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Ι) ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Α) AΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HPLC) ΓΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ

1. Εφαρμογή  της  μεθοδολογίας  HPLC  (Υγρή  Χρωματογραφία  Υψηλής Πίεσης)  για
ποιοτική  και  ποσοτική  ανάλυση  αιμοσφαιρινικών  κλασμάτων.  Να  παρέχει  στο
εργαστήριο  την  δυνατότητα  ταυτόχρονης  ανάλυσης  περισσότερων  της  μιας
παραμέτρων (F, A2, Α0, D, S, C, Ε, γλυκοζυλιωμένων, κλπ) με ένα μόνο απλό στάδιο
προετοιμασίας  των  δειγμάτων  (αυτόματη  αραίωση)  και  τοποθέτηση  αυτών  σε
αυτόματο δειγματολήπτη χωρητικότητας τουλάχιστον 80 δειγμάτων.

2. Να χρησιμοποιεί την μέθοδο της χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC), με συνεχή
βαθμιδωτή έκλουση σε στήλη κατιοντοανταλλαγής.

3. Να  επιτυγχάνει  την  ανίχνευση  και  τον  ποσοτικό  προσδιορισμό  σπανιότερων
αιμοσφαιρινών που δεν είναι ανιχνεύσιμες με την συμβατική τεχνολογία (π.χ. Hb Setif
ή άλλες) ή ανιχνεύονται μετά από χρονοβόρα εργαστηριακή τεχνολογία. Ειδικότερα
θα πρέπει  να  διαχωρίζει  πλήρως και  να χαρακτηρίζει  τις  συχνότερες παραλλαγές
αιμοσφαιρινών, π.χ. S, Ε, Ο, C, D, Lepore κλπ.

4. Να παρέχει ταχύτητα εξαγωγής αποτελεσμάτων με πλήρη και λεπτομερή ανάλυση
των δειγμάτων για προσδιορισμό φυσιολογικών και παθολογικών αιμοσφαιρινών σε
σύντομο χρόνο (έως 10 λεπτά ανά δείγμα).

5. Να  διαθέτει  βεβαιωμένα  αξιόπιστη  μέθοδο  ανάλυσης  όσον  αφορά  στην
επαναληψιμότητα  και  την  ακρίβεια  (CV<2%)  και  να  διαθέτει  διεθνή  πιστοποιητικά
καταλληλότητας για κλινικοχημικά εργαστήρια.

6. Να υπάρχει δυνατότητα επείγουσας ανάλυσης (STAT).

7. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου των κυρίων λειτουργιών του.

8. Να  διαθέτει  σύστημα  αυτόματης  αναγνώρισης  δειγμάτων  (BAR  CODE)  για  την
αποφυγή πιθανών λαθών προγραμματισμού και χειρισμού. 

9. Να  διαθέτει  δυνατότητα  διασύνδεσης  με  το  σύστημα  μηχανοργάνωσης  του
εργαστηρίου-νοσοκομείου, με επιβάρυνση του προμηθευτή.

10. Να  διαθέτει  calibrators  για  την  βαθμονόμηση  με  ανάλογο  εσωτερικό  πρόγραμμα
αυτορρύθμισης, ώστε οι τιμές να προσεγγίζουν το απόλυτο και να ακολουθεί κάποιο
διεθνές πρότυπο.

 

11. Να διαθέτει πρόγραμμα αξιολόγησης εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και οπωσδήποτε
να παρέχεται η ένταξη σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο, δωρεάν από τον προμηθευτή
και τα αποτελέσματα αυτού να γνωστοποιούνται στο εργαστήριο. 
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12. Η συσκευασία να περιλαμβάνει  στήλη ανάλυσης υψηλής διαχωριστικής ικανότητας
και να επαρκεί μέχρι το τέλος των αντιδραστηρίων. 

13. Η συσκευασία να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα διαλύματα για την προετοιμασία
και την ανάλυση των δειγμάτων, καθώς και για την βαθμονόμηση των αιμοσφαιρινών
F και Α2. 

14. Να προσφέρεται control τουλάχιστον δύο επιπέδων (φυσιολογικό και παθολογικό). Ει
δυνατόν τα προσφερόμενα controls να περιέχουν και κάποια από τα συνηθέστερα
απαντώμενα αιμοσφαιρινικά κλάσματα .

15. Τα  αντιδραστήρια  να  είναι  κατάλληλα  για  ανάλυση  HPLC  και  να  διαθέτουν
πιστοποιητικό CE.
Η  προσφορά  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  όλα  τα  απαραίτητα  αναλώσιμα,  καθώς

επίσης και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, δηλ. calibrators, controls και buffers. 

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει  το κόστος των αντιδραστηρίων ανά εξέταση,
καθώς  και  το  συνολικό  κόστος  αναλωσίμων,  μαρτύρων  (controls)  και  βαθμονομητών
(calibrators) ανά εξέταση. 

Ετήσιος αριθμός εξετάσεων: 12.000

Β) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ
ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

1. Να είναι σύγχρονης προηγμένης τεχνολογίας και  να χρησιμοποιεί την μεθοδολογία
της χημειοφωταύγειας με τυχαία επιλογή δειγμάτων τύπου Random Access.

2.  Να μπορεί να κάνει επείγουσα ανάλυση (STAT).

3. Η τροφοδοσία του αναλυτή σε δείγματα να γίνεται συνεχώς χωρίς την διακοπή της
λειτουργίας του.

4. Να διαθέτει ικανοποιητική ταχύτητα ανάλυσης (τουλάχιστον 60 αναλύσεις την ώρα).
Οι ζητούμενες αναλύσεις να έχουν χρόνο διενέργειας μικρότερο των 30 λεπτών και
αντίστοιχα το πρώτο αποτέλεσμα να δίνεται σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών.

5. Να υπάρχει δυνατότητα εφ’άπαξ φόρτωσης τουλάχιστον 70 δειγμάτων.

6. Η ευαισθησία για την ζητούμενη εξέταση να είναι  τουλάχιστον 1ng/ml και  να δίνει
ακριβή  αποτελέσματα χωρίς  αραίωση,  για  δείγματα  που περιέχουν <  1000 ng/ml
φερριτίνης.

7. Η  ανίχνευση,  καθώς  και  οι  αραιώσεις  των  δειγμάτων  να  γίνονται  με  πλήρως
αυτοματοποιημένο τρόπο σε δείγματα τα οποία περιέχουν φερριτίνη ≥ 1000 ng/ml.

8. Τα  αντιδραστήρια  του  αναλυτή  να  διατίθενται  σε  πρακτικές  συσκευασίες  (όχι
monotest) με όσον το δυνατόν μεγαλύτερους χρόνους ζωής (να αναφερθεί ο χρόνος
χρήσης  μετά  το  άνοιγμα  προς  αξιολόγηση).  Να  εξασφαλίζεται  η  χρησιμοποίηση
ολόκληρης της ποσότητας της κάθε συσκευασίας για κάθε εξέταση λαμβάνοντας υπ’
όψιν τις ανάγκες του εργαστηρίου. 

[2]



9. Όλες  οι  εκτελούμενες  εξετάσεις  να  έχουν  σταθερότητα  βαθμονόμησης  κατά  το
δυνατόν  μεγαλύτερη  και  όχι  μικρότερη  από  4  εβδομάδες  (να  αναφερθεί  προς
αξιολόγηση).

10. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης αντιδραστηρίων και δειγμάτων (BAR
CODE) για την αποφυγή πιθανών λαθών προγραμματισμού και χειρισμού. 

11. Να  διαθέτει  δυνατότητα  διασύνδεσης  με  το  σύστημα  μηχανοργάνωσης  του
εργαστηρίου-νοσοκομείου, με επιβάρυνση του προμηθευτή.

12. Να διαθέτει  σύστημα που να ελαχιστοποιεί  την επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα
(carry over). Η δειγματοληψία να γίνεται με ρύγχη τα οποία να διαθέτουν σύστημα
ανίχνευσης πιθανού θρόμβου στο δείγμα.

13. Να  είναι  απλός  στον  προγραμματισμό,  χειρισμό  και  συντήρηση  και  να  εκτελεί
αυτόματες προαραιώσεις δειγμάτων.

14. Να  παρέχεται  η  δυνατότητα  εντοπισμού  βλαβών  και  ανίχνευσης  στάθμης  υγρών
(αντιδραστηρίων  και  δειγμάτων)  και  να  διαθέτει  σύστημα  ανίχνευσης  πιθανού
θρόμβου στο δείγμα.

15. Να  διαθέτει  ενσωματωμένο  πρόγραμμα  συντήρησης,  καθώς  και  πρόγραμμα
εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. 
Η  προσφορά  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  όλα  τα  απαραίτητα  αναλώσιμα,  καθώς

επίσης και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια (δηλ. calibrators, controls και buffers) που
αφορούν στην εξέταση της φερριτίνης. 

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει  το κόστος των αντιδραστηρίων ανά εξέταση,
καθώς  και  το  συνολικό  κόστος  αναλωσίμων,  μαρτύρων  (controls)  και  βαθμονομητών
(calibrators) ανά εξέταση. 

Ετήσιος αριθμός εξετάσεων:

Φερριτίνη ορού αίματος: 10000

Γ) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

1. Να  είναι  σύγχρονης  προηγμένης  τεχνολογίας  (πλήρως  αυτοματοποιημένος),
επιτραπέζιος 

2. Να διαθέτει ικανοποιητική ταχύτητα ανάλυσης (τουλάχιστον 200 εξετάσεις/ώρα). 

3. Τα αντιδραστήρια του αναλυτή να διατίθενται σε πρακτικές συσκευασίες με όσον το
δυνατόν  μεγαλύτερους  χρόνους  ζωής  (να  αναφερθεί  ο  χρόνος  χρήσης  μετά  το
άνοιγμα προς αξιολόγηση). 

4. Τα αντιδραστήρια του αναλυτή, τα  calibrators και τα controls να είναι έτοιμα προς
χρήση και να μην απαιτείται αναθέρμανση, ούτε χρονοβόρα διαδικασία ανασύστασης.
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5. Όλες  οι  εκτελούμενες  εξετάσεις  να  έχουν  σταθερότητα  βαθμονόμησης  κατά  το
δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (να αναφερθεί προς αξιολόγηση). Ο αναλυτής
να κρατάει στη μνήμη του τουλάχιστον 2 καμπύλες βαθμονόμησης.

6. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πιθανού θρόμβου στο δείγμα.

7. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης υγρών (αντιδραστηρίων και δειγμάτων).

8. Να είναι απλός στον προγραμματισμό, χειρισμό και συντήρηση. 

9. Να παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού βλαβών. 

10. Να  διαθέτει  ενσωματωμένο  πρόγραμμα  συντήρησης,  καθώς  και  πρόγραμμα
εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. 

11. Ο  αναλυτής  να  διαθέτει  σύστημα  αυτόματης  αναγνώρισης  αντιδραστηρίων  και
δειγμάτων  (BAR CODE)  για  την  αποφυγή  πιθανών  λαθών προγραμματισμού  και
χειρισμού.  Να  εγγυάται  ο  προμηθευτής  ότι  θα  παρέχεται  κάθε  απαιτούμενη
πληροφορία για σύνδεση της συσκευής με σύστημα μηχανοργάνωσης.

12. Να  διαθέτει  δυνατότητα  διασύνδεσης  με  το  σύστημα  μηχανοργάνωσης  του
εργαστηρίου-νοσοκομείου, με επιβάρυνση του προμηθευτή.

13. Να υπάρχει δυνατότητα τυχαίας επιλογής δειγμάτων τύπου Random Access, να είναι
συνεχούς προσπελάσεως, χωρίς την διακοπή της λειτουργίας του και να μπορεί να
κάνει επείγουσα ανάλυση (STAT).

14. Να ελαχιστοποιείται η επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (carry over). 

15. Να  παρέχεται  η  δυνατότητα  ανά  πάσα  στιγμή  να  προσθέτουμε  ή  να  αφαιρούμε
αντιδραστήρια.

16. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων.

17. Στο  τελικό  report  των  αποτελεσμάτων  να  αναφέρεται  και  η  ακριβής  θέση  του
δείγματος για την δυνατότητα οπτικού ελέγχου.

18. Εισαγωγή της πρότυπης καμπύλης αυτόματα με Bar Code.

19. Ανεξάρτητο ρύγχος για τα αντιδραστήρια και τα δείγματα.

20. Για την ανάλυση κάθε δείγματος να χρησιμοποιούνται κυψελίδες μιας χρήσης.

21. Αυτόματη απόρριψη φορέων αντίδρασης.

Η  προσφορά  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  όλα  τα  απαραίτητα  αναλώσιμα,  καθώς
επίσης και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια (δηλ. calibrators, controls και buffers) που
αφορούν στις εξετάσεις σιδήρου ορού αίματος, sTfR (Soluble Transferrin Receptor) και
Cystatin C.
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Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει  το κόστος των αντιδραστηρίων ανά εξέταση,
καθώς  και  το  συνολικό  κόστος  αναλωσίμων,  μαρτύρων  (controls)  και  βαθμονομητών
(calibrators) ανά εξέταση. 

Ετήσιος αριθμός εξετάσεων:

Σίδηρος ορού αίματος: 10000

Υποδοχέας τρανσφερρίνης (sTfR): 400 

Τρανσφερρίνη:  400

Cystatin C: 500

Hepcidine: 800

Δ) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ

1. Ο αναλυτής να είναι απλή ενιαία μονάδα.
2. Να λειτουργεί με την μέθοδο της τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης και να μπορεί να κάνει

πλήρη  διαχωρισμό  των  φυσιολογικών  και  παθολογικών  Αιμοσφαιρινών  χωρίς
αλληλοεπικαλύψεις  (π.χ.  ανίχνευση  και  ακριβής  μέτρηση  της  HbA2  έστω  και  με
παρουσία Hb E στο δείγμα). 

3. Nα  φέρει  φορείς  εισαγωγής  για  συνεχή  φόρτωση  τουλάχιστον  80  δειγμάτων
ταυτόχρονα (continuous loading).

4. Να διαθέτει στοιχεία Peltier για τον  έλεγχο και την ρύθμιση της θερμοκρασίας. 
5. Να χρησιμοποιεί τον μικρότερο δυνατό όγκο δείγματος.
6. Μέτρηση των δειγμάτων Αιμοσφαιρίνης στο ορατό φάσμα.
7. Ταχύτητα περίπου 30 εξετάσεις Αιμοσφαιρίνης ανά ώρα.
8. Δυνατότητα  μέτρησης  υψηλής  διακριτότητας  στον  ίδιο  αναλυτή,  Ηλεκτροφόρησης

Πρωτεϊνών και Αιμοσφαιρινών 
9. Nα διαθέτει barcode reader για την ανίχνευση δειγμάτων, ώστε να επιταχύνονται οι

διαδικασίες και να βελτιώνεται η ασφάλεια του εργαστηρίου.
10. Να λειτουργεί σε περιβάλλον windows, με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει αυτό

(απεριόριστο αρχείο ασθενών κ.λπ.)

11. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει τη διασύνδεση της συσκευής με το σύστημα
μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου, με δική του επιβάρυνση και ευθύνη.

12. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας και χαμηλής ακτινοβολίας
όπου θα απεικονίζονται  πληροφορίες που αφορούν στην τρέχουσα κατάσταση του
αναλυτή, μενού επιλογών, λίστα εργασίας, ποιοτικό έλεγχο κλπ.

13. Να διαθέτει βάση δεδομένων για την διατήρηση μεγάλου αρχείου εξεταζόμενων.
14. Να διαθέτει control  τουλάχιστον για την HbA2. 
15. Να διαθέτει πρόγραμμα αξιολόγησης εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και αν υπάρχει η

δυνατότητα συμμετοχής σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο, αυτή να παρέχεται  από τον
προμηθευτή.

Ετήσιος αριθμός εξετάσεων : 4000 δείγματα για ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

ΙΙ) ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Α) ΣΥΣΚΕΥΗ     ΤΑΧΕΙΑΣ   PCR     (10,000 €)
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Να έχει μεγάλη ταχύτητα μεταβολής θερμοκρασίας (≤ 8οC ανά sec)
Να έχει μεγάλη ομοιομορφία θερμοκρασίας (+/- 0,3 οC)
Να έχει μεγάλη ακρίβεια θερμοκρασίας (+/- 0,2 οC)
Να έχει εύρος θερμοκρασίας 0-99,9 οC
Να επιτυγχάνει την καθορισμένη θερμοκρασία στον μικρότερο δυνατό χρόνο
Να έχει μικρές διαστάσεις και μικρό βάρος (έως 5 kg)
Να φέρει κεφαλή 24 θέσεων
Να  διαθέτει  μηχανικά  κινούμενο  καπάκι  με  ελεγχόμενη  πίεση  και  θερμοκρασία,  κατά
προτίμηση πλήρως αυτοματοποιημένο.
Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας
Να εκτελεί  πρωτόκολλα PCR σε πολύ μικρούς χρόνους (έως και  10 λεπτά) με την χρήση
κατάλληλης πολυμεράσης

                     H προσφορά να περιλαμβάνει  το σύνολο των αναλωσίμων που απαιτείται για τις
αναλύσεις και ειδικά: 
1. Πολυμεράση υψηλής πιστότητας (Error rate:< 2,8 x 10-7 ), κατάλληλη για γρήγορες

αντιδράσεις  και  αλληλούχιση  σε  συστήματα  νέας  γενιάς sequencing  (NGS), για
δύσκολες περιοχές,  για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων (έως 15Kb). Να έχει  πιστότητα
100  φορές  περισσότερη  από  την  απλή Taq και  να  είναι  κατάλληλη   για  ενίσχυση
περιοχών πλούσιες σε   AT- ή GC-

2. Θερμοανθεκτική  Πολυμεράση  υψηλής  πιστότητας (Error  rate:<  2,8  x  10-7 ),
κατάλληλη  για  γρήγορες  αντιδράσεις  και  αλληλούχιση  σε  συστήματα  νέας
γενιάς sequencing (NGS), για δύσκολες περιοχές,   για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων
(έως 15 Kb). Να έχει  πιστότητα 100 φορές περισσότερη από την απλή Taq και  να
είναι κατάλληλη  για ενίσχυση περιοχών πλούσιες σε   AT- ή GC-

 
  Ετήσιος αριθμός εξετάσεων : 1000

Β) ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ DNA ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (REAL
TIME PCR)   (30,000 €)

1. Σύστημα  ταχείας  εκτέλεσης  PCR  για  τον  ποσοτικό  και  ποιοτικό  προσδιορισμό
νουκλεϊκών οξέων, μέσω καταγραφής και ταυτόχρονης παρακολούθησης της κινητικής
της αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο (on line, real-time PCR) 

2. Η αντίδραση να πραγματοποιείται  σε μικροπλάκα 96 φρεατίων, με πολύ μεγάλη
ταχύτητα η σε μεμονωμένα σωληνάρια.

3. Να διαθέτει  σύστημα που εξασφαλίζει  πανομοιότυπες θερμοκρασιακές συνθήκες
από βοθρίο σε βοθρίο.

4. Να διαθέτει οπτικό σύστημα  που να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη ανάγνωση του
εκπεμπόμενου σήματος, τόσο από τα κεντρικά όσο και από ακριανά φρεάτια.

5. Η βέλτιστη διέγερση των χρωστικών να πραγματοποιείται από οπτική πηγή  που
χαρακτηρίζεται από μεγάλη ένταση διέγερσης, ευρέος φάσματος

6. Να  διαθέτει  τουλάχιστον  4  διαφορετικά  φίλτρα  διέγερσης  και  ανίχνευσης
φθορισμού.

7. Να είναι  ανοιχτό ως προς τη χρήση οποιασδήποτε χημείας (π.χ. SYBR Green I
dye,.  TaqMan Probes,  Molecular Beacons,  Scorpions,  ή  άλλες),  στο σχεδιασμό του
προγράμματος και της εκτέλεσης της PCR 
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8. Να  έχει  την  δυνατότητα   ταυτόχρονης  ανάλυσης  περισσότερων  από  μια
αλληλουχίας σε ένα δείγμα (multiplex PCR).

9. Η απόλυτη ποσοτικοποίηση του νουκλεϊκού οξέος του δείγματος μετά από PCR ή
RT-PCR να  πραγματοποιείται  με  βάση  την  κινητική  της  αντίδρασης  και  με  μεγάλη
ευαισθησία, ακρίβεια και επαναληψιμότητα. 

10. Να  διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου (self test), βασικών λειτουργιών του συστήματος

11. Η  ανίχνευση  και  χαρακτηρισμός  του  προϊόντος  της  PCR  και  διαφοροποίηση
ανάμεσα σε ειδικό και μη ειδικό προϊόν (π.χ. Primer dimers) να επιτυγχάνεται με βάση
τη μελέτη της καμπύλης του σημείου τήξεως του προϊόντος (Melting Curve Analysis).

12. Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης τόσο σημειακών μεταλλαγών όσο και απλών
πολυμορφισμών SNPs , με ποικίλες μεθόδους (π.χ. Melting Curve Analysis, Endpoint
Genotyping), με μεγάλη ταχύτητα. 

13. Το λογισμικό να παρέχει την μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση και ασφάλεια στην
έκδοση των αποτελεσμάτων

14. Για το σύστημα να έχουν αναπτυχθεί βελτιστοποιημένα αντιδραστήρια , ώστε να
διασφαλίζεται  ανάλογα  με  την  εφαρμογή  (RT-PCR,  γονοτύπηση,  μελέτη  έκφρασης
γονιδίων, ποσοτικοποίηση, κ.α)

15. H εταιρία  να  προσφέρει  το  σχεδιασμό  και   την  προμήθεια  primers  και  probes,
καθώς και το σχεδιασμό για την ανάπτυξη οποιουδήποτε νέου πρωτοκόλλου ζητηθεί
από το εργαστήριο.

16. . Nα πραγματοποιεί αντιδράσεις PCR για ταυτοποίηση μεταλλάξεων μέσω Melting
Curve Analysis, TaqMan Probes, ή άλλου.

17. Nα  πραγματοποιεί  αντιδράσεις  PCR  για  την  ανάλυση  της  έκφρασης
οποιουδήποτε  μεταγράφου.  Να  υπάρχει  η  δυνατότητα  προμήθειας  μεμονωμένων
ανιχνευτών στην περίπτωση μελέτης συγκεκριμένων μόνο γονιδίων (Θεμιτό είναι ενώ η
επιλογή του καταλληλότερου ανιχνευτή να υποστηρίζεται από ειδικό λογισμικό).  

18. Να παρέχονται προδιανεμημένοι σε μικροπλάκα ανιχνευτές & εκκινητές για την
ανάλυση γονιδίου ή γονιδίων επιλογής του εργαστηρίου. 

19. Nα  πραγματοποιεί  αντιδράσεις  PCR  για  την  πραγματοποίηση  βελτιστοποιημένων
αντιδράσεων hot start Real time PCR, με τον παραπάνω ζητούμενο εξοπλισμό. Τα κιτ να
περιέχουν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια που απαιτούνται για την πραγματοποίηση
real time PCR αντιδράσεων (Reverse Transcriptase, Taq, dNTPs, MgCL2 κλπ) , με την
τεχνολογία των φθοριζόντων ανιχνευτών (probes) και RNA ως αρχικού υλικού

20. Nα πραγματοποιεί αντιδράσεις PCR για  mi RNA, αντίστροφης μεταγραφής RNA, και
αποδοτικής  μεταγραφής RNA  είτε  μικρών συγκεντρώσεων,  είτε  περιέχοντα  δύσκολες
GC-rich  περιοχές,  είτε  μεγάλων  μεταγράφων  (>10  kb),  σε  cDNA,  για  τη  μετέπειτα
χρησιμοποίησή  τους  σε  αντιδράσεις  Real  Time  PCR,  με  τον  παραπάνω  ζητούμενο
εξοπλισμό.  

Ετήσιος Αριθμός Δειγμάτων : 3000

Γ)   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

DNA / RNA KAI ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ PCR     (65,000 €)

1. Το σύστημα να αποτελείται  από μία πλήρως αυτοματοποημένη μονάδα απομόνωσης
DNA/RNA και από μία πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα προετοιμασίας αντιδράσεων
PCR.
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2. Ειδικότερα η αυτοματοποιημένη μονάδα απομόνωσης θα πρέπει:

 Να απομονώνει γενωμικό DNA και RNA, ιϊκό DNA/RNA και βακτηριακό DNA.

 Να βασίζεται στην τεχνολογία των μαγνητικών σφαιριδίων.

 Να  απομονώνει  ταυτόχρονα  γενετικό  υλικό  από  14  δείγματα  τουλάχιστον  και  να
πραγματοποιείται από ένα (1) μόνο αυτόματο μηχάνημα.

 Να είναι δυνατή η απομόνωση ακόμα και από ένα (1) δείγμα χωρίς καμία επιπλέον
κατανάλωση αντιδραστηρίων και αναλωσίμων.

 Να κάνει  χρήση  αντιδραστηρίων  και  αναλωσίμων τα  οποία  θα  είναι  έτοιμα  προς
χρήση και προδιανεμημένα σε ειδικές σφραγισμένες κασέτες οι οποίες θα εισάγονται
απ  ευθείας  στο  μηχάνημα.  Η  αποσφράγιση  των  κασετών  να  γίνεται
αυτοματοποιημένα εντός του μηχανήματος χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη.

 Η  προσφερόμενη  συσκευασία  των  αντιδραστηρίων  να  περιλαμβάνει  όλα  τα
απαραίτητα  αναλώσιμα  και  αντιδραστήρια  για  τη  διενέργεια  και  ολοκλήρωση  της
διαδικασίας.

 Να μπορεί να επεξεργαστεί ολικό αίμα (φρέσκο ή κατεψυγμένο), ορό, πλάσμα, ΕΝΥ,
εμβρυικό τροφοβλαστικό ιστό, κύτταρα, swabs.

 Ειδικότερα για την περίπτωση ολικού αίματος

- Αρχικός όγκος δείγματος αίματος: 200/350 μL

- Τελικός Όγκος Έκλουσης: 50/100/200 μL

- Χρόνος Ολοκλήρωσης της διαδικασίας: 20 λεπτά.

- Το δείγμα να μην απαιτεί κάποια ειδική προεργασία.

- Από τη στιγμή εισαγωγής του δείγματος εντός του σταθμού εργασίας μέχρι και
την τελική  έκλουση του νουκλεϊκού οξέος όλα τα βήματα να γίνονται πλήρως
αυτοματοποιημένα χωρίς την παραμικρή παρέμβαση του χρήστη

 Να  διαθέτει  ευανάγνωστη  οθόνη  μέσω  της  οποίας  θα  πραγματοποιείται  ο
προγραμματισμός  και  εκτέλεση  των  πρωτοκόλλων.  Να  είναι  επιπλέον  δυνατή  η
σύνδεση μέχρι και τεσσάρων (4) διαφορετικών μονάδων στον ίδιο ηλεκτρονικό Η/Υ.

 Να διαθέτει ενσωματωμένη λάμπα UV.

 Να συνοδέυεται από UPS.

 Να  εξασφαλίζεται  η  άμεση  εντός  24  ωρών  τεχνική  υποστήριξη  (service).  Να
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκπαίδευσης για το εν λόγω μηχάνημα.

 Να  διαθέτει  bar code scanner για  καταχώρηση  και  αποθήκευση  όλων  των
απαραίτητων πληροφοριών όπως κωδικός δείγματος, θέση δείγματος, ημερομηνία,
lot number).

 Να είναι δυνατή η σύνδεση με LIMS.

 Να κατατεθεί το εγχειρίδιο χρήσης μεταφρασμένο στην Ελληνική

 Να είναι εγκεκριμένο για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD)

3. Ειδικότερα  η  αυτοματοποιημένη  μονάδα  προετοιμασίας  των  αντιδράσεων  PCR θα
πρέπει:

 Να πραγματοποιεί  πλήρως αυτοματοποιημένα την προετοιμασία των αντιδράσεων
PCR

 Να φέρει ένα (1) κανάλι διανομής υγρών (pippeting channels) σε έναν βραχίονα.

 Το κανάλι διανομής να έχει δυνατότητα διανομής όγκων από 1 μL έως 200 μL.

 Το κανάλι διανομής να διαθέτει ανιχνευτή στάθμης υγρών με σκοπό τον έλεγχο του
επιπέδου στάθμης ενημερώνοντας τον χρήστη σε περίπτωση μη επαρκούς όγκου. 

 Να είναι δυνατή η προετοιμασία του τελικού μείγματος που προορίζεται για PCR σε
μεμονωμένα σωληνάρια καθώς και  σε 96-well plate και 384-well plate.
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 Ο χρόνος προετοιμασίας των αντιδράσεων της PCR για ένα (1) plate 96 θέσεων να
μην  υπερβαίνει  τα  40  λεπτά  (στο  χρονικό  διάστημα  να  συμπεριλαμβάνεται  και  ο
χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία του Master Mix που θα χρησιμοποιηθεί
για την προετοιμασία)

 Να φέρει εύκολο στη χρήση λογισμικό με προεγκατεστημένα πρωτόκολλα.

 Να παρέχει  τη  δυνατότητα  δημιουργίας  νέων πρωτοκόλλων επιλογής  του χρήστη
πέραν των προεγκατεστημένων.

 Να δύναται  να πραγματοποιήσει πληθώρα εφαρμογών που σχετίζονται με το  PCR
set up όπως normalization, reformatting, serial dilution, plate replication.

 Να παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα προσομοίωσης ενός (1) νέου πρωτοκόλλου
χωρίς να απαιτείται η κατανάλωση αντιδραστηρίων και αναλωσίμων.

 Κατά  τη  διάρκεια  διενέργειας  ενός  (1)  πρωτοκόλλου  να  απεικονίζεται  ανά  πάσα
καθώς και ο υπολοιπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης χρονική στιγμή και σε πραγματικό
χρόνο το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία 

 Να δέχεται αντιδραστήρια από οποιονδήποτε κατασκευαστικό οίκο.

 Να υπολογίζει αυτόματα τον απαιτούμενο όγκο αντιδραστηρίων και δειγμάτων που
απαιτούνται βάση φυσικά του αριθμού των PCR αντιδράσεων

 Να παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών τόσο πρίν την έναρξη
όσο και μετά τη λήξη του πρωτοκόλλου

 Πριν την έναρξη ενός πρωτοκόλλου να ενημερώνει τον χρήστη για τον χρόνο που θα
απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 Να διαθέτει κάλυμμα το οποίο να κλείνει προς όλες τις πλευρές προστατεύοντας το
εσωτερικό του  μηχανήματος από εξωτερικούς παράγοντες. 

 Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατά προτίμηση από laptop λόγω
περιορισμένου χώρου του εργαστηρίου 

 Να διαθέτει  όσο το δυνατό μικρότερες διαστάσεις λόγω περιορισμένου χώρου του
εργαστηρίου (όχι μεγαλύτερες από 55(μήκος) x 65(βάθος) x 45(ύψος).

 Να  εξασφαλίζεται  η  άμεση  εντός  24  ωρών  τεχνική  υποστήριξη  (service).  Να
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκπαίδευσης για το εν λόγω μηχάνημα.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Κιτ απομόνωσης DNA από ολικό αίμα από 350 μL (CE-IVD)

2. Κιτ απομόνωσης DNA από ιστό

3. Κιτ απομόνωσης DNA από κύτταρα

4. Κιτ απομόνωσης RNA από αίμα, κύτταρα και ιστό

Ετήσιος Αριθμός Εξετάσεων :  3000

Δ)  ΣΎΣΤΗΜΑ  ΑΥΤΌΜΑΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΎ ΑΝΑΛΥΤΉ ΝΈΑΣ  ΓΕΝΙΆΣ,  ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΉΣ
ΑΠΌΔΟΣΗΣ  (ULTRA-HIGH  THROUGHPUT  DNA SEQUENCER),  ΜΕΓΆΛΟΥ  ΜΉΚΟΥΣ
ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ  (LONG  READ  LENGTHS)  ΓΙΑ   ΤΟΝ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ  ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
(50,000 €)

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. To σύστημα να επιτρέπει την ανάγνωση αλληλουχιών μεγάλου μήκους (>600 βάσεων ) 
/per read για κάθε κατεύθυνση, με βαθμό εμπιστοσύνης  >99%. 

2. Ο χρόνος για τη διαδικασία αλληλούχισης μεγάλου μήκους  να είναι o συντομότερος 
δυνατός 
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3. Η ανάλυση που επιτυγχάνεται να  είναι πολύ  υψηλής ακρίβειας (> 99% στις 400 βάσεις)

4. Να απαιτεί μικρές ποσότητες αρχικού δείγματος. Να επιτρέπει την αλληλούχιση και 
ανάλυση πολλών διαφορετικών δειγμάτων ταυτόχρονα σε μία αντίδραση (multiplexing)

5. Να έχει τη δυνατότητα επιλογής αντιδραστηρίου για κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων
ανάλυσης  μήκους  DNA  για  ελαχιστοποίηση  της  διακύμανσης  μεταξύ  διαφορετικών
πειραμάτων

6. Να παρέχει μεγάλη ομοιογένεια κάλυψης της αλληλουχίας χωρίς να επηρεάζεται από τη
σύσταση της αλληλουχίας σε  GC.

7. Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου.

8. Ο αναλυτής να διαθέτει  σύστημα επιδιόρθωσης των λαθών.

9. Το σύστημα να διαθέτει CCD camera για την καταγραφή του σήματος, που  είναι 
αντιστοίχως ανάλογο του αριθμού των νουκλεοτιδίων που προσδένονται.

10. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από κατάλληλο φιλικό λογισμικό που δεν απαιτεί για τη 
λειτουργία του  άλλα  εξωτερικά εργαλεία ή /και εξοπλισμό/συστήματα  βιοπληροφορικής 
για την ανάλυση των αποτελεσμάτων

11. Το λογισμικό  να δίνει την δυνατότητα:

 γρήγορης συναρμολόγησης (De novo assembly) για γονιδιώματα μεγέθους 
έως 3 Gb, και transcriptomes 

 aνάλυσης μεγάλων/πολύπλοκων γονιδιωμάτων κάθε μεγέθους (GS Reference 
Mapper)  και αντιστοίχησή τους με αλληλουχίες αναφοράς (reference 
sequences), καθώς επίσης και την δυνατότητα εντοπισμού δομικών αλλαγών 
(structural variations) και του προσανατολισμού των SNP (SNP orientation – 
haplotyping). 

 ανάλυσης Amplicon για τον εντοπισμό SNP (ultra-deep & ultra high amplicon 
sequencing)

 γραφικής αναπαράστασης όλων των βημάτων για την «φόρτωση» των 
δειγμάτων στο μηχάνημα

 Το λογισμικό να δίνει τη δυνατότητα για:
:

Α)  συναρμολόγηση (assemble) αλληλουχίας από επιμέρους μερικώς 
επικαλυπτόμενα τμήματα DNA
Β)  εκτίμηση συναινετικής αλληλουχίας (consensus)
Γ) εκτίμηση πολλαπλών συναινετικών αλληλουχιών (consensus), όταν υπάρχουν  
διαφορετικοί υποπληθυσμοί  στο υπό μελέτη δείγμα
Δ) εκτίμηση συχνότητας ανά θέση, βάση του συνόλου των αποδεκτών αλληλουχιών 
(reads)

12. Η αξιοπιστία του συστήματος να επιβεβαιώνεται από πληθώρα επιστημονικών αναφορών
σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά  με κριτή (peer-reviewed) 

13. Το σύστημα να έχει  μικρές διαστάσεις και να μην  απαιτεί  τη  δημιουργία ξεχωριστού 
χώρου  για την λειτουργία του

14. Η εγκατάσταση του συστήματος και η εκπαίδευση  να γίνει δωρεάν στο χώρο του 
εργαστηρίου από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας,  με υλικά / αναλώσιμα που 
παρέχονται δωρεάν για την εκπαίδευση / εγκατάσταση, σε πρωτόκολλο επιλογής του 
χρήστη  

15. Να παρέχεται συνεχής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, από ειδικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό
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16. Να προσφερθούν αντιδραστήρια για την πραγματοποίηση αντιδράσεων αλληλούχισης 
γενετικού υλικού  « εν τω βάθει»  (deep sequencing) που να πληρούν τα παρακάτω 
κριτήρια: 
1. Τα αντιδραστήρια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιβλιοθήκης από 
τμήματα του DNA του προς ανάλυση υλικού.  
2. Nα παρέχουν τη δυνατότητα παραγωγής κλωνικών αντιγράφων μίας βιβλιοθήκης DNA, 
χωρίς να απαιτείται η κλωνοποίησή τους σε φορείς (vectors), για την μετέπειτα 
αλληλούχισή τους.
2.  Τα αντιδραστήρια να έχουν τη δυνατότητα σήμανσης διαφορετικών δειγμάτων με 
αλληλουχίες-ετικέτες, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη ανάλυσή τους σε μία πλήρη 
διαδικασία αλληλούχισης (sequencing run).
 3. Τα αντιδραστήρια να έχουν δυνατότητα επίτευξης  του  μέγιστου  μήκους αλληλούχισης 
της προς εξέταση αλληλουχίας, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. 
4. Απαιτούνται και όλα τα αντιδραστήρια και αναλώσιμα για την πραγματοποίηση 
περιοδικής συντήρησης του συστήματος αλληλούχισης (sequencing).
5. Επιπλέον, να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια που απαιτούνται για την 
επιλεκτική δέσμευση και εμπλουτισμό  τμημάτων του γονιδιώματος (capture), ώστε στη 
συνέχεια να οδηγηθούν σε αλληλούχιση εν τω βάθει (deep sequencing).
6. Οι   ιχνηθέτες (probes) που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία capture, να 
χαρακτηρίζονται από υψηλή πυκνότητα (> 2 Μ), ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη και 
αποτελεσματική δέσμευση των προς ανάλυση περιοχών DNA .  

17. Να παρέχεται τεχνική και επιστημονική υποστήριξη καθώς και υποστήριξη εφαρμογών

Ετήσιος αριθμός δειγμάτων : 1000
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