
ΘΕΜΑ: ¨ Διαβουλεύσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό                     

              «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ¨

Αναφερόμενοι στη δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών του εγγράφου υπ’
αριθμ.  5143/08-04-2014  για  το  διαγωνισμό   «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ¨   με απόφαση αρ.  πρ.  6930/10-06-2013 αφού μελετήσαμε τις  υποβληθείσες
προτάσεις των ενδιαφερομένων παρακαλούμε να κάνετε τις  ακόλουθες τροποποιήσεις στο
κείμενο της διακήρυξης.

Α.  Σχετικά  με  τη  διαβούλευση  της  εταιρείας  ΑΝΤΙΣΕΛ και  στο  τμήμα  11  «Ενιαία
Αυτοματοποιημένη Πλατφόρμα Μοριακής Διάγνωσης Παθογόνων Ιών που να Περιλαμβάνει
Σύστημα Εκχύλισης DNA και Σύστημα Πολλαπλασιασμού και Ανίχνευσης DNA (Real Time
PCR)»,  της  Κατηγορίας  1  «ΕΙΔΗ  ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»,  έχουμε  να  κάνουμε  τις
παρακάτω τροποποιήσεις:

1. Στο σημείο 11.2. να παραληφθεί εντελώς η φράση «… Η φωτεινή πηγή να έχει
την μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής ούτως ώστε να μην απαιτείται αλλαγή ή
συντήρησή της».

2. Στο  σημείο  11.9.  να παραληφθεί  εντελώς η  φράση «Το αυτόματο σύστημα
απομόνωσης  να  είναι  συνεχούς  φόρτωσης  δειγμάτων,  αντιδραστηρίων  και
αναλωσίμων».

3. Το σημείο 11.12. «Ο σταθμός προετοιμασίας αντιδράσεων PCR να είναι ανοιχτό
σύστημα, δηλαδή συμβατός με όλες τις διαδεδομένες πλατφόρμες Real-time και
συμβατικής  PCR  και  όλους  τους  τύπους  σωληναρίων  που  απαντώνται  στο
εμπόριο  όπως  τα  κοινά  σωληνάρια  0,1  mL  και  0,2  mL  PCR  tubes,  strips,
τριχοειδή καθώς και με όλα τα συστήματα που απαιτούν τη χρήση πλακών (π.χ.
96-well plates), ή άλλους φορείς δειγμάτων π.χ. Ο-rings, μικροπλάκες διαφόρων
μεγεθών κ.λ.π.» να αντικατασταθεί από τη φράση «Ο σταθμός προετοιμασίας
αντιδράσεων  PCR  να  είναι  συμβατός  με  τα  προσφερόμενα  από  τον
προμηθευτή αντιδραστήρια».

4. Το  σημείο  11.13.  «Το  σύστημα  να  περιλαμβάνει  ενσωματωμένη  λάμπα  UV
ακτινοβολίας για την αποστείρωση της τράπεζας εργασίας και να χρησιμοποιεί
ρύγχη εφοδιασμένα με φίλτρο (filter tips),καθώς και με ειδικό σύστημα αποτροπής
διαρροής  των  διαχειριζόμενων  υγρών.  Επίσης,  να  υπάρχει  η  δυνατότητα
παραμονής/διατήρησης  είτε  των  απομονωθέντων  νουκλεϊκών  οξέων  είτε  των
αντιδράσεων  PCR  σε  συνθήκες  συντήρησης  (active  coolilng).»  να
αντικατασταθεί  από  τη  φράση «Το  σύστημα  να  παρέχει  αποδεδειγμένα
ελεγχόμενες συνθήκες για την αποφυγή επιμολύνσεων».

5. Τέλος,  στις  «Προδιαγραφές  αντιδραστηρίων  με  παραχώρηση  συνοδού
εξοπλισμού», τόσο στο τμήμα (i) όσο και στο τμήμα (ii), να παραληφθεί εντελώς
η φράση  τόσο στο  τμήμα (i)  όσο  και  στο  τμήμα (ii):  «…3.  Ο ποσοτικός



προσδιορισμός του ιού CMV να πραγματοποιείται υπό τις ίδιες εργαστηριακές
συνθήκες Real-Time PCR με άλλους έρπητο-ιούς, όπως: (BKV - CMV), HSV-1/2,
VZV,  EBV  κλπ.  ούτως  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  ταυτόχρονη  διεξαγωγή  των
παραπάνω μοριακών εξετάσεων».

Β. Σχετικά με τη διαβούλευση της εταιρείας Α-MED γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

1. Στον αύξοντα αριθμό της διακήρυξης Α/Α 263 που αντιστοιχεί στον κωδικό του
νοσοκομείου  50010001  ζητούνται  προγράμματα  για  εξωτερική  αξιολόγηση
ποιότητας γενικής βακτηριολογίας ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος μικροβίων.
Η προδιαγραφή μένει ως έχει διότι εξυπηρετεί το εργαστήριο και εξασφαλίζει την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

2. Στον  Α/Α  της  διακήρυξης  264  που  αντιστοιχεί  στον  κωδικό  του  νοσοκομείου
50010011  η  διακήρυξη  να  διαμορφωθεί  ως  εξής:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΟΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ  ΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ  ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ  ΕΤΗΣΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 Πρόγραμμα  για  τον  εξωτερικό  έλεγχο  της  ποιότητας  στις  εξετάσεις  για
αντισώματα HAVAb, HAVAbG, HAVAbM  και κλινική αξιολόγηση. Ο ανωτέρω
έλεγχος να γίνεται με τη βοήθεια ενός προγράμματος, με το ίδιο δείγμα (single
donor και όχι από μαζική δεξαμενή δειγμάτων) ώστε να μπορεί να γίνεται και
ουσιασική  κλινική  αξιολόγηση  και  να  προσομοιώνονται  οι  πραγματικές
συνθήκες του εργαστηρίου.

 Πρόγραμμα  για  τον  εξωτερικό  έλεγχο  της  ποιότητας  στις  εξετάσεις  για
αντισώματα ΕΒΝΑAb, EBAbG,  EBAbM  και κλινική αξιολόγηση. Ο ανωτέρω
έλεγχος να γίνεται με τη βοήθεια ενός προγράμματος, με το ίδιο δείγμα (single
donor και όχι από μαζική δεξαμενή δειγμάτων) ώστε να μπορεί να γίνεται και
ουσιασική  κλινική  αξιολόγηση  και  να  προσομοιώνονται  οι  πραγματικές
συνθήκες του εργαστηρίου.

 Πρόγραμμα  για  τον  εξωτερικό  έλεγχο  της  ποιότητας  στις  εξετάσεις  για
αντισώματα  CMVAb,  CMVAbG,  CMVAbM   και  κλινική  αξιολόγηση.  Ο
ανωτέρω έλεγχος να γίνεται  με  τη  βοήθεια ενός προγράμματος,  με το  ίδιο
δείγμα (single donor και όχι από μαζική δεξαμενή δειγμάτων) ώστε να μπορεί
να  γίνεται  και  ουσιασική  κλινική  αξιολόγηση  και  να  προσομοιώνονται  οι
πραγματικές συνθήκες του εργαστηρίου.

 Πρόγραμμα  για  τον  εξωτερικό  έλεγχο  της  ποιότητας  στις  εξετάσεις  για
αντισώματα  ParvoAbG,  ParvoAbM   και  κλινική  αξιολόγηση.  Ο  ανωτέρω
έλεγχος να γίνεται με τη βοήθεια ενός προγράμματος, με το ίδιο δείγμα (single
donor και όχι από μαζική δεξαμενή δειγμάτων) ώστε να μπορεί να γίνεται και
ουσιασική  κλινική  αξιολόγηση  και  να  προσομοιώνονται  οι  πραγματικές
συνθήκες του εργαστηρίου.



 Πρόγραμμα  για  τον  εξωτερικό  έλεγχο  της  ποιότητας  στις  εξετάσεις  για
αντισώματα VZVAb, VZVAbG, VZVAbM  και κλινική αξιολόγηση. Ο ανωτέρω
έλεγχος να γίνεται με τη βοήθεια ενός προγράμματος, με το ίδιο δείγμα (single
donor και όχι από μαζική δεξαμενή δειγμάτων) ώστε να μπορεί να γίνεται και
ουσιασική  κλινική  αξιολόγηση  και  να  προσομοιώνονται  οι  πραγματικές
συνθήκες του εργαστηρίου.

 Πρόγραμμα  για  τον  εξωτερικό  έλεγχο  της  ποιότητας  στις  εξετάσεις  για
αντισώματα  HBcAbM,  HBeAb,HBeAg και  κλινική  αξιολόγηση.  Ο  ανωτέρω
έλεγχος να γίνεται με τη βοήθεια ενός προγράμματος, με το ίδιο δείγμα (single
donor και όχι από μαζική δεξαμενή δειγμάτων) ώστε να μπορεί να γίνεται και
ουσιασική  κλινική  αξιολόγηση  και  να  προσομοιώνονται  οι  πραγματικές
συνθήκες του εργαστηρίου.

 Πρόγραμμα  για  τον  εξωτερικό  έλεγχο  της  ποιότητας  στις  εξετάσεις  για
αντισώματα HSVAb, HSVAbG, HSVAbM  και κλινική αξιολόγηση. Ο ανωτέρω
έλεγχος να γίνεται με τη βοήθεια ενός προγράμματος, με το ίδιο δείγμα (single
donor και όχι από μαζική δεξαμενή δειγμάτων) ώστε να μπορεί να γίνεται και
ουσιασική  κλινική  αξιολόγηση  και  να  προσομοιώνονται  οι  πραγματικές
συνθήκες του εργαστηρίου.

3. Στον  Α/Α  της  διακήρυξης  265  που  αντιστοιχεί  στον  κωδικό  του  νοσοκομείου
50010007  ζητείται  εξωτερικός  ποιοτικός  έλεγχος  για  παρασιτολογικό  έλεγχο
κοπράνων. Η προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

 Εξωτερικός έλεγχος για τον παρασιτολογικό έλεγχο κοπράνων με δυνατότητα
επιλογής από το εργαστήριο ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του για να
συμμετάσχει με πραγματικά δείγματα ή ψηφιακές εικόνες.

4. Στον Α/Α της διακήρυξης 263, 264, 265 που αντιστοιχούν στους κωδικούς του
νοσοκομείου  50010001,  50010011  και  50010007  για  να  έχει  το  εργαστήριο
μεγαλύτερη ευελιξία  στην επιλογή προγραμμάτων  να εξαλειφθεί  ο όρος:  «ΝΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΊ  ΚΟΙΝΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  ΓΙΑ  ΛΟΓΟΥΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ  ΕΝΑΝ  ΚΟΙΝΟ  ΦΟΡΕΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Γ. Σχετικά με τη διαβούλευση της εταιρείας ΒΑΡΕΛΑΣ γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

1. Σχετικά  με  τη  γενική  προδιαγραφή  που  ζητείται  στο  1.  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΜΕ
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, «Σε όλα τα μηχανήματα αυτόματα ή ημιαυτόματα … με
την προσφέρουσα εταιρεία.» να τροποποιηθεί ως εξής: «Όλα τα μηχανήματα
να  έχουν  τη  δυνατότητα  αμφίδρομης  σύνδεσης  με  το  εργαστηρισκό
πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου (LIS)».



2. Σχετικά  με  το  1.14.  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ  ΓΙΑ  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ,  να  αυξηθεί  το
διατιθέμενο κονδύλι και να διαμορφωθεί ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ/ΤΕΣΤ ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

24 Φιαλίδια  με  υλικό
Middlebrook  7H9  με  δείκτη
ανίχνευσης  για  καλλιέργεια
Μυκοβακτηριδίων

1.000 12 12.000

25 Αντιβιοτικά-Συμπλήρωμα
της καλλιέργειας

1.000 3 3.000

26 Kit  άμεσης  ταυτοποίησης
Mycobacterium  tuberculosis
complex από θετικά φιαλίδια
με ανοσοχρωματογραφία

100 14,3 1.430

27 Υλικά  για  επεξεργασία-
εμπλουτισμό δειγμάτων

1.000 1,8 1.800

ΣΥΝΟΛΟ 18.230
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 22.423

3. Σχετικά με τα Α/Α 221, 223, 224 που ζητείται «Μέθοδος ασκορβικού οξέος για
άμεση ενεργοποίηση συνθηκών  να απαλειφθεί η συγκεκριμένη φράση από τα
κείμενα.

4.  Σχετικά  με  τα  Α/Α  221,  223,  224  που ζητείται  «Το  πλαστικό  να  χωράει  4-5
τρυβλία ανά χρήση»  να απαλειφθεί η συγκεκριμένη φράση από τα κείμενα και
να προστεθεί η φράση «Η εταιρεία θα πρέπει να δηλώνει το μέγιστο αριθμό
των  τρυβλίων  των  90  mm  που  χωράνε  ανά  φάκελο.  Το  μέγεθος  και  η
περιεκτικότητα κάθε φακέλου θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση».

Δ.  Σχετικά με  τη  διαβούλευση της  εταιρείας  Roch Diagnostics  (  Hellas  )    A  .  E  . γίνονται  οι
παρακάτω τροποποιήσεις:

1. Σχετικά  με  το  1.  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  8.
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ.,  το  συνολικό  κόστος  να  μειωθεί από  223.950  ευρώ  σε
179.893 ευρώ.

2. Στο  2.  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ
ΦΙΑΛΕΣ  ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,  στο  τέλος  του  επισυναπτόμενου  πίνακα  να
τροποποιηθεί το τελικό ποσό στο ΣΥΝΟΛΟ, από 76.384 ευρώ σε  109.527,56
ευρώ και ο πίνακας μόνο για τους παρακάτω κωδικούς, τροποποιείται ως εξής. Ο
πίνακας για τους υπόλοιπους κωδικούς παραμένει ως έχει:



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ

09 5000308401 Φιάλες για καλλιέργεια
αεροβίων μικροβίων

3.000 60 226,00 16.678,80

10 5000308501 Φιάλες για καλλιέργεια
αναεροβίων μικροβίων

3.000 60 226,60 16.723,08

11 5000308601 Φιάλες για καλλιέργεια
αερόβιων μικροβίων με
ανασταλτικό παράγοντα

των αντιβιοτικών

6.000 120 251,00 37.047,60

12 5000308701 Φιάλες για καλλιέργεια
αναερόβιων μικροβίων με
ανασταλτικό παράγοντα

των αντιβιοτικών

6.000 120 251,00 37,047,60

13 5000308901 Φιάλες για καλλιέργεια
μυκοβακτηριδίων στο

αίμα

300 12 141,60 2.090,02

14 5000308801 Φιάλες για καλλιέργεια
μυκοβακτηριδίων σε

βιολογικά υγρά

100

15 Φιάλες για ανίχνευση
μικροβίων σε μικρή
ποσότητα αίματος ή
βιολογικών υγρών με

αδρανοποιητικές ουσίες

100 2 262,80 646,49

16 Ειδικές φιάλες με
εκλεκτικό υλικό

chloramphenicol και
tobramycin για ταχεία
αναζήτηση μυκήτων

100 2 304,00 747,84

17 Ειδικές φιάλες για
αναερόβια μικρόβια με
παράγοντα λύσης του

αίματος

100 2 268,00 660,51

ΣΥΝΟΛΟ 109.527,56


