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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΗΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΔΥΟ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΑΖΩΝ  

 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφθεί την 

ιστοσελίδα του νοσοκομείου (www.laiko.gr) και να συμμετάσχει στη Δημόσια Διαβούλευση των 

τεχνικών προδιαγραφών για την «προμήθεια συστήματος υγρής χρωματογραφίας με εν σειρά δύο 

φασματογράφους μαζών». 

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την ημερομηνία ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών 

στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου έως 16.4.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. 

Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων φορέων μπορούν να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του 

νοσοκομείου ή με τηλεομοιοτυπία στο  213.2061638. 

Η υποβολή των προαναφερθέντων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεσμεύσει καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο καμία από τις δύο πλευρές. 

 

 

 

          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 
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Τίτλος  του εξοπλισμού  προμήθειας με την οριζόμενη διαγωνιστική διαδικασία  :  
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ ΣΕΙΡΑ  ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ  ΜΑΖΑΣ (MS/MS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΤΕΤΡΑΠΟΛΟΥ 

ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΥΓΡΗΣ  ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡ-YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (UHPLC ) :  Ultra High 

Performance Liquid Chromatography  - Mass Spectrometry- Mass Spectrometry ( LC- MS/MS ). 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

 

I. Κεφάλαιο Ι : Γενικοί όροι της αξιολόγησης της  προμήθειας.  

II. Κεφάλαιο ΙΙ : Ειδικοί όροι τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών.  

 
Κεφάλαιο Ι . 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

 
Οι παρακάτω Γενικές Απαιτήσεις θα πρέπει να πληρούνται χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, έτσι ώστε το 

προσφερόμενο σύστημα να μην αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης :  

1. Ο Προσφέρων στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει τα υποχρεωτικά εκ της κείμενης νομοθεσίας  

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Ειδικότερα απαιτούνται,  

1.1. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 13485, που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της 

οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1.2. Πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού και πρωτότυπα ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus 

από) τα οποία να προκύπτει ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE, ώστε να 

αποδεικνύεται ότι το σύστημα πληροί τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας IEC και φέρει σήμανση με 

την Οδηγία 93/42. 

1.3. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης(EN ISO 9001 και EN ISO 13485, με πεδία 

πιστοποίησης τουλάχιστον την διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων) 

και σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, 1348/04 του υπουργείου Υγείας Πρόνοιας της Ελλάδος, 

με δεδομένα,   

1.3.1. Χειρισμού Παραπόνων.  

1.3.2. Επαγρύπνησης : Αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων προς τις αρμόδιες αρχές. Αναφορά 

διορθωτικών ενεργειών προς τους πελάτες και τις αρμόδιες αρχές (Field Safety Corrective 

Actions: FSCA). Διορθωτική Ενέργεια / Διαδικασία Προληπτικής Δράσης (Corrective action / 

preventative action process: CAPA). Πιστοποιητικά που να αποδεικνύεται ότι ο προμηθευτής 

είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.ΗΕ. βάση του π.δ 117/2004. 

1.4. Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα πρωτότυπα/αυθεντικά φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους, διαφορετικά η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

1.5.  Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της 

προσφοράς του (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς), προκειμένου αφενός μεν τα 

αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν – βαθμολογηθούν και αφετέρου δε, να εξασφαλίζεται η 

πλήρης εκμετάλλευση  των δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται 
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από τους χρήστες η κανονική λειτουργία του εξοπλισμού πλήρες επίσημο εγχειρίδιο με σαφείς 

οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική 

περιγραφή της χρήσης και των λειτουργιών για όλες τις δυνατές εφαρμογές στην Ελληνική 

γλώσσα. 

1.6. Επισημαίνεται ότι, όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που θα συνοδεύουν την προσφορά, θα 

πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. 

2. Χαρακτηριστικά του αναλυτικού συστήματος.  

2.1. Το σύστημα να είναι το πρόσφατης τεχνολογίας και μονάδας παραγωγής, αμεταχείριστο, 

παραγόμενο από εταιρείες με επίσημη μορφή συνεργασίας για κάθε επί μέρους συσκευή.  

2.2. Όλο το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει CE Mark, και τα από τον νόμο επιβαλλόμενα πιστοποιητικά. 

Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης.  

2.3. Διάθεση σήμανσης «IVD» του συστήματος αξιολογείται. Να διατίθεται πιστοποίηση σχεδιασμού 

και κατασκευής σύμφωνα με το ISO 13485:2003, ή αντίστοιχο νεότερο, κατά όργανο και συνολικά.  

3. Ειδικές  δεσμεύσεις .  

3.1. Το συνολικό σύστημα θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο (θα γίνεται σαφής αναφορά στο είδος και 

την ποσότητα των προσφερομένων ειδών ). Θα πρέπει να προσφερθούν όλα τα απαιτούμενα 

εξαρτήματα, παρελκόμενα (π.χ. αντλίες, γεννήτρια αζώτου,  κλπ.), υλικά εγκατάστασης και 

διασύνδεσης και πλήρη σειρά εργαλείων. Θα πρέπει το σύστημα να είναι σε θέση να τεθεί άμεσα 

σε πλήρη λειτουργία και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του με βάση τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό και χωρίς καμία περαιτέρω προσθήκη ή αναβάθμιση του εξοπλισμού.  

3.2. Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο και να υποστηρίζεται πλήρως από τον κατασκευαστή / 

προμηθευτή για αναλυτικές εφαρμογές μετρήσεων βιοδεικτών και επιπέδων φαρμάκων : 25- 

υδρόξυ- Βιταμίνης Dd/ D3 , των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, τακρολιμους, σιρολιμους, 

κυκλοσπορίνη Α, εβερολιμους, προφίλ στεροειδών ορμονών, προφίλ ακυλοκαρνιτινών και 

αμινοξέων μεταβολικού ελέγχου κληρονομικών νοσημάτων. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην 

προσφορά η κατάθεση των αναλυτικών πρωτοκόλλων των ανωτέρω εξετάσεων και η αναφορά των 

αντίστοιχων πιστοποιημένων IVD κυτίων αντιδραστηρίων, στηλών χρωματογραφικής ανάλυσης και 

μεθόδων εφαρμογών που απαιτούνται. Τέλος, το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι 

ιδανικό για εκτέλεση και άλλων επιπέδων φαρμακευτικών ουσιών, εξετάσεων μέτρησης 

ενδογενών ουσιών μεταβολισμού και ορμονών, χωρίς κανέναν περιορισμό.  

3.3. Ως απόδειξη της εμπειρίας του κατασκευαστή στον συγκεκριμένο κλάδο, θα πρέπει να κατατεθεί 

λίστα με 10 εγκατεστημένων παρόμοιων συστημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τουλάχιστον δυο εντός της Ελλάδας. Η λίστα των εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε  τον  τύπο του προσφερόμενου συστήματος, όπως  και 

συστήματος με εφαρμογές μετρήσεων των αναφερομένων ανωτέρω φαρμακευτικών επιπέδων και 

ενδογενών ουσιών.  

3.4. Να παρέχεται εκπαίδευση.  

3.4.1. Ο  προμηθευτής / κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει όλες τις μεθόδους 

του ενδιαφέροντος του εργαστηρίου και να εκπαιδεύσει τους χρήστες στο σύνολο των 

λειτουργιών του.  

3.4.2. Η  εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου, τεσσάρων  χρηστών,  αναφέρεται στον 

φάκελο προσφοράς  της εταιρείας, παρέχεται από εκπαιδευμένο προσωπικό στο χώρο 

εγκατάστασης του συστήματος και συμπληρωματικά σε άλλον χώρο. Η διάρκεια της 

εκπαίδευσης  και η παροχή των δελτίων πιστοποίησης πρέπει να εκπληρώνει   την 
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επιβεβαίωση πλήρους ικανότητας των αναφερομένων εφαρμογών με όρους καλής 

λειτουργίας με όρους καλής λειτουργίας στο εντεταλμένο προσωπικό του εργαστηρίου.   

3.4.3. Το αντικείμενο της εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη λειτουργία και αξιοποίηση 

όλων των δυνατοτήτων του συστήματος (ιδίως σε σχέση με δείγματα του εργαστηρίου), την 

αξιοποίηση του λογισμικού, την απλή συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη 

λειτουργία του συστήματος. Μετά το τέλος της εγκατάστασης θα γίνει εφαρμογή των 

αναφερομένων πέντε διαφορετικών πρωτοκόλλων ανάλυσης, με μεθόδους και αντιδραστήρια 

που η εταιρεία έχει δημοσιεύει. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης και εφαρμογής 

πρωτοκόλλων θα είναι 15 εργάσιμες ημέρες, ή επί πλέον. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης, 

εκπαίδευσης  και εφαρμογής των μεθόδων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του 

προσφερόμενου συστήματος.  

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας,  

4.1. Να δοθούν οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας του συστήματος και για κάθε επί μέρους τμήμα του με 

σαφήνεια όρων κάλυψης της συσκευής και χρονικό προσδιορισμό, τουλάχιστον ένα έτος. Στην 

εγγύηση συμπεριλαμβάνεται και επίσκεψη διαπίστωσης της ισχύος καλής λειτουργίας του 

συστήματος στην έναρξη και στο τέλος του έτους, με τεκμηριωμένες με πληρότητα μετρήσεις 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου.  

4.2. Πλήρης  κάλυψη ανταλλακτικών και αναλωσίμων συντήρησης & επισκευής, χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για το νοσοκομείο, με εξαίρεση των αναλωσίμων λειτουργίας /χρήσης (πλην των 

αρχικών για επίδειξη λειτουργίας) και τα οποία να υπάρχουν άμεσα και ελεύθερα διαθέσιμα στην 

Ελληνική αγορά. Να δοθεί προς τούτο σχετική λίστα των αναλωσίμων λειτουργίας / χρήσης. 

4.3. Ο χρόνος της εγγύησης θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού συναρμολογημένου, 

εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η 

απαιτούμενη από την διακήρυξη εκπαίδευση προσωπικού. 

4.4. Δέσμευση εκτέλεσης διακρίβωσης του συστήματος στην έναρξη και το τέλος του έτους εγγύησης 

από την εγκατάσταση του συστήματος, με παροχή των λειτουργιών διακρίβωσης από εγκεκριμένο 

προσωπικό της εταιρείας προμήθειας. Εναλλακτικά, η εταιρεία προμήθειας θα καλύψει το σχετικό 

κόστος.  

4.5. Θα πρέπει να δοθεί πιστοποιητικό πλήρους διακρίβωσης-ελέγχου καλής λειτουργίας του 

συστήματος μετά την εγκατάστασή του συστήματος. 

4.6. Η ευθύνη συμβατότητας των μερών του συστήματος και πλήρους λειτουργίας του  καλύπτεται από 

τον προμηθευτή.   

4.7. Όλα τα μέρη του συστήματος φασματομέτρου μαζών, όπως και της συσκευής υγρής 

χρωματογραφίας  υπερ-υψηλής απόδοσης,  να είναι εγκεκριμένα από τον διεθνή  πάροχο, εκτός 

από τα συνοδευτικά παρεχόμενα. Όλα τα επί μέρους τμήματα  να συνεργάζονται πλήρως  με την 

ευθύνη του κατασκευαστή. Η προσφορά συσκευών από διαφορετικές κατασκευαστικές εταιρείες, 

της συσκευής υγρής χρωματογραφίας και του φασματομέτρου  μαζών  πρέπει να συνοδεύονται 

από πιστοποίηση της πλήρους συμβατότητας των λειτουργικών και  λογισμικών στοιχείων  των 

οργάνων  από την μητρική εταιρεία του φασματομέτρου μαζών και να επιδειχθεί η πλήρης 

συμβατή λειτουργία τους από την εταιρεία προσφοράς.  

4.8.  Να δοθεί  από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας, φάκελος εξουσιοδότησης από την μητρική εταιρεία, 

σε εγκεκριμένη εταιρεία για την άδεια υποστήριξης του συστήματος στην Ελλάδα, με διάθεση  

τεχνικής επάρκειας για την παροχή συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. Ο διαγωνιζόμενος 

υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με 

πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον νόμιμο 
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εκπρόσωπό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την 

συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων.  

4.9. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων 

θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, καθώς 

και τα αντίστοιχα διακριβωμένα προς τις ανωτέρω ενέργειες συντήρησης-επισκευής όργανα. 

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους 

εγγυήσεων ή τη συντήρηση, τα οποία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζονται απαράβατοι όροι, 

οδηγούν σε απόρριψη των προσφορών. 

4.10. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του 

εξοπλισμού προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα 

ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., εκτός των αναλωσίμων που αναφέρεται με 

σαφήνεια ανωτέρω ότι εξαιρούνται.  Για το νοσοκομείο δεν θα προκύπτουν άλλες υποχρεώσεις 

προς την υπηρεσία ή εταιρεία τεχνικής υποστήριξης κατά την περίοδο της ισχύος της εγγύησης των 

οργάνων και των λειτουργιών. 

4.11. Δέσμευση τηλεφωνικής ανταπόκρισης σε 2 ώρες από την κλίση για την διερεύνησης βλάβης 

– δυσλειτουργίας του συστήματος, επίσκεψη τεχνικού εντός 48 ωρών και άμεση κατάθεση 

πρότασης  αποκατάστασης της βλάβης  εντός 48 ωρών κατά ανώτερο διάστημα.  Αναλόγως της 

βλάβης να κατατίθεται έγγραφο περιγραφής των πράξεων παρέμβασης με τεκμηριωμένης ισχύος 

διαδικασία, αντιστοίχως με τους κανονισμούς της εταιρείας σήμερα όπως και οι χρόνοι 

αποκατάστασης, κατά είδος βλάβης, ιδίως για την αντικατάσταση ανταλλακτικών υψηλής αξίας.   

Οι χρόνοι θα παρακολουθούνται από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και περίπτωση 

υπέρβασής τους θα πρέπει να εφαρμόζεται ποινική ρήτρα.  Συνολικά οι χρόνοι αποκατάστασης 

δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε ημέρες εργασίας κάθε φορά, από την επίσκεψη του 

τεχνικού και ετησίως τις 240 ώρες  κανονικής ημερήσιας εργασίας.    

5. Συμβόλαια συντήρησης,  

5.1. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον 

το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να αναλάβει τη πλήρη συντήρηση των μηχανημάτων σύμφωνα με 

επισυναπτόμενο  σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης – επισκευής μέχρι τη συμπλήρωση δέκα 

(10) ετών από την οριστική παραλαβή αυτών, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει 

καθορίσει επ’ ακριβώς οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη 

έγγραφη δήλωση- εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC. Το σχέδιο συμβολαίου με όλους 

τους όρους θα κατατεθεί μετά της προσφοράς και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη Διακήρυξη, ως 

και στο υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό υποστήριξης στην χώρα μας ή και στο εξωτερικό για service 

κλπ, με ευθύνη της εταιρείας, με βάση το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-

επισκευής, του προμηθευόμενου εξοπλισμού. Το εν λόγω κόστος  δεσμεύει με ρητή δήλωσή του 

τον ανάδοχο, σε μελλοντική σύναψη συμβάσεων και μέχρι την συμπλήρωση δεκαετούς 

λειτουργίας και  δεν επιδέχεται άλλη αναπροσαρμογή πλην της τιμαριθμικής (δηλαδή του μέσου 

ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ) και της επίσημης εγκεκριμένης τιμολόγησης 

των ανταλλακτικών από την μητρική εταιρεία. 

5.2. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, προς τον 

ανάδοχο, για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων – τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ και 

εντός της απαιτούμενης δεκαετίας, θα πρέπει ν κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του 

κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί 
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ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος, 

με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρι συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον. 

5.3. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται 

τμήματα, τα οποία στα ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus)χαρακτηρίζονται ως επιλογή. 

5.4. Να παρέχεται εγγύηση παροχής ανταλλακτικών, τουλάχιστον  για 10 χρόνια από την μητρική 

εταιρεία και περαιτέρω από τον προμηθευτή της αντιπροσώπευσης της εταιρείας στην Ελλάδα. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωσή του καθώς και με έγγραφη δέσμευση του 

κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην 

Οδηγία 93/42/EEC. Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν του έτους, η 

σχετική επιβεβαίωση θα γίνεται και με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 

93/42/EEC, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη 

του.  

5.5. Να αναφέρεται η σύνθεση, τα προσόντα  και τα πιστοποιητικά ικανότητας  τεχνικών  υποστήριξης 

των τεχνικών της εταιρείας. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση του 

προμηθευτή του σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει.  

5.6. Κατά την διάρκεια μετά τον χρόνο των εγγυήσεων, η επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της 

κατασκευάστριας εταιρείας έχει την υποχρέωση συνέχισης πλήρους τεχνικής υποστήριξης σε κλίση 

του νοσοκομείου, ανεξάρτητα από την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης ή κατά την βούληση 

του νοσοκομείου κλίση για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.    

5.7. Στο συμβόλαιο συντήρησης θα περιλαμβάνεται δέσμευση τηλεφωνικής ανταπόκρισης σε 2 ώρες 

από την κλίση για την διερεύνησης βλάβης – δυσλειτουργίας του συστήματος, επίσκεψη τεχνικού 

εντός 48 ωρών και άμεση κατάθεση πρότασης  αποκατάστασης της βλάβης  εντός 48 ωρών κατά 

ανώτερο διάστημα.  Αναλόγως της βλάβης να κατατίθεται έγγραφο περιγραφής των πράξεων 

παρέμβασης με τεκμηριωμένης ισχύος διαδικασία, αντιστοίχως με τους κανονισμούς της εταιρείας 

σήμερα όπως και οι χρόνοι αποκατάστασης, κατά είδος βλάβης, ιδίως για την αντικατάσταση 

ανταλλακτικών υψηλής αξίας.    

5.8. Να κατατεθούν στοιχεία κόστους υπογραφής συμβολαίου συντήρησης, όπως αναφέρεται 

ανωτέρω, κατά έτος και κόστος των προβλεπόμενων από την κατασκευάστρια εταιρεία,  

ανταλλακτικών αντικατάστασης σε συνθήκες διαρκούς  και ορθής λειτουργίας  του συστήματος, 

μετά τον χρόνο εγγυήσεων ( ηλεκτρονικές πλάκες δεδομένων, αντλίες, ανιχνευτής,  βασικά άλλα 

εξαρτήματα, κ.λπ.), με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο τιμών της εταιρείας. Η εταιρεία υποχρεούται να 

καταθέσει σχέδιο συμβολαίου συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας 

εταιρείας σε εργασίες, περιοδικότητα και αντικαταστάσεις αναλωσίμων ανταλλακτικών και 

συμβόλαιο συντήρησης με πληρότητα αντικατάστασης όλων των ανταλλακτικών από φθορά ή 

βλάβη του συστήματος.     

5.9. Αναφορά δυνατότητας  τεχνικής παρακολούθησης από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης,  της 

λειτουργικής ικανότητας  του συστήματος μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.   

5.10. Να κατατεθούν σε οικονομικό φάκελο, στοιχεία του κόστους προμήθειας αναλωσίμων 

κυτίων χρήσης για πρωτόκολλα εφαρμογής αναλύσεων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, 25- 

υδρόξυ- βιταμίνη D2/D3, προφίλ στεροειδών ορμονών, προφίλ μεταβολικών δεικτών – 

αμινοξεογράμματος και ακυλοκαρνιτινών,  εφ όσον αυτά προσφέρονται απευθείας από την 

εταιρεία, είτε εφ όσον το επιθυμεί η εταιρεία, να συστήσει άλλον πάροχο και προμη-θευτή, για 

την αξιολόγηση τους από την τεχνική επιτροπή αξιολόγησης.     
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6. Αποδοτικότητα, ασφάλεια ποιότητας  των λειτουργιών και επεκτασιμότητα του συστήματος .  

6.1. Να δοθούν στοιχεία της αποδιδόμενης από το αναλυτικό σύστημα παραγω-γικότητας εκτέλεσης 

ομάδας εξετάσεων δειγμάτων αίματος μέτρησης των αναφερομένων ουσιών, επιπέδων 

ανοσοκαταστασταλτικών φαρμάκων και 25- υδροξυ – βιταμίνης D2/D3, C3-epi-25-OH-D, με 

χειροκίνητη διαδικασία.  

6.2. Να παρέχεται «συμπληρωματική συσκευή» προαναλυτικής αυτοματοποίησης των εργασιών 

εμπλουτισμού / καθαρισμού του δείγματος με  στήλες εκχύλισης ( SPE ), με τους όρους που 

καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές.    

6.3. Να ορίζεται το  συγκεκριμένο πλαίσιο της επιστημονικής συμβουλευτικής συμβολής της  εταιρείας 

για την  αντιμετώπιση  επιδείνωσης των  επιδόσεων εφαρμογών, της υποστήριξης ανάπτυξης νέων 

πρωτοκόλλων εφαρμογών στο σύστημα και της αναβάθμισης των λειτουργιών του συστήματος με 

νεότερες εκδόσεις εξαρτημάτων και λογισμικού.    

6.4. Να αναφερθούν  προαιρετικές συσκευές, πρωτόκολλα  εφαρμογών, λογισμικά επέκτασης των 

λειτουργιών που με την έγκριση της  κατασκευάστριας  εταιρείας, προσφέρονται για την 

αναβάθμιση του συστήματος.  

7. Φύλλο συμμόρφωσης,  

7.1. Ο φάκελος τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος που προσφέρεται θα συνοδεύεται από 

φύλλο συμμόρφωσης, με αναφορές και παραπομπές στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών 

της διακήρυξης, μια προς μία.  Επί πλέον, απόδοση τεκμηριώσεων των αναφερομένων εφ΄ όσον 

ζητηθούν , η προσφέρουσα εταιρεία υποχρεούται να επιδώσει ή και να επιδείξει με αυτοψία επί 

εγκατεστημένου συστήματος και λεπτομερή συμπληρωματική αναφορά, ή- δοκιμασία 

λειτουργικής εφαρμογής.  

7.2. Τυχόν αποκλίσεις από τις απαράβατες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές ή τις γενικές απαιτήσεις 

συνεπάγονται αυτόματα απόρριψη της προσφοράς.  

7.3. Η ικανοποίηση των κριτηρίων στις αναφερόμενες ανωτέρω ειδικές τεχνικές προδιαγραφές πρέπει 

να αποδεικνύεται οπωσδήποτε και να επεξηγείται με σαφήνεια με υποχρεωτική παραπομπή στα 

επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια ή άλλα επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας. 

7.4. Απαραίτητα θα περιέχονται  

7.4.1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του μηχανήματος. 

7.4.2. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως προσφέρεται 

8. Παράδοση – Παραλαβή .  

8.1. Μαζί με το πλήρες σύστημα  υγρής χρωματογραφίας  υπερ-υψηλής απόδοσης ( UHPLC) – 

φασματομετρίας μαζών ( MS/MS ) μαζών  θα παραδοθούν και οι αντίστοιχες άδειες χρήσης  του 

συστήματος, πλήρες λογισμικό , βιβλιοθήκες μαζών και  κατάλληλος  ηλεκτρονικός υπολογιστής.  

8.2. Η παραλαβή  του συστήματος ολοκληρώνεται μετά την εγκατάσταση στον χώρο του εργαστηρίου, 

την δοκιμασία καλής λειτουργίας με όλους του περιγραφόμενους τρόπους λειτουργίας του,  

σύμφωνα με τις αναφερόμενες απαιτήσεις.  

8.3. Μαζί με το σύστημα παραδίδονται και κυτία  χρηστικών υλικών, με ακριβή αναφορά του είδους και 

της αξίας των.    

8.4. Αναφορά και δέσμευση οριζόμενης χρονικής διάρκειας παράδοσης του συστήματος έτοιμο προς 

χρήση, επίδειξης και επιβεβαίωσης των επιδόσεων του. Ο χρόνος παράδοσης  του οργάνου θα 

είναι όχι πέραν των 60 ( εξήντα ) ημερολογιακών ημερών .    
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8.5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/3 αυτού, με 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ( σχετ. 

άρθρο 26 του Κ.Π.Δ ), ή να μετατίθεται.  

8.6. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης 

έκπτωτου του προμηθευτή. 

8.7. Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού στο χώρο 

τοποθέτησης και λειτουργίας του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους 

κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού, με 

δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, στον διαθέσιμο προς τούτο χώρο, με δική του 

ολοκληρωτικά ευθύνη και να το παραδώσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τους 

τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, τις οδηγίες του 

κατασκευαστικού οίκου και τη συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα. 

8.8. Η παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει σε κατάσταση πλήρους 

λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Όλα τα είδη και υλικά, 

που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό 

προμήθεια εξοπλισμού, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να 

ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Ο ανάδοχο υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία 

προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει  φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των 

χαρακτηριστικών τους. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό 

και ο ανάδοχος υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών 

του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα 

και τα χαρακτηριστικά του. 

8.9. Με την λήξη της εγκατάστασης και αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι ο εξοπλισμός 

ανταποκρίνεται πλήρως σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

και είναι απολύτως σύμφωνος με την προσφορά του αναδόχου, και εφόσον έχουν εκτελεστεί στο 

σύνολό τους οι απαιτήσεις της διακήρυξης, θα γίνει η οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί 

το οριστικό πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

8.10. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους 

λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει : 

8.10.1. Πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUAL) στην   

    Αγγλική γλώσσα. 

8.10.2. Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operation Μanuals) μεταφρασμένα οπωσδήποτε στην  

    Ελληνική γλώσσα. 

8.10.3. Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του εξοπλισμού. 

8.10.4. Επισήμους καταλόγους (βιβλία), σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους  

    κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του συγκροτήματος (PartsBooks)   

    στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

8.10.5. Όλα τα ανωτέρω εγχειρίδια θα δοθούν και στο τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας του  

    νοσοκομείου σε ηλεκτρονική μορφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  LC- MS/MS.    

 

A. ΑΝΑΛΥΤΗ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  . 

B. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ  ΜΑΖΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΡΙΠΛΟΥ ΤΕΤΡΑΠΟΛΟΥ . 

C. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΙΙ.Α. : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ   ( UHPLC ) ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. 

 

Α.1. Το σύστημα αποτελείται :  

 

1. Υδραυλικό σύστημα με δυο ξεχωριστές αντλίες. Μια αντλία ( Binary Pump System ) κατάλληλη για ανάμειξη 

δύο διαλυτών σε υψηλή πίεση,  βαθμιδωτής έκλουσης (gradient) και δυνατότητα επέκτασης επιλογής από 

τέσσερις διαλύτες.  

2. Συσκευές υποδοχής και διαβίβασης διαλυτών και μονάδα ενσωματωμένου απαερωτή κενού  δικάναλο 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για έως εξι διαλύτες . 

3. Θερμοστάτης στηλών  και  βαλβίδα εναλλαγής  στηλών υψηλή πίεσης, βαλβίδα επιλογής γραμμής ροής  

διαλυτών υψηλής πίεσης.   

4. Θερμοστατούμενος αυτόματος δειγματολήπτης. 

5. Συσκευή   προαναλυτικής εκχύλισης  / προσυγκέντρωσης δείγματος φέρουσα στήλη στερεάς φάσης ( 

SPE), αντλία χαμηλής πίεσης κατάλληλη για βαθμωτή  έκλουση τεσσάρων διαλυτών, ρυθμιστική 

βαλβίδα διέλευσης του δείγματος και λογισμικό συνλειτουργίας με την συσκευή της υγρής 

χρωματογραφίας.  

6. Λογισμικό λειτουργίας, ελέγχου και αποθήκευσης δεδομένων.  

Α.2. προδιαγραφές του συστήματος υπερ-υψηλής απόδοσης υγρής χρωματογραφίας. 

  

1. Χαρακτηριστικά και επιδόσεις της αντλίας. 

1.1.  Παρέχεται αντλία  βαθμωτής έκλουσης δυο διαλυτών (Binary Pump System) συνδεδεμένη με υγρό 

χρωματογράφο . Τα χαρακτηριστικά της αντλίας είναι :  

1.1.1.  Η αντλία διαθέτει σύστημα δύο εμβόλων. 

1.1.2.  Αναφέρεται η χωρητικότητα. Επιθυμητή χωρητικότητα   <  50 μl.  

1.2. Περιοχή λειτουργίας ρυθμού ροής, υποχρεωτικά από 0,001 – 2,000 ml/min και κατά προτίμηση, 

από 0,001 – 8,00 ml/min.  

1.3. Ακρίβεια ροής (flow accuracy): από ± 1 % τουλάχιστον.  

1.4. Επαναληψιμότητα ροής ( flow precision ): ≤0,075 % RSD τουλάχιστον. 

1.5. Περιοχή συνθέσεως μίγματος είναι από 0-100% για κάθε διαλύτη με βήμα ρύθμισης 0,1%, με,  

1.5.1. Ακρίβεια σύστασης μείγματος διαλύτη (composition accuracy) : ±0,5%. και καλλίτερη.  
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1.5.2. Επαναληψιμότητα σύστασης διαλύτη (composition precision) : <0,2 % RSD 

1.6. Μέγιστη πίεση λειτουργίας,   15.000 psi ή μεγαλύτερη. 

1.7. Όγκος υστέρησης συστήματος (dwell volume): 300 μl ή μικρότερος 

1.8. διακύμανση πίεσης , κάτω από < 2 % .  

1.9. Αξιολογείται  το μέγεθος του συνολικού όγκου διασποράς (total system brandspread), με επιθυμητό  
≤ 9 μl. 

1.10. Nα διαθέτει ενεργό, αποτελεσματικό, ελεγχόμενο και ρυθμιζόμενο σύστημα έκπλυσης των 

εμβόλων της αντλίας .  

2. Θερμοστάτης στηλών 

2.1. Nα έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον δύο στηλών 15cm και κατά προτίμηση περισσότερες, 3 

έως 6 . 

2.2. Περιγράφεται το σύστημα θερμοστάτησης, με ελάχιστα όρια  θερμοκρασίας από,  +5  0C  της 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος έως 80 °C . Αξιολογείται η λειτουργία θερμορύθμισης σε μεγαλύτερο 

εύρος, από 4 -150 °C, σε βήματα 1 °C.   

2.3. Αξιολογείται η διάθεση δυο ξεχωριστών  εναλλακτών  θερμότητας με ανεξάρτητο προγραμματισμό 

ρύθμισης θερμοκρασίας.   

2.4. Ακρίβεια θερμοκρασίας ή RSD,  ίση ή καλύτερη από, ±  0,5 0C .   

2.5. Αξιολογείται η διάθεση  συστήματος  αναγνώρισης στηλών κατάλληλο για όλα τα είδη στηλών, 

μέσω του οποίου σημαντικές παράμετροι των στηλών (όπως τύπος στήλης, serial number,αριθμός 

ενέσεων) να μπορούν να καταγραφούν αυτόματα για κάθε ένεση.   

2.6. Να έχει δυνατότητα υποδοχής  βαλβίδας επιλογής της ροής δύο (2) στηλών και λειτουργίας 

αναστροφής της ροής (backflush) . 

2.7. Αξιολογείται η δυνατότητα υποδοχής συσκευής ψύξης μετά την στήλη και ηλεκτρονικής ρύθμισης.  

2.8.  Να διατίθεται σύστημα ανίχνευσης διαρροών και ορίου ανώτερης θερμοκρασίας.   

3. Θερμοστατούμενος αυτόματος δειγματολήπτης, κυμαινόμενου όγκου έγχυσης.  

3.1. Διάθεση  εισόδου άμεσης έγχυσης ( loop injection ).  

3.2. Διάθεση συστήματος αυτόματης προγραμματιζόμενης δειγματοληψίας με ικανότητα υποδοχής από 

τουλάχιστον, 50  θέσεις φιαλιδίων των 1,5-2ml, σε κατάλληλους δίσκους ( racks ) και πλάκες μικρο-

τιτλοδότησης ( well plates, 96 και περισσότερες  ανά πλάκα ). Αξιολογείται περαιτέρω 

χωρητικότητα. 

3.3. Εύρος εγχυόμενου όγκου : 0,1-10 μl, με δυνατότητα επέκτασης και σε βήματα διαβάθμισης 

ανάλογα του όγκου έγχυσης.  

3.4. Ακρίβεια όγκου έγχυσης: καλλίτερη από, ± 0,2 μl .  

3.5. επαναληψιμότητα όγκου έγχυσης, να είναι μικρότερη από 0,3 % RSD 

3.6. Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος για δειγματοληψία: να ορίζεται, και κατά προτίμηση, 1μl.  

3.7.  Να έχει ικανή γραμμικότητα, αξιολογείται η βέλτιστη.  

3.8. O χρόνος κύκλου έγχυσης, να είναι μικρότερος από 20 sec. 

3.9. Να έχει ικανότητα λειτουργίας υπό πίεση τουλάχιστον όσο της αντλίας. 

3.10. Να έχει ρυθμιζόμενη ταχύτητα δειγματοληψίας, αποτελεί  δείκτη επίδοσης.   

3.11. Η επιμόλυνση δειγματοληψίας από δείγμα σε δείγμα (carry over) να είναι μικρότερη από 

0,004 %.  

3.12. Να διαθέτει σύστημα θερμοστάτισης -peltier – των δειγμάτων σε εύρος,  θερμοκρασίες,   5 

- 40  0C.  Αξιολογείται η διάθεση ικανότητας  ψύξης των δειγμάτων σε θερμοκρασία μικρότερη από 5°C. 

Αξιολογείται η ακρίβεια θερμοκρασίας , ± 0,5  C, και η σταθερότητα , ±  1,0 C.  
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3.13. Να διαθέτει χαρακτηριστικά ασφάλειας όπως : έλεγχος ομαλής λειτουργίας, ανίχνευση 

βλαβών και διαρροών. 

3.14. Να παρέχει την δυνατότητα αυτόματης έκπλυνσης του δειγματολήπτη πριν και μετά την 

έγχυση εσωτερικά και εξωτερικά.    

3.15. Να ελέγχεται και να προγραμματίζεται πλήρως από το λογισμικό. 

4. λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος.  

4.1. Να διαθέτει σύστημα φωτεινών ενδείξεων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση 

λειτουργίας της (status). Αξιολογείται η διάθεση προειδοποιητικών φωτεινών ενδείξεων.  

4.2. Να διαθέτει μέσω λογισμικού  δυνατότητα παρουσίασης των παραμέτρων λειτουργίας και 

εμφάνισης μηνυμάτων λαθών και προειδοποιητικών μηνυμάτων για πρόβλεψη βλαβών, 

αυτοδιάγνωσης βλαβών και διαρροών υγρών στα επι μέρους όργανα.  

4.2.1.  Αξιολογείται η διάθεση αυτόματου συστήματος αντιστάθμισης της συμπιεστότητας των 

διαλυτών, αυτόματης διακοπής παροχής διαλυτών σε περίπτωση διαρροής, σε οποιοδήποτε 

σημείο του συστήματος.  

4.3. Να αναφέρεται το εύρος διαλυτών PH των διαλυτών , με επιθυμητό : 1-9, τουλάχιστον.   

C. Πιστοποιήσεις λειτουργίας και παρελκόμενα.  

 

1. Διάθεση έγκρισης λειτουργίας  της συσκευής υπερ-υψηλής απόδοσης υγρής χρωματογραφίας με 

χαρακτηριστικά, CE mark, από την μητρική εταιρεία. αξιολογούνται περαιτέρω πιστοποιητικά ποιοτικών 

επιδόσεων, IVD, κλπ.  

2. Έγκριση  πλήρους λειτουργικής συμβατότητας της προσφερόμενης συσκευής με το σύστημα 

φασματομετρίας  μαζών ( MS/ MS ) και με το λογισμικό χρήσης.  

3. Συμβατότητα λειτουργίας τους συστήματος και του λογισμικού με συσκευή προ-αναλυτικής 

επεξεργασίας δείγματος με στήλη εκχύλισης προσυγκέντρωσης ( SPE) και ενιαίου προγραμματισμού 

λειτουργίας  των.   

4. Διατίθεται σύστημα  προ-επεξεργασίας / προσυγκέντρωσης- εκχύλισης  δείγματος αναφέρεται με τον 

όρο   « συμπληρωματική συσκευή » :  

4.1. Παρέχεται και παραδίδεται εν λειτουργία με τον βασικό εξοπλισμό.   

4.2. Η συσκευή να διαθέτει δομή  και λειτουργικότητα που να διασφαλίζουν αυξημένη 

παραγωγικότητα, προ-αναλυτικού αυτοματισμού επεξεργασίας των δειγμάτων, σύμφωνα με 

πρότυπες αναφορές εφαρμογών των εταιρειών κατασκευής και πώλησης φασματογράφων μαζών 

και κυτίων διαλυμάτων αναλύσεων επιπέδων φαρμάκων και άλλων βιοδεικτών.  

4.3. Συναποτελείται από τα ακόλουθα μέρη και με τις ακόλουθες κατ’ ελάχιστον προδιαγραφές : 

4.3.1. Μία αντλία βαθμιδωτής έκλουσης τεσσάρων διαλυτών με ικανότητα ανάμιξης σε χαμηλή 

πίεση, με ποιοτικούς δείκτες συνλειτουργικότητας, της παροχής ροής  της συσκευής υπερ-

υψηλής απόδοσης υγρής χρωματογραφίας ( περιοχή ροών, ακρίβεια ροής , επαναληψιμότητα 

ροής , μέγιστη πίεση λειτουργίας ).  

4.3.2.  συσκευή  κάθαρσης και συμπύκνωσης  των δειγμάτων, συναποτελούμενη με κατάλληλη 

διάταξη, από εξάπορτη βαλβίδα δύο θέσεων ρύθμισης της ροής των διαλυτών σε στήλη 

στερεάς φάσης εκχύλισης (solid phase extraction:SPE).  

4.3.3. Εγκατάσταση συστήματος ροής της συσκευής με μηχανική σύνδεση εν σειρά με την συσκευή 

της υγρής χρωματογραφίας και λογισμικό συνλειτουργίας.  

4.4. Η αντλία και το σύστημα ροής των διαλυτών του δείγματος δεν πρέπει να  παραβλάπτει ή να 

μειώνει τις επιδόσεις την βασικής αντλίας -bianiary- της συσκευής, υπερ-υψηλής απόδοσης, ή του 
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δειγματολήπτη έγχυσης, αλλά  να  συνλειτουργεί  πλήρως αρμονικά και αποτελεσματικά στο 

πρόγραμμα λειτουργίας της συσκευής  υγρής χρωματογραφίας.  

4.5. Αδυναμία προσφοράς  και εγκατάστασης συστήματος προανάλυσης των δειγμάτων με τα ανωτέρω 

κριτήρια αποδοτικότητας και μηχανισμό λειτουργίας, εν σειρά με την συσκευή  της υγρής 

χρωματογραφίας,  ή επιλογή άλλου λειτουργικού συστήματος προανάλυσης αξιολογείται από την 

επιτροπή αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπ΄όψιν δεδομένα μελετών και επίδειξης πειραματικά.    

4.6. Υποχρεωτική παραμένει, σε απουσία προσφοράς προεπεξεργασίας εν σειρά συνδεδεμένου 

συστήματος, η παράδοση συσκευής προαναλυτικής επεξεργασίας των δειγμάτων, εκχύλισης / 

συμπύκνωσης των, για την λειτουργία εκτός σύνδεσης ( of-line) με παραγωγικότητα 100 περίπου 

δειγμάτων ημερησίως,  με προσφορά υλικών αντίστοιχου κόστους συσκευής  με σύνδεση εν σειρά 

( on- line).  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΙΙ.Β :   ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΖΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΤΕΤΡΑΠΟΛΟΥ ( Mass Spectrometry- Mass Spectrometry) . 
 
1. Πηγή ιονισμού – Σύστημα εισαγωγής και οδήγησης των ιόντων. 

1.1. Εξοπλισμός τύπου ιονισμού : 

1.1.1. Να παρέχονται δυο πηγές ιονισμού ηλεκτροψεκασμού ( ESI : ElectroSpray Ionization)  και  

Χημικού ιονισμού ατμοσφαιρικής πίεσης ( APCI : Atmospheric Pressure Chemical Ionization), 

με δυνατότητα εναλλαγής των δυο τεχνικών ιονισμού με αυτόματη αναγνώριση των ακίδων ( 

probes ).   

1.1.2. Η παροχή και άλλων τύπων πηγών ιονισμού, όπως, Φωτο- ιονισμού ατμο-σφαιρικής πίεσης ( 

APPI : atmospheric pressure Photo ionization ), αξιολογείται θετικά.  

1.1.3.  Να αναφέρονται οι δυνατότητες μελλοντικής αναβάθμισης με άλλες πηγές  ιονισμού, όπως η 

συμβατότητα πηγή νανοροής,  ή η  δυνατότητα  χρήσης συνδυασμένης χρήσης και άλλων 

τύπων πηγών στο σύστημα, όπως αέριας χρωματογραφίας.  

1.1.4. Να περιγράφεται  ο λειτουργικός σχεδιασμός της πηγής  και των εξαρτημάτων της με την 

σχετιζόμενη χρηστικότητα (υπό γωνία ορθογώνια σχεδίαση), τα ειδικά χαρακτηριστικά, οι 

δυνατότητες και οι συνθήκες λειτουργίας της.  

1.1.5.  Περιγράφεται το σύστημα θερμαντικών εξαρτημάτων  και αισθητήρων  θερμοκρασίας, η 

ασκούμενη τάση ακίδας δυναμικού ( needle Voltage ), η διαδικασία εκνέφωσης και η 

αποδιαλύτωσης  των σταγονιδίων δείγματος ( η θερμοκρασία και η χρήση αερίου) και οι 

μέθοδοι προστασίας της από επιμολύνσεις, απομάκρυνσης του διαλύτη από την πηγή και 

καθαρισμού της πηγής.  Τεκμηριώνονται οι σχετικές επιδόσεις, περιορισμοί και τα 

πλεονεκτήματα.    

1.1.6.  Εκτίθενται τα εγκατεστημένα μέτρα  αυτοματισμού ασφαλούς λειτουργίας της πηγής, ή του 

συστήματος, σε συνθήκες βλάβης ή απομάκρυνσης της.   

1.1.7.  Επιδεικνύεται η ευχέρεια πρόσβασης σε τμήματα της πηγής και του οργάνου, τα οποία 

απαιτούν συχνή συντήρηση ή ανταλλακτικά  για την λειτουργία τους,  από τον χρήστη χωρίς 

τη χρήση ειδικών εργαλείων.  

1.2. Μηχανισμός εκνέφωσης/ νεφελοποίησης, λειτουργία και μεταφοράς  των ιονισμού ουσιών στα 

τετράπολα :  

1.2.1.  Αναφέρονται τα λειτουργικά πλεονεκτήματα των χρήσεων της πηγής ιονισμού : το αποδεκτό 

εύρος της σύστασης και των ροών των διαλυμάτων εισόδου, των ρυθμίσεων  πίεσης, 
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θερμοκρασίας  και κυκλοφορίας καθαρού αέρα, της συμβατότητες με ροές διαλυτών χωρίς  

την ανάγκη διαχωρισμού ( split ).  

1.2.2.  Αναφέρονται οι βέλτιστες  ταχύτητες ροής του εκλούσματος της υγρής χρωματογραφίας  

στην είσοδο στην πηγή, ειδικά για κάθε τύπο ιονισμού ESI/APCI, με ανώτερα όρια 2 ml/min, 

τουλάχιστον.    

1.2.3. Να αναφέρεται η χρήση βαλβίδας εκτροπής διαλύτη στην πηγή ή άλλη  ευχερής και 

αποτελεσματική μέθοδος καθαρισμού της.  

1.2.4.  Να περιγραφούν  τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες στην οδό μεταφοράς των ιόντων : η 

αποδοτικότητα της μεταφοράς των ιόντων,  η λειτουργικότητα των εξαρτημάτων μεταφοράς 

των ιόντων, το οπτικό σύστημα, τα φίλτρα και προ-φίλτρα τετραπόλων, τα τριχοειδή αγωγής, 

το σύστημα ραδιοσυχνοτήτων ( RF ). Παρατίθενται οι  επιδόσεις ευαισθησίας και αντοχής των 

στην χρήση.   

1.2.5. Να αναφέρονται τα όρια ρύθμισης της θερμοκρασίας αποδιαλύτωσης, από τη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος.  

1.2.6.  Να αναφερθούν οι μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργία της κάθε πηγής, και των γραμμών 

διόδου.   Αξιολογήσιμα ανώτερα όριο είναι 750  0C.   

1.2.7.  Κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης του σχεδιασμού και της λειτουργικότητας των, αποτελούν οι 

δείκτες ποιότητας όγκου ιοντικών μαζών διέλευσης, η ευχέρεια και οι αυτοματισμοί  στην 

λειτουργία τους,  τα απαιτούμενα  προληπτικά μέτρα  προστασίας επιμολύνσεων του 

συστήματος, η απαιτούμενη  συχνότητα καθαρισμού ή αντικατάστασης των γραμμών 

μεταφοράς των ιοντικών μαζών, η τεχνική εξειδίκευση των παρεμβάσεων  και το κόστος  

αναπλήρωσης των. Παρατιθέμενα στοιχεία μέτρων και συχνότητας  κατά όγκο 

λειτουργικότητας του συστήματος  με τεκμηρίωση από την εταιρεία προσφοράς, 

αξιολογούνται.   

2. Αναλυτές μαζών .  

2.1. τεχνολογία «τριπλού τετραπόλου» :  

2.1.1.  παρατίθενται αναλυτικά  τα βασικά χαρακτηριστικά  των σταθερών μερών που το απαρτίζουν 

και οι συνιστώμενες προληπτικές και επιβαλλόμενες παρεμβάσεις για την ασφαλή και ορθή 

λειτουργία τους .   

2.1.2. Το σύστημα συναποτελείτε από δυο ενσωματωμένα   ( Q1, Q3 ) τετραπο-λικούς αναλυτές 

μάζας (quadrupole mass analyzers) υψηλής διακριτικής ικανότητας και υψηλής σταθερότητας, 

με κατάλληλα προ-φίλτρα (pre-filters) .  

2.1.3.  Το δεύτερο κατά σειρά πολύπολο ( Q2 : collision cell)), μεταξύ 1ου και 3ου τετραπόλου  

αποτελεί το σκεύος όπου λαμβάνουν χώρα οι δευτερογενείς διασπάσεις των επιλεγμένων 

ιόντων  του 1ου τετραπόλου και πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

2.1.3.1. να είναι τοποθετημένο σε θάλαμο διαφορετικής πίεσης από τα υπόλοιπα τμήματα 

με ειδική είσοδο του αερίου πρόσκρουσης και on/off  βαλβίδα ελεγχόμενη από το 

λογισμικό του οργάνου.  

2.1.3.2. πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης της ενέργειας του κελιού 

ή/και της πίεσης του αερίου πρόσκρουσης μέσω του λογισμικού. 

2.1.3.3. πρέπει να διαθέτει κατασκευή και χαρακτηριστικά λειτουργίας που να 

εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση θραυσματοποίησης επιλεγόμενων  ιοντικών μαζών, 

επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού θορύβου και ελαχιστοποίηση προβλημάτων όπως 

αλληλοεπικάλυψη (cross-talk) θραυσμάτων ιόντων που έχουν την ίδια μάζα 

προερχόμενα από διαφορετικό πρόδρομο ιόν.  
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2.1.3.4. Να δοθούν στοιχεία του κατασκευαστή για τα ειδικά χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου πολυπόλου, και των συνθηκών διαχείρισης του.  

2.2. χαρακτηριστικά τετραπόλων 

2.2.1. να περιγράφονται τα στοιχεία λειτουργικότητας του τριπλού τετραπόλου,  όπως και οι δείκτες 

των επιδόσεων σχετικά με την διακριτική ικανότητα,  την μεταφορά των ιόντων, την 

προστασία επιμολύνσεων, την σταθερότητα του συστήματος.  

2.2.2. Να αποδίδονται στοιχεία λειτουργικότητας της  κυψελίδας  θραυσματοποί-ησης, των 

προδρόμων ιοντικών μαζών, ιονισμού και συνθηκών βελτίωσης της ευαισθησίας  και 

επιλεκτικότητας δευτερογενών ιοντικών μαζών, αυτοματι-σμού και του εύρους των επιλογών 

εφαρμογών. Να παρατίθενται λειτουργι-κές επιλογές  βέλτιστης απόδοσης ποιοτικών δεικτών 

ανίχνευσης, ποσοτικο-ποίησης και απόκτησης δεδομένων  του φασματομέτρου μαζών.  

2.2.3. Να περιγράφονται οι λειτουργίες περιορισμού και αντιμετώπισης των επιμολύνσεων του 

συστήματος. 

2.2.4.  Το τρίτο τετράπολο  είναι παρόμοιο με το πρώτο και επιτελεί την επιλεκτική διέλευση των 

δευτερογενών ιοντικών μαζών στον ανιχνευτή.  

2.3. Εναλλακτικές τεχνολογικές δομικές- ηλεκτρονικές, τύποι  του οργάνου.   

2.3.1. Είναι αποδεκτές τροποποιήσεις  και  χρήση ειδικού λογισμικού στο τρίτο  τετράπολο  με 

ιδιότητες συμπληρωματικής λειτουργικότητας, διαχείρισης, ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης 

των ιοντικών μαζών που υποδέχεται.  Ειδικά, προσφορά  φασματομέτρου μαζών τριών 

τετραπόλων εν σειρά με ειδική  συμπληρωματική λειτουργία στο τρίτο τετράπολο, τύπου 

παγίδας ιόντων είναι αποδεκτή, και ορίζεται με τον όρο  « συμπληρωματική συσκευή » .  

2.3.2.  όροι αποδεκτής προσφοράς της συμπληρωματικής συσκευής» και θετικής αξιολόγησης, είναι 

:  

2.3.2.1. Η εφαρμογή να λειτουργεί ως κυψελίδα ενίσχυσης  και ή- και 

επαναθραυσματοποίησης  επιλεγόμενων ιοντικών μαζών με παραγωγή και  ικανότητα 

σάρωσης  τριτογενών ιοντικών μαζών, τύπου  (MRM3) , οι οποίες να προσδιο-ρίζονται 

με ευχέρεια  κατά την ανάλυση από τον χρήστη.  

2.3.2.2. Δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα, παραγωγικά και ποιοτικά, του τυπικού τριπλού 

τετραπόλου,  χωρίς την ενεργοποίηση του μηχανισμού λειτουργίας παγίδας ιοντικών 

μαζών.  

2.3.2.3. Η επιλογή ενεργοποίησης του βελτιώνει  την ευαισθησία  ( sensiti-vety) και την 

ειδικότητα ( specificity)  ανίχνευσης και τον εμπλουτισμό των τύπων  σάρωσης  ( MS3 

scan, MRM3 scan), ιοντικών μαζών,  τις επιδόσεις ακρίβειας στην ταυτοποίηση γνωστών 

και άγνωστων ουσιών  ερευνητικού ενδιαφέροντος του εργαστηρίου.  

2.3.2.4. Να μην απαιτεί επί πλέον λειτουργικό κόστος .   

2.3.2.5. Οι δυνατότητες των εφαρμογών του προτεινόμενου μοντέλου να τεκμηριώνεται με 

έγκυρες δημοσιευμένες επιστημονικές  μελέτες στην ιατρική (  μεταβολομικής, 

λιπιδιομικής, κλπ) .  

2.4. Ανιχνευτής  

2.4.1.  Να διαθέτει ανιχνευτή υψηλής απόδοσης (photo/ η-electron  Multiplier Detector, off- axis ), 

μετατροπέα δυνόδων (dynode), υψηλής ευαισθησίας , χαμηλού θορύβου και διάρκειας  

αντοχής . 

2.4.2.  Περιγράφεται λειτουργικά το σύστημα ψηφιακής ανίχνευσης και οι επιδόσεις ταχείας θετικής 

/ αρνητικής ιοντικής μεταβολής, όπως και το εύρος ανίχνευσης.  
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2.4.3. να χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση που απαραίτητα αποδίδει σταθερή ενίσχυση (gain) 

για μεγάλη διάρκεια ζωής.  

2.4.4. να διαθέτει γραμμική περιοχή τουλάχιστον έως 105. 

2.4.5. Αξιολογείται δεκαετής εγγύηση λειτουργίας χωρίς ανάγκη συντήρησης.  

2.4.6. Προσφορά  άλλου τύπου ανιχνευτή συνοδεύεται  με λεπτομερή περιγραφή και ανάλογες 

εγγυήσεις της λειτουργικότητας του.  

2.5. Αντλία  

2.5.1. Το σύστημα να περιλαμβάνει τουρμπομοριακή αντλία και υποστηρικτική αντλία κενού, ικανής 

ισχύος για όλες τις εφαρμογές του φασματομέτρου.  

2.5.2. Να περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, αερόψυκτη και οι συνθήκες λειτουργίας 

της, 

2.5.3. Να είναι  δύο ή τριών σταδίων για  την δημιουργία ισχυρού κενού, με τη μικρότερη δυνατή 

τιμή κενού κατά την ανάλυση (να αναφερθεί η σχετική τιμή).  

2.5.4. Η εξωτερική αντλία κενού να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης ατμών ελαίου.  

2.5.5.  Όλες οι λειτουργίες του συστήματος κενού να παρακολουθούνται και να ελέγχονται 

ηλεκτρονικά μέσω του λογισμικού του οργάνου.  

2.5.6.  Να αναφέρεται η επίσημη ή εκτιμούμενη από την εταιρεία λειτουργική διάρκεια χωρίς 

επισκευή της, όπως και το τρέχον κόστος αντικατάστασης της σε βλάβη.    

3. Λειτουργικά χαρακτηριστικά των φασματομέτρων μαζών . 

3.1. Εύρος μαζών ανίχνευσης,  > 5 m/z έως 1250 m/z. Αξιολογείται περαιτέρω το εύρος αύξησης.  

3.2. Να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης και άμεσης εναλλαγής θετικής και αρνητικής πολικότητας 

ιονισμού, με χρόνο μετάβασης 50 msec ή κατώτερη.   Αξιολογείται .   

3.3. Να παρέχεται δυνατότητα ευχερούς, γρήγορης και ασφαλούς εναλλαγής  της χρήσης του τύπου της 

πηγής ιονισμού μεταξύ, ηλεκτρονέφωσης και ατμοσφαιρι-κής πίεσης ( ESΙ , APCI). Να αφαιρείται 

για καθαρισμό εύκολα χωρίς τη διακοπή του κενού. 

3.4.  Δυνατότητα ταχύτητας σάρωσης των μαζών  σε λειτουργία τετραπόλου ( scan ) να είναι 

τουλάχιστον  12.000 Da / sec και καλλίτερη σε ειδική λειτουργία. Αξιολογείται περαιτέρω εύρος 

αύξησης.  

3.5.  Οι μεταπτώσεις των παραγόμενων ιόντων της πηγής ιονισμού σε παράγωγα θραυσματοποίησης 

της κυψελίδας ιονισμού Q2, οι οποίες δύναται να ανιχνευτούν κατά μέθοδο ανάλυσης, να είναι 

πάνω από 500 MRM/ sec ή SRM/sec ( multiple Reaction Monitoring ). Να αναφέρονται ειδικότερα 

στοιχεία  των επιδόσεων , κατά περιοχή μαζών.  

3.6. Nα αναφέρονται οι ελάχιστοι χρόνοι κατακράτησης σε λειτουργία ΜRM ( dwell time ), με  1,0 ( ένα ) 

msec, ή καλλίτερο.   

3.7. Να αναφέρονται οι χρόνοι εναλλαγής του τύπου λειτουργίας του φασματομέτρου μαζών, των 

πρωτογενών σε δευτερογενή ( MRM ) ιόντα, ο αριθμός των καναλιών και λειτουργιών (channels – 

MRM ).  Οι πραγματικές επιδόσεις των χρόνων λειτουργικότητας του οργάνου θα αξιολογηθούν σε 

συνάφεια με τους ποιοτικούς δείκτες  επίδοσης των μετρήσεων των αναφερομένων ουσιών .  

4. Λειτουργική χρηστικότητα του φασματογράφου μαζών,  

4.1. Να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις αυτορρύθμισης των λειτουργειών ( autotuning 

) σε κάθε αναλυτικό στάδιο και η συχνότητα  περιοδικής δοκιμασίας με χρήση πρότυπων ουσιών.  

4.2.  Να περιγραφή η συνήθης ή ενδεικτική συχνότητα βαθμονόμησης ιοντικών μαζών   ( mas calibration 

).  

4.3. Να περιγραφούν οι συνθήκες και τα όρια διακύμανσης ασφαλούς και ικανής λειτουργίας της 

θερμοκρασίας εκνέφωσης, αποδιαλύτωσης και μεταφοράς ιόντων.  
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4.4. Να περιγραφούν τα όρια και οι συνθήκες χρήσης των απαιτούμενων αερίων στην πηγή ιονισμού 

και την κυψελίδα θραυσματοποίησης (2ο τετράπολο).  

4.5. Να περιγράφεται το εύρος των δυνατοτήτων  ιονισμού στην πηγή ιονισμού και το  κελί 

θραυσματοποίησης, για διαφορετικές τάξεις ουσιών .  

5. Δείκτες επίδοσης του συστήματος,  

5.1. δείκτης ευαισθησίας μέτρησης : όρια αποδοχής.   

5.1.1. λειτουργία MRM positive ESI:  1 pg ρεσερπίνης (reserpine) με αναλογία κορυφής μέτρησης 

προς ανίχνευση βασικού επιπέδου αναλυτικής  σήμανσης   ( υπολογιστικός ορισμός της 

ανίχνευσης θορύβου  ) κατ΄ ελάχιστον πάνω από,  S/N ratio > 200.000  : 1, μετάπτωσης ( MRM 

) ιοντικής  μάζας, με την επίσημη αναφορά  της εταιρείας, των ιοντικών μαζών, της μεθόδου 

μέτρησης του  θορύβου και των αναλυτικών συνθηκών. Αξιολογείται, θετικά μεγαλύτερη 

αναλογία ανίχνευσης.  

5.1.2. λειτουργία MRM negative ESI: 1pg  χλωραμφενικόλης (chloramphenicol),  με αναλογία 

κορυφής μέτρησης προς βασικού επιπέδου αναλυτικής  σήμανσης            ( θορύβου ) ,  

τουλάχιστον πάνω από, S/N ratio  > 100.000  : 1, ιοντικών μαζών  επιλογής μετάπτωσης ( MRM 

), επίσημης αναφοράς μέτρησης του θορύβου και αναλυτικών συνθηκών. Αξιολογείται, θετικά 

μεγαλύτερη αναλογία ανίχνευσης.  

5.1.3. λειτουργία MRM APCI ( positive or negative), να αναφερθούν οι επίσημες μετρήσεις  της 

εταιρείας κατασκευής, και οι συνθήκες μέτρησης. Αξιολογούνται θετικά τα  βέλτιστα μεγέθη.  

5.1.4.  Να εκτεθούν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες επιδόσεων ποσοτικών μετρήσεων του συστήματος, για 

τους προσδιορισμούς,  επίπεδα ανοσοκατασταλτικών, 25-υδρόξυ βιταμίνη D, προφίλ 

στεροειδών- τεστοστερόνη, προφίλ αμινοξέων πλάσματος, ακυλοκαρνιτινών μεταβολικού 

ελέγχου . Ιδιαιτέρως θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις,  ορίου ποσοτικοποίησης ( LOQ ),σχετικής 

σταθερής διακύμανσης ( RSD %, inter, intra – assay) , ακρίβειας (accuracy) ,εύρους 

γραμμικότητας( linearity) , πρότυπων ουσιών. Επίσης, η πολυπλοκότητα και το κόστος των 

μεθόδων εφαρμογής και τα παρελκόμενα  για την εφαρμογή τους.   

5.1.5. Η γραμμικότητα της απόκρισης σε σχέση με το LOD της συγκέντρωσης του δείγματος για μια 

συγκεκριμένη ένωση, να είναι, τουλάχιστον 5 τάξεις μεγέθους.  

5.1.6.  Αξιολογείται, ο φάκελος των επιδόσεων δεικτών  ποιότητας των μεθόδων εφαρμογής, η 

συμμόρφωση με επικυρωμένα πρωτόκολλα, η παροχή εγκεκριμένης επικύρωσης (validation ) 

της μεθόδου, αποδεκτή για επιβεβαίωση από το εθνικό σύστημα διαπίστευσης, κλινικών 

εργαστηρίων κατά EN ISO 15189.  

5.2. Δείκτης διακριτικής ικανότητας ιοντικών μαζών.  

5.2.1. Να τεκμηριωθούν σε οριζόμενες περιοχές ιοντικών μαζών μέτρησης, πρωτογενών και 

δευτερογενών ιόντων. Αξιολογούνται  αποδεκτές οι καλλίτερες αναφορές επιδόσεων, με R <  

0,75 FWHM,  των μετρήσεων της εταιρείας στα συνοδευτικά φυλλάδια εγκεκριμένα ( 

specifications).  

5.3. Δείκτης σταθερότητα μάζας σε χρονική διάρκεια αναφοράς, <  0,1 Da/ 24ωρο και να προσδιορίζεται 

η ακρίβεια.  

5.4. Να περιγράφονται τα επίπεδα διασταυρούμενης θραυσματοποίησης δευτερο-γενών ιοντικών 

μαζών.  Να είναι μη σημαντικά ή  πολύ χαμηλά ( cross talk. % ).  

6. Μέθοδοι αναλυτικής εφαρμογής σάρωσης φασμάτων ιοντικών μαζών : 

6.1. Φάσμα πλήρους σάρωσης όλων των ιοντικών κορυφών μιας χρωματογραφικής κορυφής  ( MS full 

scan ) με αναφορά της ικανότητας του όγκου μετρήσεων.    
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6.2. Φάσμα αποτύπωσης ποσοτικής υπολογιστικής απόδοσης  μιας ιοντικής μάζας (single ion 

monitoring : SIM, Q1, Q3 ) , με αναφορά της μέγιστης ικανότητας μετρήσεων και διαθέσιμων 

καναλιών ( channels ).  

6.3. Σάρωση προδρόμων ιοντικών μαζών του πρώτου τετράπολου, θραυσματοποίησης  και  επιλογής 

δευτερογενών ιοντικών μαζών MS/MS  ( precursor ion scanning )  

6.4. Επιλογής προδρόμου ιόντος πρώτου τετραπόλου , θραυσματοποίηση και σάρωση MS/MS ιοντικών 

μαζών (  Product Ion Scan ).  

6.5. επιλογή προδρόμου ιοντικής μάζας του πρώτου τετράπολου ( precursor ion )  και ιοντικών μαζών 

δευτερογενών παραγώγων θραυσματοποίησης, ενός ή περισσοτέρων, στο τρίτο τετράπολο ( 

multiple reaction monitoring : MRM).  

6.6.  Ταυτόχρονη σάρωση MS στο πρώτο και τρίτο τετράπολο, ανίχνευσης της  απουσίας συγκεκριμένου 

ουδέτερου ιόντος, για ανίχνευση ουσιών που δίνουν συγκεκριμένη απώλεια ιόντος ( Neutral Loss 

Scanning ).  

6.7. επί πλέον να έχει δυνατότητα λήψης φασμάτων με εναλλαγή λειτουργιών MS σε MS/MS και ESI+ σε 

ESI- στην ίδια ανάλυση με το μικρότερο δυνατό χρόνο εναλλαγής αυτών των λειτουργιών. Ειδικές 

τεχνικές αναφέρονται συγκεκριμένα και για την αξιολόγηση τους τεκμηριώνεται πρακτικά η χρήση 

τους . 

6.8. Οι ειδικότερες μέθοδοι παρουσίασης σάρωσης ιοντικών μαζών της αναλυτικής εφαρμογής και 

ποσοτικής υπολογιστικής μέτρησης, αξιολογούνται με κριτήρια την ποιοτική εκτίμηση της 

αναλυτικής εφαρμογής από παρεμβαλλόμενες γνωστές και άγνωστες ουσίες, την βελτίωση της 

διακριτικής ικανότητας της επιλεκτικής ανίχνευσης ουσιών, την προαγωγή της ακρίβειας ποσοτικής 

μέτρησης και την ταχύτερη και ευχερή επεξεργασία των δεδομένων.   

6.9. αξιολογούνται ειδικά επί πλέον, τεχνικές σάρωσης ενισχυμένης ευαισθησίας μέτρησης ιοντικών 

μαζών,  τύπων  σάρωσης  ( MS3 scan, MRM3 scan).  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  – II.C. :  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.  

 

II.C.1. : Λογισμικό ελέγχου λειτουργίας, συλλογής και επεξεργασίας αποτελεσμάτων. 

6.10. Παροχή λογισμικού σε περιβάλλον Windows 10, ικανό να ελέγχει και να ρυθμίζει με ενιαία 

λειτουργία το ολοκληρωμένο σύστημα υγρής χρωματογραφίας υπερ-υψηλής απόδοσης και του 

φασματογράφου μάζας, όπως και κάθε συνδεδεμένης ή εναλλακτικής συσκευής της πηγής 

ιονισμού και της συσκευής υγρής χρωματογραφίας ( συσκευής εν σειρά υποδοχής στερεάς φάσης 

εκχύλισης / SPE ) . 

6.11. Πλήρως ελεγχόμενο  στο λογισμικό σύστημα αυτόματου συντονισμού, ή και χειροκίνητου 

(autotuning), ευαισθησίας μετρήσεων, διακριτικής ικανότητας και βαθμονόμηση μάζας (mass 

calibration), σε τύπο ιονισμού θετικό και αρνητικό.  

6.12. Να διαθέτει λειτουργίες θετικού & αρνητικού αυτοσυντονισμού. 

6.13. Επιτρέπει την επισκόπηση  όλων των δεδομένων της ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο και 

αναδρομικά  και την απεικόνιση όλων των παραμέτρων λειτουργίας. Όλα τα σχετικά αρχεία 

συντονισμού και παραμέτρων λειτουργίας να απομνημονεύονται ως τμήμα κάθε μεθόδου.   

6.14. Να διαθέτει αυτοματοποιημένες λειτουργίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, 

ακόμα και για ομάδες ομοειδών δειγμάτων, ταυτοποίησης ουσιών στόχων μέσω σύγκρισης με τη 
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βάση δεδομένων, εμπλουτισμού της βάσης δεδομένων με εισαγωγή μεταπτώσεων νέων ουσιών 

στόχων από τον ίδιο το χρήστη, αποθήκευσης και επανεπεξεργασίας αποτελεσμάτων.  

6.15. Να υποστηρίζει όλες τις δυνατές  λειτουργίες πρωτοκόλλων εφαρμογής αναλύσεων στην 

υγρή χρωματογραφία και τις συνθήκες λειτουργίας του φασματομέτρου μαζών, χωρίς ειδικές 

ρυθμίσεις και αναβαθμίσεις.  

6.16. Πλήρες λογισμική  και ηλεκτρονική υποστήριξη , πρωτοκόλλων  εφαρμογών ποσοτικής 

μέτρησης των στοχευόμενων αναλύσεων  ανάπτυξης και παροχής, Επίπεδα ανοσοκατασταλτικών 

φαρμάκων, Επίπεδα 25- υδρόξυ- βιταμίνη D2/D3 , C3-epi – 25(OH)D. Προφίλ στεροειδών ορμονών 

, τεστοστερόνης,  Προφίλ αμινοξέων και ακυλοκαρνιτινών , μεταβολικού ελέγχου κληρονομικών 

νοσημάτων.      

6.17. Ειδικό λογισμικό ανάπτυξης μεθόδων ανάλυσης. Να υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης 

κάθε ξεχωριστού πειράματος, στην περίπτωση πολλαπλών πειραμάτων. 

6.18. Να επιτρέπει την παρακολούθηση του χρωματογραφήματος συνεχώς – σε πραγματικό 

χρόνο – με δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης φασμάτων μαζών ανεξάρτητα από τον τρόπο 

σάρωσης.  

6.19.  Να υπάρχει δυνατότητα λήψης δεδομένων σε μια χρωματογραφική ανάλυση σε 

πολλαπλές λειτουργίες σάρωσης.  

6.20. Να επιτρέπει την ταυτόχρονη απεικόνιση στην ίδια οθόνη του ληφθέντος 

χρωματογραφήματος και των κορυφών επιλεγμένων  MRM μεταπτώσεων, με δυνατότητα 

αυτοματοποιημένης έρευνας σε βάση δεδομένων και παρουσίασης λίστας αποτελεσμάτων.  

6.21. Το λογισμικό να έχει δυνατότητα διαφορετικών λειτουργιών σάρωσης και μορφών 

ολοκλήρωσης, όπως και εναλλασσόμενη σάρωση αρνητικών ή θετικών ιόντων στην ίδια ανάλυση 

για λήψη επιβεβαιωτικών δεδομένων.  

6.22. Να επιτρέπεται η χρήση δύο (2) τουλάχιστον θυγατρικών ιόντων επιβεβαίωσης (Qualifier 

Ions) και τον αυτόματο υπολογισμό των σχετικών λόγων των εντάσεών τους προς αυτή του ιόντος 

ποσοτικοποίησης για την πιθανή ταυτοποίηση ουσίας στόχου.  

6.23. Συνδυαστικά η παροχή της δυνατότητας  για επιπρόσθετους τρόπους σάρωσης που να 

επιτρέπουν επιπλέον αναλύσεις και τυχόν ποιοτικούς προσδιορισμούς θα εκτιμηθεί θετικά.  

6.24. Διάθεση ειδικού  λογισμικού  προγράμματος,  βάσης δεδομένων φασμάτων ιοντικών 

μαζών, προδρόμων και  δευτερογενών μεταπτώσεων πρότυπων βιολογικών και φαρμακευτικών 

ουσιών.  

6.25. Να διαθέτει πλήρεις δυνατότητες βαθμονόμησης σε πολλά επίπεδα συγκέντρωσης 

(τουλάχιστον 5) και να διαθέτει συνδυαστική ικανότητα στατιστικών υπολογισμών μετρήσεων και 

αποτελεσμάτων.  

6.26. Να έχει δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης των καμπυλών βαθμονόμησης όταν γίνεται 

επανα-ολοκλήρωση μιας κορυφής.  

6.27. Να δύναται να ταυτοποιήσει και να ποσοτικοποιήσει τους μεταβολίτες σε ένα μόνο 

πείραμα. Να διαθέτει ικανότητα ολοκλήρωσης δεδομένων SRM/MRM απευθείας από τον χρήστη 

(manual).  

6.28. Το λογισμικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτόματης βελτιστοποίησης των 

παραμέτρων στις περιπτώσεις ποσοτικών προσδιορισμών. 

6.29. Διατίθεται σύστημα ανίχνευσης και καταχώρησης διαγνωστικών λειτουργιών  και εμφάνιση 

σχετικών μηνυμάτων, σήμανσης (flag) διαφόρων παραμέτρων 

6.30. Επιτρέπεται η ευχερής  αναφορά  του προγράμματος των χρόνων έκλουσης (retention time)  

και ποσοτικής μέτρησης των λόγων ιοντικών μαζών ( ion ratio). 
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6.31. Επιτρέπει την  παρουσίαση και ικανότητα χρήσης  αναλύσεων με παλαιότερες 

αρχειοθετημένες βαθμονομήσεις 

6.32. Παρέχει την  δυνατότητα προσθήκης  φασμάτων σάρωσης νέων χημικών ενώσεων και όλων 

των σχετικών παραμέτρων του MS 

6.33. Διαθέτει  μηχανισμούς  ασφαλείας και αυτοματισμού των λειτουργιών με βαθμίδωση 

πρόσβασης  των χρηστών σε λειτουργίες και αποτελέσματα με  πρότυπες φόρμες αναφορών.  

6.34. Να έχει δυνατότητα εισαγωγής καταλόγων εργασίας (worklists) απευθείας από 

προγράμματα spread sheet όπως το Εxcel, ικανότητα ταυτόχρονης συλλογής & επεξεργασίας 

δεδομένων,  κατάλληλη για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. 

7.  Το σύστημα συνοδεύεται  με την διάθεση του απαραίτητου και κατάλληλου συστήματος ηλεκτρονικής 

βάσης ,  

7.1. ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ( Η/Υ ),  με σύγχρονο επεξεργαστή, σκληρό δίσκο επαρκούς  και  

ικανής χωρητικότητας για την πληρότητα των εφαρμογών.   

7.2.  πλήρως ικανής ισχύος και χωρητικότητας, επεξεργαστή, μνήμη RAM, εξωτερικός σκληρός δίσκος 

1ΤΒ , θύρες αμφίδρομης επικοινωνίας  με το σύστημα και επι πλέον, κλπ.  

7.3. λειτουργικό σύστημα  Microsoft Windows 10, Microsoft office, οθόνη 22 inch TFT flat για την 

αμφίδρομη επικοινωνία με το όργανο, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτή laser. 

 

II.C.2. : Παρελκόμενα και ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας του συστήματος.  
 

1. Η  συσκευή υπερ-υψηλής  απόδοσης  υγρής χρωματογραφίας και ο φασματογράφος μαζών να είναι 

απόλυτα λειτουργικά συμβατοί με εγγύηση των επιδόσεων και της ασφάλειας της μητρικής εταιρείας. 

Αξιολογείται σημαντικά η διάθεση πιστοποιήσεων, CE -IVD , κάθε επι μέρους οργάνου και λειτουργίας 

και επί πλέον συνολικά του συστήματος και των ειδικών εφαρμογών των αναφερόμενων στην 

διακήρυξη.   

2. Το όργανο πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας που συμμορφώνεται με αντίστοιχα πρότυπα, ΕΝ ISO.  

3. Η προσφορά να συνοδεύεται από την παροχή εγκεκριμένων από την ιδιοκτήτη εταιρεία διάθεσης του 

συστήματος των αναλυτικών πρωτοκόλλων μεθόδων εφαρμογών μέτρησης  οριζόμενων βιολογικών και 

φαρμακευτικών ουσιών.  

3.1. Η επικύρωση ( validation - evaluation) των πέντε μεθόδων εξετάσεων είναι αποδεκτή με δεδομένα 

μετρήσεων από την εταιρεία του αναλυτικού συστήματος, ή την εταιρεία διάθεσης των 

διαλυμάτων, αναλωσίμων, παρελκομένων και βαθμονομητών της εφαρμογής επί του 

φασματογράφου μαζών ( παρέχουσα κυτία).  Ο φάκελος  των  δεδομένων  επικύρωσης των 

μεθόδων ανάλυσης που  κατατίθενται στην προσφορά  από τις εταιρείες θα συνοδεύονται από τα 

στοιχεία του τύπου του οργάνου  μετρήσεων και των διαλυμάτων, βαθμονομητών, παρελκομένων 

( στηλών κλπ ) και διαλυμάτων ελέγχου ποιότητας, εν γένει όλων των δεδομένων που απαιτούνται 

για τις δοκιμασίες επιβεβαίωσης των εφαρμογών επαρκείς και σε συμφωνία με τους όρους 

διαπίστευσης των αναλύσεων  κατά ΕΝ  ISO 15189 .  

4. Η διαδικασία επικύρωσης των μεθόδων σε απουσία πλήρους ή μερικής ανεπάρκειας των 

προσκομιζόμενων επικυρώσεων, είναι αποδεκτή  με τις εξής προϋποθέσεις :  

4.1. έχει κατατεθεί το πρωτόκολλο εφαρμογών της μεθόδου στο όργανο και τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων , για την αξιολόγηση τους. 
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4.2. Ο προσφέρον δεσμεύεται για την παράδοση προς επικύρωση τον φάκελο των δεδομένων  των 

δοκιμασιών επικύρωσης, όπως ορίζονται από τον φορέα του Εθνικού συστήματος διαπίστευσης ( 

ΕΣΥΔ ), μετά την εγκατάσταση του οργάνου στο εργαστήριο και πριν την υπογραφή παραλαβής, σε 

καλή λειτουργία.  Το εργαστήριο θα συμβάλλει πρακτικά  στις εγκαταστάσεις του για την 

διεξαγωγή τω απαιτούμενων δοκιμασιών για την επικύρωση ή οποιαδήποτε πρακτική αναλυτική 

εφαρμογή επιβαλλόμενη για την έγκριση από το ΕΣΥΔ του φακέλου επικύρωσης  της μεθόδου 

εφαρμογής, όπως και τις δοκιμασίες στο στάδιο επιβεβαίωσης των  εφαρμογών.  

5. Kατά την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος στο εργαστήριο θα εφαρμοσθούν στο αναλυτικό 

σύστημα οι επικυρωμένες μέθοδοι για την επιβεβαίωση και την βελτιστοποίηση τους, με πλήρη 

στοιχεία  τεκμηρίωσης.  Προς τούτο, προσφέρονται με την παράδοση του οργάνου, κυτία και υλικά  για 

την πραγματοποίηση των εξής μετρήσεων  :  

5.1. Επίπεδα ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων  σε βιολογικά δείγματα, κυκλοσπορίνης Α, τακρόλιμους, 

εβερόλιμους και σιρόλιμους.  

5.2. Επιπέδων βιταμίνης, 25- υδρόξυ D2 / D3 και epi- 25 hydroxy-D.  

5.3. Προφίλ Στεροειδών ορμονών και κατεχολαμινών .  

5.4. Μεταβολικού προφίλ, αμινοξεογράμματος και ακυλοκαρνιτινών.  

5.5. Να δοθούν στοιχεία μελετών από τις εφαρμογές στο προτεινόμενο σύστημα και την μέθοδο 

ανάλυσης στους ενδιαφερόμενους δείκτες,  προστασίας από την αρνητική επίπτωση παραγόντων  

παρεμβολής, όπως είναι τα φαινόμενα, matrix effect , ion suppresion. 

5.6.  Η κατάθεση περισσότερων της μιας μεθοδολογίας ανάλυσης μιας ουσίας βιολογικού δείγματος 

στο προτεινόμενο όργανο είναι αποδεκτή και θα αξιολογηθεί, ποιοτικά, λειτουργικά και 

οικονομικά από το εργαστήριο με την συμβολή της αναφερομένης εταιρείας, προς  περαιτέρω 

αξιοποίηση, κατά την κρίση του εργαστηρίου, όπως την επικύρωση της.   

6. Η παροχή και εγκατάσταση λειτουργίας της συσκευής με χαρακτηρισμό «συμπληρωμα-τική» , συσκευή 

προ-αναλυτικής εκχύλισης / επεξεργασίας του δείγματος με μηχανισμό  στερεάς φάσης στήλη 

εκχύλισης SPE –υποβάλλεται υποχρεωτικά, με τα κριτήρια και τους όρους αξιολόγησης που 

αναφέρονται ανωτέρω.  

7. Για το σύνολο του συστήματος παράδοσης παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ένα (1) έτος κατ΄ 

ελάχιστον και για επί μέρους σκεύη αναφέρεται ειδικά και συγκεκριμένα επί πλέον χρονικό διάστημα. 

Η δέσμευση αξιολογείται  αναλογικά θετικά.  

8. Αναφέρεται η παροχή κάθε συμπληρωματικής  βιβλιοθήκης  λογιστικής αναζήτησης και ταξινόμησης 

φασμάτων μαζών .   

9. Τα απαιτούμενα αέρια  λειτουργίας του συστήματος  να αναφέρονται με ακρίβεια  ποιοτικής σύστασης 

και ποσοτικής κατανάλωσης στα αναγκαία όρια.  

10. Κατά προτίμηση  να μην απαιτεί άλλα αέρια εκτός του αζώτου και του αργού, αλλά ούτε και υγρά 

ψύξης. 

11. Το σύστημα να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία και να συνοδεύεται από,  

11.1. γεννήτρια αζώτου, καθαρότητας ως 99.9%, ικανής παροχής και με ενσωματωμένο 

αεριοσυμπιεστή. Η λειτουργία της να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή του φασματογράφου, 

με την επαρκή παροχή, συνήθως  περί τα 25 L/min.   

11.2. φιάλη αργού κατάλληλης καθαρότητας και με κατάλληλο μανόμετρο. 

11.3. Να παρέχει όλα τα μικροϋλικά εγκατάστασης χωρίς χρέωση.  

11.4. Φιάλη  άλλου αερίου χρήσης.  

12. Να παρέχει  πρότυπο διάλυμα  ουσιών και βαλβίδα εκτροπής της κινητικής φάσης της υγρής 

χρωματογραφίας.   
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13. Θα αξιολογηθεί θετικά η παράθεση πρωτοκόλλων εφαρμογών βιολογικών βιοδεικτών και 

φαρμακευτικών ουσιών , σε κάθε πεδίο της ιατρικής εργαστηριακής επιστήμης.  

14. Η αναφορά της δυνατότητας εφαρμογών με διαλύματα από τρίτο προμηθευτή ή από την 

αντιπροσωπεία πώλησης, θα αξιολογείται με ποιοτικά κριτήρια και οικονομικά, σύμφωνα με την 

πρόθεση και την εμπειρία της εταιρείας.  

15. Οι προσφέρουσες εταιρείες καλούνται να αξιολογηθούν για την παραγωγική ευελιξία του 

προσφερόμενου συστήματος, μεταξύ των οποίων θα εξετασθούν , λειτουργική ικανότητα του 

συστήματος για την εφαρμογή δυο διαφορετικών πρωτοκόλλων αναλύσεων εντός της ημέρας, με την 

μικρότερη αναγκαία παρουσία προσωπικού.  

16. Η παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος εν λειτουργία θα συνοδεύεται με δείγμα υλικών και 

διαλυμάτων λειτουργίας των κάτωθι εφαρμογών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα της 

μητρικής εταιρείας . Η  παροχή περισσότερων κυτίων αναλυτικών εφαρμογών, ή βαθμονομητών των 

αναφερομένων εξετάσεων με το εγκεκριμένο πρωτόκολλο αναλύσεων  αξιολογείται θετικά.  

16.1. Διάθεση μιας στήλης SPE, εν σειρά σύνδεσης εν λειτουργία,   

16.2. Με διάθεση πλήρους kit ανάλυσης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων  

16.3. αναλυτική στήλη κατάλληλη για αναλύσεις ανοσοκατασταλτικών, συνοδευόμενη από 6 

προστήλες και κατάλληλο holder για τις προστήλες,  

16.4. πλήρες kit ανάλυσης 25-OH βιταμινών D2/D3, C3- epi- 25(OH)D. 

16.5. αναλυτική στήλη κατάλληλη για αναλύσεις 25-OH βιταμινών D2/D3 και μία αντίστοιχη 

στήλη SPE. 

16.6. πλήρες kit ανάλυσης στεροειδών σε πλάσμα και ορό, 

16.7. αναλυτική στήλη κατάλληλη για αναλύσεις στεροειδών 

16.8. πλήρες kit ανάλυσης αμινοξέων και ακυλοκαρνιτινών σε πλάσμα και ορό, 

16.9. αναλυτική στήλη κατάλληλη για αναλύσεις αμινοξέων και ακυλοκαρνιτινών 

17. αξιολογείται θετικά κάθε άλλη εγκεκριμένη αναλυτική εφαρμογή από την εταιρεία,  

17.1. αναλύσεων μετανεφρινών και βανιλινομανδελικού οξέως.  

17.2. Αλδοστερόνης και κορτικοστεροειδών  

17.3. Φαρμακευτικών ουσιών τοξικολογικής και θεραπευτικής αγωγής.  

17.4. Άλλων βιταμινών και ενδογενών ουσιών ιατρικής κλινικής αξίας.  

18.  Η προσφορά με χαρακτηρισμό «συμπληρωματική» , συσκευή προ-αναλυτικής εκχύλισης / 

επεξεργασίας του δείγματος με μηχανισμό στήλης  SPE – εν σειρά της στήλης υγρής χρωματογραφίας, 

είτε ανεξάρτητα με τις αναγκαίες μικροσυσκευές,  υποβάλλεται υποχρεωτικά και επιλέγετε κατά την 

κρίση του εργαστηρίου κατά την εγκατάσταση.  

19. Η παροχή του συστήματος  ανάπτυξης  αναλυτικού φάσματος σάρωσης ιοντικών μαζών με λειτουργία 

τύπου παγίδας ιόντων στο τρίτο τετράπολο του φασματομέτρου μαζών  τριών τετραπόλων, είναι 

προαιρετική και αξιολογείται με τους ανωτέρω εκτιθέμενους όρους επιδόσεων και λειτουργίας, 

ιδιαιτέρως σημαντική στην τεχνική βαθμολογία.   Η εν λόγω προσφορά  θα συνοδεύεται με,   

19.1. την κατάθεση δυο πρωτοκόλλων εφαρμογών μεταβολομικής ανάλυσης ( lipidomics, energy 

metabolism cycle ) , τα οποία θα παρουσιαστούν  εκπαιδευτικά και αναλυτικά κατά την 

εγκατάσταση του οργάνου και θα συνοδεύονται με την απαιτούμενη λογισμική υποστήριξη.    

19.2. Η εγκατάσταση θα συνοδεύεται με παροχή  πρότυπης  ουσίας  βαθμονόμησης και έλεγχου  

ποιότητας των ελεγχόμενων ουσιών.  

19.3. Η εταιρεία δεσμεύεται  για την  χρονικά οριζόμενη ταχεία  αποκατάσταση βλαβών και 

δυσλειτουργιών του συστήματος με τεχνικό προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο στο προσφερόμενο 

μοντέλο από την μητρική εταιρεία, μετά την κλήση από το νοσοκομείο και δεν θα υπερβαίνει  τις 
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δυο ημέρες σε βλάβη αποκατάστασης και τις   πέντε εργάσιμες ημέρες, σε σοβαρές  με  βλάβες 

ειδικών εξαρτημάτων  ( αντλία, ανιχνευτής, πηγή , ειδικό λογισμικό παγίδας ιόντων κλπ) .  

19.4. Η εταιρεία θα καταθέσει  πρότυπο συμβόλαιο συντήρησης  αυστηρά προκαθοριζόμενο, 

οικονομικά και με τις προβλεπόμενες  αμοιβαία υποχρεώσεις, ή θα επιδοθεί στην επιτροπή 

αξιολόγησης του διαγωνισμού.   

20. Η συμβαλλόμενη εταιρεία θα παρέχει περιοδική επιστημονική υποστήριξη κατά το έτος της εγγύησης 

καλής λειτουργίας του οργάνου, για την πληρέστερη αξιοποίηση του.    

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A΄.: ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΖΩΝ. 

 

 Α΄ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ :  80%.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

1.  Αναλυτής : 

   α.  Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, 

ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας. 

 

          58 % 

Από 100 βαθμούς το 

ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο,  

  β.  Απλότητα στο χειρισμό και την 

λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη 

συστήματος επικοινωνίας χειριστή – 

οργάνου, ύπαρξη συστήματος 

ασφαλείας προσωπικού και 

περιβάλλοντος.  

  

 

 

8 % 

 

Από 100 βαθμούς το 

ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο,  

2.  Αντιδραστήρια- υλικά : 

  α.  Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα 

με τα αντίστοιχα όργανα αξιοπιστία, 

ακρίβεια επαναληψιμότητα των 

αποτελεσμάτων. 

 

 

8 % 

 

Από 100 βαθμούς το 

ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο,  

  β. Διάρκεια χρήσεως – συνθήκες 

συντήρησης. 

 

            2 % 

Από 100 βαθμούς το 

ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο, 

 γ.  Συσκευασία (καταλληλότητα-

σημάνσεις) 

 

2 % 

Από 100 βαθμούς το 

ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο,  

ΣΥΝΟΛΟ   Α   ΟΜΑΔΑΣ 
         78  %  
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Β΄ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ :  20 % 

 

1.  Εκπαίδευση προσωπικού- χειριστών 

για τους αναλυτές.           2  % 

Από 100 βαθμούς το 

ελάχιστο έως 120 βαθμούς 

το μέγιστο, 

2.  Εγγυήσεις για την τεχνική 

υποστήριξη σε ανταλλακτικά και 

εργασία για τους αναλυτές. 

 

  11  % 
Από 100 βαθμούς το 

ελάχιστο έως 120 βαθμούς 

το μέγιστο,  

3.  Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, 

προ-ηγούμενη εμπειρία στη διάθεση 

παρόμοιων  οργάνων . 

          9  % 

Από 100 βαθμούς το 

ελάχιστο έως 120 βαθμούς 

το μέγιστο,  

ΣΥΝΟΛΟ    Β   ΟΜΑΔΑΣ    22  %  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ           100 

 

 

 
 


