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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων 
για τα αναλώσιμα του μηχανήματος κυτταραφαίρεσης COBE SPECTRA.

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 11/5-1-2016 εγκυκλίου της ΕΠΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Λαϊκό»  ανακοινώνει  τη  διενέργεια  δημόσιας  διαβούλευσης  τεχνικών  προδιαγραφών  και 
προτύπων  για  τα  αναλώσιμα  του  μηχανήματος  κυτταραφαίρεσης  COBE SPECTRA 
(CPV: 33194220-4).

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της ανάρτησης 
τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ήτοι από τη Δευτέρα 23.5.2016 έως και τη Δευτέρα 
30.5.2016. Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών,  ως αποτέλεσμα της 
διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον 
ημέρες.

2.Οι  ενδιαφερόμενοι  αφού  λάβουν  γνώση  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  οι  οποίες  έχουν 
αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου,  μπορούν  να  αποστείλουν  εμπρόθεσμα  τις 
παρατηρήσεις του στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) του νοσοκομείου ή με φαξ στο 213-
2061638 (επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό σημείωμα).

3.Το  νοσοκομείο  δε  δεσμεύεται  να  υιοθετήσει  τις  προτάσεις  και  θα  αποφασίσει  για  την 
οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η 
μέγιστη  δυνατή  συμμετοχή  προμηθευτών,  εξασφαλίζοντας  όμως  την  ποιότητα  των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

4.Με την οριστικοποίηση τους θα προκηρυχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την 
ανάδειξη  χορηγητή  για  τα  αναλώσιμα  του  μηχανήματος  κυτταραφαίρεσης  COBE 
SPECTRA.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τα υλικά  τυποποιούνται ως αναλώσιμα για α) συλλογή και αφαίρεση λευκών W.B.C., 
σετ  κλειστού  κυκλώματος,  β)  αυτόματο  διαχωρισμό  περιφερικών  αρχέγονων 
κυττάρων AUTOPBSC.

2. Πρέπει να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, πιστοποιημένα 
κατά FDA και CE.

3. Πρέπει να περιέχουν ασκό συλλογής κυττάρων με τουλάχιστον δυο δειγματολογικούς 
σωλήνες για ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο καθώς και σωλήνα εισαγωγής αντιπηκτικού 
με αντιμικροβιακό φίλτρο και ασκό συλλογής πλάσματος.

4. Πρέπει  να εφαρμόζουν  στο  μηχάνημα κυτταραφαίρεσης  συνεχούς φυγοκέντρησης 
COBE SPECTRA. 
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