμα προς  εξέταση επί  4
ώρες  (όταν  απαιτείται  επιβεβαιωτική
επανάληψη).  Η  εξέταση  να  μην
επηρεάζεται  από  τη  θερμοκρασία  του
περιβάλλοντος,  ούτε  από  παθολογικό
MCV & RBC ή χαμηλό αιματοκρίτη του
ασθενούς  και  να  βρίσκεται  σε  απόλυτη
ευθυγράμμιση  με  τη  μέθοδο  αναφοράς
Westergren  (να  κατατεθεί  σχετική
βιβλιογραφία προς αξιολόγηση).

ΝΑΙ

7.  Να  υπάρχει  δυνατότητα  ποιοτικού
ελέγχου  (internal  control  οπωσδήποτε  3
επιπέδων).  Να  υπάρχει  δυνατότητα
παροχής  external  control  για  περαιτέρω
έλεγχο-πιστοποίηση της εξέτασης.

ΝΑΙ

8. Ο αναλυτής να διαθέτει πιστοποιητικό 
CE.

ΝΑΙ

9.  Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται
με  οδηγίες  χρήσης  και  συντήρησης  του
αναλυτή  στην  ελληνική  γλώσσα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΝΑΙ

10. Ο προμηθευτής καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης θα πρέπει να διατηρεί το
μηχάνημα  σε  λειτουργική  κατάσταση
εκτελώντας  όλους  τους προβλεπόμενους
ελέγχους  και  συντηρήσεις  και
αποκαθιστώντας  οποιαδήποτε  βλάβη
παρουσιαστεί  εντός  24-48  ωρών.  Το

ΝΑΙ
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κόστος  συντήρησης,  επισκευών,
ανταλλακτικών καθώς και η εκπαίδευση
των χειριστών βαρύνει τον προμηθευτή.

11.  Να  έχει  χαμηλή  παραγωγή
αποβλήτων χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε
πλυστικού  ώστε  αυτά  να  περιοριστούν
τόσο ως προς το μολυσματικό υγρό υλικό
(αίμα  κλπ)  όσο και  ως  προς  το  στερεά
απόβλητα  (να  δοθεί  ανάλυση  προς
αξιολόγηση).

ΝΑΙ

12.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να
εξασφαλίσει τη σύνδεση με το κεντρικό
σύστημα  μηχανοργάνωσης  του
νοσοκομείου (LIS-HIS).

ΝΑΙ

13.Τα  αποτελέσματα  να  αποστέλλονται
στο  σύστημα  μέσω  ανάγνωσης
γραμμωτού κώδικα (barcode).

ΝΑΙ

Γ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  –ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οι  οικονομικοί  φορείς  υποχρεούνται  να
αναλάβουν με δικές τους δαπάνες:

 α)  την  εκπαίδευση  (τόσο  επί  της
λειτουργίας,  όσο  και  επί  των
δυνατοτήτων  αποτελεσματικόρης  και
επωφελέστερης  εκμετάλλευσης  και
ανάπτυξης  της  απόδοσης  του
μηχανήματος,  ποιοτικής  και  ποσοτικής)
του προσωπικού- χειριστών του συνοδού
εξοπλισμού και

β)  την  υποστήριξη  του  προσωπικού-
χειριστών  του  συνοδού  εξοπλισμού
καθ΄όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της
σύμβασης

ΝΑΙ

Στην  τεχνική  προσφορά  οι  οικονομικοί
φορείς υποχρεούνται να περιγράψουν:

i)  τον  προτεινόμενο  τρόπο  και  το
χρονοδιάγραμμα  εκπαίδευσης  του
προσωπικού-χειριστών  του  συνοδού
εξοπλισμού και

ii)  τον  τρόπο  υποστήριξης  του
προσωπικού-χειριστών  του  συνοδού
εξοπλισμού  9π.χ.τμήμα  επιστημονικής
και τηλεφωνικής υποστήριξης καθ’όλο το

ΝΑΙ
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24ωρο,  δυνατότητα  online  υποστήριξης
κλπ) για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι  οικονομικοί  φορείς  υποχρεούνται  να
δηλώνουν  στην  τεχνική  τους  προσφορά
ότι  εγγυώνται  την  καλή  λειτουργία  του
υπο  παραχώρηση  συνοδού  εξοπλισμού
και  την  εξασφάλιση  πλήρης  τεχνικής
υποστήριξης και κάθε ανταλλακτικού για
όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης.  Θα
εκτιμηθεί  η  δυνατότητα  τήρησης
ελαχίστου  αποθέματος  ανταλλακτικών
εντός  του  νοσοκομείου  για  την  άμεση
επισκευή/συντήρηση  του  συνοδού
εξοπλισμού.

ΝΑΙ

Ο  όρος  της  εγγύησης  αναφέρεται  στην
δωρεάν  (τόσο  ως  προς  τα  εξαρτήματα
όσο  και  ως  προς  την  εργασία)
αποκατάσταση  βλαβών  από  τον
οικονομικό φορέα που οφείλονται είτε σε
ελάττωμα του  συνοδού  εξοπλισμού είτε
σε σφάλματα κατά την εγκατάστασή του,
για  την  οποία  ο  οικονομικός  φορέας
φέρει  την  πλήρη  ευθύνη,  είτε  σε
φυσιολογική φθορά από την καθημερινή
λειτουργία.

ΝΑΙ

Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης
το  Νοσοκομείο  δεν  θα  ευθύνεται  για
οποιαδήποτε  βλάβη  του  συνοδού
εξοπλισμού προερχόμενη από την συνήθη
και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα
επιβαρύνεται  με  κανένα  ποσόν  για
εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά
έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.

ΝΑΙ

Ο οικονομικός  φορέας  υποχρεούνται  σε
προληπτικό έλεγχο συντήρησης σε τακτά
χρονικά  διαστήματα,  ώστε  ο  συνοδός
εξοπλισμός να διατηρείται σε κατάσταση
ετοιμότητας  καθώς  και  σε  απεριόριστο
αριθμό  επισκέψεων  για  επανορθωτική
επέμβαση  (βλάβη).  Η  συχνότητα  των
προληπτικών  ελέγχων  πρέπει  να
καθορίζεται στην προσφορά και να είναι
σύμφωνη  με  τις  οδηγίες  και
προδιαγραφές  του  κατασκευαστικού
οίκου.

ΝΑΙ
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Το  κόστος  των  προληπτικών
συντηρήσεων,  των  επανορθωτικών
επεμβάσεων  καθώς  και  των
ανταλλακτικών/υλικών  που  θα
απαιτηθούν  για  την  αποκατάσταση  της
λειτουργίας  του  συνοδού  εξοπλισμού
βαρύνει  αποκλειστικά  τον  οικονομικό
φορέα  στον  οποίο  θα  ανατεθεί  η
σύμβαση.

ΝΑΙ

Το  εκτός  λειτουργίας  διάστημα  του
συνοδού  εξοπλισμού  αρχίζει  από  την
στιγμή ειδοποίησης του προμηθευτή για
τη βλάβη και λήγει με την παράδοση του
συνοδού  εξοπλισμού  σε  λειτουργία.  Το
χρονικό  αυτό  διάστημα  δεν  πρέπει  να
υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες.

ΝΑΙ

Εάν  μέσα  σε  διάστημα  τριάντα  (30)
ημερών  συμβούν  4  βλάβες  του  ίδιου
συνοδού  εξοπλισμού  θα  γίνει  άμεση
αντικατάσταση  αυτού  με  άλλο
αχρησιμοποίητο  των  ιδίων  δυνατοτήτων
–προδιαγραφών.

ΝΑΙ

Επιπλέον,  οι  οικονομικοί  φορείς
υποχρεούνται  να  συμπεριλάβουν  στην
προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία :

ΝΑΙ

i)αναφορά του χρόνου ανταπόκρισης σε
βλάβη του συνοδού εξοπλισμού μετά την
κοινοποίηση αυτής από το Εργαστήριο

ii)  περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης
επειγόντων  περιστατικών  σε  περίπτωση
βλάβης  του  συνοδού  εξοπλισμού  έτσι
ώστε  να  διασφαλισθεί  η  συνέχιση  της
απρόσκοπτης διενέργειας των εξετάσεων
του Εργαστηρίου

ΝΑΙ

Ο χρόνος  παράδοσης  και  εγκατάστασης
του  συνοδού  εξοπλισμού  σε  πλήρη
λειτουργία δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα
(60)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι
οικονομικοί  φορείς  υποχρεούνται  να
δηλώνουν  στην  προσφορά  τους  τον
ακριβή  αριθμό  των  ημερών  που  θα
απαιτηθούν  για  την  παράδοση  και
εγκατάσταση του συνοδού εξοπλισμού σε
πλήρη λειτουργία.

ΝΑΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ο συνοδός εξοπλισμός θα παραδοθεί και
εγκατασταθεί  με  ευθύνη  και  έξοδα  του
Προμηθευτή  στο  χώρο  που  θα  του
υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.

ΝΑΙ

Ο  Προμηθευτής  οφείλει  να  εκτελέσει
πλήρως  την  εγκατάσταση  του  συνοδού
εξοπλισμού  και  να  το  παραδώσει  σε
λειτουργία,  με δικό του ειδικευμένο και
ασφαλισμένο  προσωπικό  και  δική  του
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους
κανόνες της επιστήμης, τους κανονισμούς
του Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και
τα  σχέδια  του  κατασκευαστικού  οίκου
και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών
του Νοσοκομείου.

ΝΑΙ

Όλα  τα  είδη  και  υλικά  που  θα
προσκομίσει  ο  Προμηθευτής  για  την
εκγατάσταση και λειτουργία του συνοδού
εξοπλισμού,  πρέπει  να  είναι  σε  άριστη
λειτουργική  κατάσταση,  χωρίς
ελαττώματα  και  να  ικανοποιούν  όλους
τους  όρους  της  σύμβασης,  που
καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και
τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

ΝΑΙ

Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  κατά  την
παράδοση και εγκατάσταση του συνοδού
εξοπλισμού,  να  προσκομίσει  στο
Νοσοκομείο, πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς
οδηγίες  χρήσεως  και  λειτουργίας  του
μητρικού  κατασκευαστικού  οίκου
(Operation  Manuals)  με  αναλυτική
περιγραφή  των  αντίστοιχων
πρωτοκόλλων  και  λειτουργιών  για  όλες
τις  αντίστοιχες  εφαρμογές,
μεταφρασμένο  οπωσδήποτε  στην
Ελληνική Γλώσσα

ΝΑΙ

Στο  τέλος  της  σύμβασης  και  εφόσον  ο
προμηθευτής δεν κηρυχθεί μειοδότης και
στον  επόμενο  διαγωνισμό,  ο
Προμηθευτής  θα  απομακρύνει  τον
συνοδό  εξοπλισμό  από  το  εργαστήριο
που  έχει  εγκατασταθεί,  με  ευθύνη  και
έξοδα δικά του, την ημερομηνία που θα
του οριστεί από τα αρμόδια όργανα του
Νοσοκομείου.

ΝΑΙ
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