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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την προμήθεια αντιδραστηρίων της εξέτασης «γενικής ούρων με αυτόματη 

μικροσκοπική ανάλυση έμμορφων στοιχείων» με συνοδό εξοπλισμό (δύο 

αναλυτές γενικών δεικτών ταχείας ανάλυσης ούρων και ενός αναλυτή 

προσδιορισμού έμμορφων στοιχείων απεικονιστικής ποσοτικής μέτρησης), 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά).»  

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.  

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13311/04-09-2020 έγγραφο της εταιρείας «ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α. 

ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.». 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 14781/30-09-2020 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.  
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για 

την προμήθεια αντιδραστηρίων της εξέτασης «γενικής ούρων με αυτόματη 

μικροσκοπική ανάλυση έμμορφων στοιχείων» με συνοδό εξοπλισμό (δύο αναλυτές 

γενικών δεικτών ταχείας ανάλυσης ούρων και ενός αναλυτή προσδιορισμού 

έμμορφων στοιχείων απεικονιστικής ποσοτικής μέτρησης), συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 

16/10/2020 Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου 

ή να τις αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία στο 213-2061638 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 

και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 

να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί, για την 

προμήθεια αντιδραστηρίων της εξέτασης «γενικής ούρων με αυτόματη 

μικροσκοπική ανάλυση έμμορφων στοιχείων» με συνοδό εξοπλισμό (δύο αναλυτές 

γενικών δεικτών ταχείας ανάλυσης ούρων και ενός αναλυτή προσδιορισμού 

έμμορφων στοιχείων απεικονιστικής ποσοτικής μέτρησης), συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά). 

 

                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           

Έντεκα (11) σελίδες                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Απαντήσεις της επιτροπής σε παρατηρήσεις επί των γενικών προδιαγραφών. 
 

Προδιαγραφή Νο1:«Όλοι οι αναλυτές του συστήματος να μπορούν απαραίτητα και επί 

ποινή αποκλεισμού να συνδέονται με το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα (LIS) του 

νοσοκομείου, και η εταιρεία να είναι υπεύθυνη για την άμεση σύνδεση και την καλή 
λειτουργία τους για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.» 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Αφού απαιτείται από τον φορέα η σύνδεση του προσφερόμενου 

αναλυτικού συστήματος στο υπάρχον LIS του νοσοκομείου με έξοδα της προσφέρουσας 

εταιρείας, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εκ των προτέρω στους πιθανούς ενδιαφερόμενους 

το προβλεπόμενο κόστος σύνδεσης.» 

Απάντηση: Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία 

πληροφορικής που παρέχει το LIS στο Νοσοκομείο και να ζητήσει δεσμευτική προσφορά 

για το κόστος σύνδεσης, για το οποίο δεν μπορεί να δεσμευτεί το Νοσοκομείο. 

Η παρατήρηση δεν γίνεται αποδεκτή. 

 
Προδιαγραφή Νο 6: «Να προσφερθεί τιμή ανά εξέταση». 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: Παρακαλούμε να διασαφηνιστεί η προδιαγραφή 6,ώστε η ζητούμενη 

«τιμή ανά εξέταση» να προέρχεται από την λεπτομερή ανάλυση κόστους των επιμέρους 

υλικών (αντιδραστήριες ταινίες, αντιδραστήρια, βαθμονομητές, υλικά ποιοτικού ελέγχου 

και αναλώσιμα λειτουργίας αναλυτή κλπ)που συμμετέχουν στον προσδιορισμό «τιμή ανά 

εξέταση», διότι θα τιμολογούνται συσκευασίες ειδών και δεν είναι εφικτό να τιμολογούνται 

εξετάσεις. Η προσφερόμενη «τιμή ανά εξέταση», θα χρησιμοποιηθεί για την σύγκριση των 

προσφορών.» 

Απάντηση: Ο όρος «τιμή ανά εξέταση» αποτελεί πάγια διατύπωση της προδιαγραφής και 

περιλαμβάνει όλα τα επί μέρους κόστη για τη διενέργεια της εξέτασης. 
Η παρατήρηση δεν γίνεται αποδεκτή 

 
Προδιαγραφή Νο 7:«Οι αναλυτές και τα αντιδραστήρια να έχουν ISO παραγωγής και 

διακίνησης (να προσκομισθούν) τόσο από τη μητρική εταιρεία όσο και από τον 

αντιπρόσωπο». 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Τα πιστοποιητικά ISO αφορούν κατασκευαστικούς οίκους και 

προμηθευτές και δεν έχουν εφαρμογή σε προϊόντα, Τα προϊόντα και αναλυτές διαθέτουν 

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE. Παρακαλούμε όπως διορθωθεί το ζητούμενο ώστε να 

αποδίδει την πραγματικότητα.» 

Απάντηση:. Η προδιαγραφή 7 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Όλα τα προσφερόμενα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι αναλυτές να έχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE. 

Επιπρόσθετα, τόσο ο κατασκευαστικός οίκος, όσο και οι προμηθευτές να διαθέτουν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO. Να προσκομιστούν όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά.» 

Η παρατήρηση γίνεται δεκτή 

 

Προδιαγραφή Νο 10: «Αποδεκτή θεωρείται η προσφορά που περιλαμβάνει δύο (2) 

αναλυτές φυσικοχημικών χαρακτήρων και έναν (1) αναλυτή έμμορφων συστατικών ούρων, 

του ίδιου κατασκευαστικού οίκου». 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Δεν διακρίνουμε τον λόγο για τον οποίον ζητείται ένας αναλυτής 

μικροσκοπικής εξέτασης και δύο αναλυτές φυσικοχημικής εξέτασης των ούρων. Αφού 
ζητείται πλήρης αυτοματοποίηση, προτείνουμε η προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε: «10. 

Αποδεκτή θεωρείται η προσφορά που περιλαμβάνει δύο (2) πλήρη αναλυτικά συστήματα 

φυσικοχημικών και έμμορφων συστατικών ούρων, του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.» 

Απάντηση: Ο πρόσθετος αναλυτής φυσικοχημικών χαρακτήρων ζητείται για την κάλυψη 

του εργαστηρίου σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών ή συντήρησης του βασικού. Δεν ζητείται 

και δεύτερος αναλυτής έμμορφων συστατικών διότι αφενός δεν κρίνεται τόσο κρίσιμος –
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αφού σε περίπτωση ανάγκης θα γίνει κλασική μικροσκόπηση- αφετέρου κάτι τέτοιο θα 

αύξανε ανώφελα το κόστος της προμήθειας. 

Η παρατήρηση  δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

Απαντήσεις της επιτροπής σε παρατηρήσεις επί των ειδικών προδιαγραφών. 
 

Προδιαγραφή Νο2«Το σύστημα να διαθέτει δυνατότητα φόρτωσης δειγμάτων σε κοινό 

σημείο φόρτωσης, χωρητικότητας τουλάχιστον 100 θέσεων και ταχύτητα ανάλυσης 

τουλάχιστον 100 τεστ/ώρα». 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ : «Δεν διευκρινίζεται στην διαβούλευση o ετήσιος ή ημερήσιος αριθμός 

ζητούμενων εξετάσεων. Επειδή ως γνωστόν η γενική ούρων έχει ιδιαίτερους χρονικούς 

περιορισμούς μέσα στον οποίο πρέπει να εκτελείται από την στιγμή της λήψης και 

επομένως πρακτικά ίσως δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης σε ένα τρέξιμο του συνόλου 

της ημερήσιας ρουτίνας αλλά διαμοιράσματος της σε επιμέρους μικρότερα υπορουτίνες. 

Προτείνουμε η προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε: «2 Το σύστημα να διαθέτει δυνατότητα 
φόρτωσης δειγμάτων σε κοινό σημείο φόρτωσης, χωρητικότητας τουλάχιστον 50 θέσεων 

και ταχύτητα πλήρους ανάλυσης τουλάχιστον 50 τεστ/ώρα.» 

Απάντηση: Η παρατήρηση δεν γίνεται δεκτή καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις 

της ζήτησης και τις ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να ισχύουν (μεγάλη εισροή δειγμάτων 

κατά τις πρωινές ώρες και σε γενική εφημερία) που δημιουργούν απαιτήσεις μεγάλης 

χωρητικότητας. Επιπλέον, τα δείγματα εισάγονται στους αναλυτές σε στατώ των 10 

θέσεων, δηλ. 10 στατώ για χωρητικότητα 100 θέσεων. Για λόγους αμεσότητας, εργονομίας 

και σωστής εργαστηριακής πρακτικής, απαιτείται χωρητικότητα 100 θέσεων καθώς πολλές 

θέσεις μένουν κενές προκειμένου να εκτελεστεί η εξέταση στον ενδεικνυόμενο χρόνο. 

Η παρατήρηση δεν γίνεται αποδεκτή. 
 

Προδιαγραφή Νο3:«Να μετρά το ειδικό βάρος με ψηφιακό διαθλασίμετρο σε εύρος 

τουλάχιστον 1,000 - 1,050 με ανάλυση 0,001». 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Επειδή η μέτρηση του ΕΒ με διαθλασίμετρο είναι μία ποσοτική 

μέτρηση που γίνεται στους αναλυτές γενικής ούρων και επειδή είναι μία σημαντική 

παράμετρος, για να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα χρειάζεται και τη σωστή βαθμονόμηση.  

Η τιμή 1,000 είναι η χαμηλότερη τιμή ΕΒ που μπορεί να υπάρξει φυσιολογικά και πρακτικά 

αντιστοιχεί σε καθαρό νερό, πρακτικά δηλαδή θεωρείται σαν το σημείο μηδέν της κλίμακας 

μετρήσεων του διαθλασίμετρου. Όπως και στους υπόλοιπους αναλυτές όπου η 

βαθμονόμηση των παραμέτρων (για ποσοτικές μετρήσεις πάντα), δεν γίνεται με 
βαθμονομητή ελάχιστης/μηδενικής συγκέντρωσης αλλά με βαθμονομητή(ές) σε 

υψηλότερες συγκεντρώσεις (και πιθανά κοντά στο άνω όριο γραμμικότητας της κλίμακας 

μετρήσεων), έτσι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνεται και στην περίπτωση του ΕΒ, άρα δεν 

μπορεί να γίνεται μόνο βαθμονόμηση μόνο με Η2Ο για λόγους ακρίβειας. Προτείνουμε η 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε:«3. Να μετρά το ειδικό βάρος με διαθλασίμετρο σε εύρος 

γραμμικότητας 1,000 - 1,050 με ανάλυση 0,001. Να γίνεται βαθμονόμηση 2 σημείων στο ΕΒ 

για εξασφάλιση ακρίβειας στην καμπύλη μέτρησης.» 

Απάντηση: Όπως διατυπώνεται στην προδιαγραφή 7, ζητείται να μην απαιτούνται 

πρόσθετα υλικά βαθμονόμησης. Επίσης, η βαθμονόμηση δύο σημείων πιθανόν να αποτελεί 

μειονέκτημα μεθόδων που στερούνται μεγάλου εύρους γραμμικότητας. 
Η παρατήρηση δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

Προδιαγραφή Νο5:«Να μετρά με την μέθοδο της πολυχρωματικής ανακλασιμετρίας όλες 

τις ζητούμενες παραμέτρους, για εξάλειψη πιθανών παρεμβολών. Κατά προτίμηση να 

διαθέτει τουλάχιστον 5 διαφορετικά μήκη κύματος για τις μετρήσεις του». 
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Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: Δεν διακρίνουμε τον επιστημονικό λόγο για τον οποίο ζητούνται κατά 

προτίμηση 5 διαφορετικά μήκη κύματος για τις μετρήσεις και όχι πχ 3, 7 ή 10.Προτείνουμε 

η προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε:«5.Να μετρά με την μέθοδο της πολυχρωματικής 

ανακλασιμετρίας όλες τις ζητούμενες παραμέτρους, για εξάλειψη πιθανών παρεμβολών.»  

Απάντηση: Ο αριθμός 5 (πέντε) για τα ζητούμενα μήκη κύματος τέθηκε λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός το γεγονός ότι τα περισσότερα συστήματα της αγοράς τον διαθέτουν και 

αφετέρου θεωρείται επαρκής ώστε να προκύψουν αρκετοί συνδυασμοί ανά δύο (2) μήκη 

κύματος (διχρωματική μέτρηση) ώστε να προσδιορίζεται ειδικότερα η κάθε διαφορετική 

παράμετρος. 

Η παρατήρηση δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

ΠροδιαγραφήΝο7:«Να μην απαιτούνται υλικά βαθμονόμησης, ούτε ειδικά πλυστικά 

διαλύματα για την έκπλυση των σωληνώσεων και των βελονών δειγματοληψίας μεταξύ των 

δειγμάτων, πέραν του απιονισμένου νερού». 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Οι ζητούμενες επιμέρους εξετάσεις γενικής ούρων περιέχουν 
ποσοτικές και ημιποσοτικές μετρήσεις. Στις ποσοτικές συγκαταλέγονται η μέτρηση του ΕΒ 

και των έμμορφων συστατικών. Καταλαβαίνουμε ότι για τις χονδροειδώς ημιποσοτικές 

μετρήσεις (πχ γλυκόζη, πρωτεΐνη, λευκοκυτταρική εστεράση, αιμοσφαιρίνη κλπ) αυτό ίσως 

δεν απαιτείται, αλλά δεν διακρίνουμε το επιστημονικό λόγο για τον οποίον στις ποσοτικές 

μετρήσεις ζητείται η απουσία βαθμονόμησης. Επίσης ως γνωστόν τα ούρα είναι εν δυνάμει 

μολυσματικός παράγων και συνεπώς δεν διακρίνουμε επιστημονικό λόγο για τον οποίο 

απαιτείται έκπλυση των αναλυτών μόνο με νερό,το οποίο είναι υπόβαθρο ανάπτυξης 

μολύνσεων, ακόμα ειδικότερα σήμερα λόγω της τρέχουσας κατάστασης. Προτείνουμε η 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε : «7. Να κάνει βαθμονόμηση για μεγαλύτερη ακρίβεια 

μετρήσεων, και ειδικά πλυστικά διαλύματα για την έκπλυση των σωληνώσεων και των 
βελονών δειγματοληψίας μεταξύ των δειγμάτων, προς αποφυγήν ανάπτυξης μολύνσεων 

για την προστασία τουπροσωπικού, του περιβάλλοντος και των αναλυτών.» 

Απάντηση: Είναι λάθος να ταυτίζεται η απουσία υλικών βαθμονόμησης με την απουσία 

βαθμονόμησης. Υπάρχουν συστήματα που διενεργούν βαθμονόμηση του ΕΒ με τη χρήση 

μόνο απεσταγμένου νερού. Σχετικά με την πρόταση για χρήση πλυστικών υγρών, η 

προδιαγραφή στοχεύει στην αποφυγή τοξικών πλυστικών υγρών που θα αποτελούν 

δυνητικό κίνδυνο για τον χειριστή και το περιβάλλον. Τα δυνητικώς μολυσματικά δείγματα 

μπορούν να απενεργοποιηθούν με επαρκή χλωρίωση του δοχείου αποβλήτων. 

Οι παρατηρήσεις δεν γίνονται αποδεκτές. Θεωρούμε όμως σκόπιμο να συμπληρώσουμε 

την προδιαγραφή 7 ως εξής: «να μην απαιτούνται υλικά βαθμονόμησης, ούτε ειδικά 
πλυστικά διαλύματα για την έκπλυση των σωληνώσεων και των βελονών δειγματοληψίας 

μεταξύ των δειγμάτων, πέραν του απιονισμένου νερού. Να προβλέπεται διαδικασία (κατ’ 

εντολή του χειριστή) αυτόματης απολύμανσης των αναλυτών προκειμένου να 

διασφαλίζεται η προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος.» 

 

Προδιαγραφή Νο8: «Να προσδιορίζει με την μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική ικανότητα και 

γραμμικότητα (να αναφερθεί αναλυτικά η κλίμακα), τις ακόλουθες 12 παραμέτρους: 

ΠΡΩΤΕÏΝΕΣ, ΝΙΤΡΙΚΑ, ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ, ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΓΛΥΚΟΖΗ, 

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ, ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, pH, ΧΡΩΜΑ, ΟΨΗ, ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ 

ΟΞΥ. Ειδικά για τις παραμέτρους της γλυκόζης και της πρωτεΐνης, να έχει αναλυτική 
ευαισθησία ώστε να μπορούν να διακριθούν ίχνη γλυκόζης έως 20mg/dl και πρωτεΐνης ως 

15mg/dl» 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: Δεν κατανοούμε τον λόγο για απαίτηση συγκεκριμένων διακριτικών 

ορίων συγκέντρωσης μόνο δύο ημιποσοτικών παραμέτρων. Αυτό περιορίζει τον 

ανταγωνισμό γιατί καλύπτονται από έναν συγκεκριμένο αναλυτή και επίσης θεωρούμε ότι 

στερούνται κάποιας επιστημονικής βάσης, την στιγμή που όλες οι φυσικοχημικές μετρήσεις 
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της συγκεκριμένης εξέτασης είναι καθαρά ημιποσοτικές, εξαιρουμένης μόνο της μέτρησης 

του ΕΒ με διαθλασίμετρο. Προτείνουμε η προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε:«8. Να 

προσδιορίζει με την μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική ικανότητα και γραμμικότητα (να 

αναφερθεί αναλυτικά η κλίμακα), τις ακόλουθες 12 παραμέτρους: ΠΡΩΤΕÏΝΕΣ, ΝΙΤΡΙΚΑ, 

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ, ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΓΛΥΚΟΖΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ, 
ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ph, ΧΡΩΜΑ, ΟΨΗ, ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ.» 

Απάντηση: Θεωρείται βασική πληροφορία η ανίχνευση σε δείγματα ούρων, ελαχίστων 

συγκεντρώσεων γλυκόζης ή πρωτεϊνών, ώστε να μπορούν να ληφθούν ενδείξεις για έναρξη 

πρώιμου διαβήτη ή νεφροπάθειας αντίστοιχα, στον γενικό πληθυσμό αλλά και ιδιαιτέρως 

στους ασθενείς  ιδιαίτερων ομάδων όπως μεταμοσχευμένους, νεφροπαθείς, διαβητικούς 

κ.ά. που νοσηλεύονται  το Νοσοκομείο μας.  Η προδιαγραφή παραμένει ώς έχει σε αυτό το 

σκέλος της. 

Οι παρατηρήσεις δεν γίνονται αποδεκτές .   

 

Προδιαγραφή Νο12 «Οι ταινίες που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων και με απλή 

οπτική παρατήρηση σε περιπτώσεις ανάγκης.» 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Από τις προδιαγραφές 3 και 8, προκύπτει ότι το εργαστήριο μετρά στην 

κύρια ρουτίνα συνολικά 13 φυσικοχημικές παραμέτρους (ΠΡΩΤΕÏΝΕΣ, ΝΙΤΡΙΚΑ, 

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ, ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΓΛΥΚΟΖΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, 

ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ, ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, pH, ΧΡΩΜΑ, ΟΨΗ, ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ και ΕΙΔΙΚΟ 

ΒΑΡΟΣ). Επομένως όλες αυτές οι παράμετροι θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περιπτώσεις 

ανάγκης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ταινίες με απλή οπτική παρατήρηση. 

Προτείνουμε η προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε: 

«12.Οι ταινίες που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
προσδιορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων και με απλή οπτική παρατήρηση σε 

περιπτώσεις ανάγκης παρέχοντας ενδείξεις των παραμέτρων ΠΡΩΤΕÏΝΕΣ, ΝΙΤΡΙΚΑ, 

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ, ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΓΛΥΚΟΖΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ, 

ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, pH, ΧΡΩΜΑ, ΟΨΗ, ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ.» 

Απάντηση: Αν και θεωρούμε ότι η προδιαγραφή είναι σαφής, ωστόσο την 

αναδιατυπώνουμε ώστε να μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητή. Η νέα διατύπωση της 

προδιαγραφής 12 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Οι ταινίες που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

προσδιορισμό ΟΛΩΝ των φυσικοχημικών παραμέτρων και με απλή οπτική παρατήρηση σε 

περιπτώσεις ανάγκης.» 
 

Προδιαγραφή Νο 14 «Να έχει ενσωματωμένο εκτυπωτή, οθόνη και barcode reader». 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ:«Δεν διακρίνουμε τον λόγο για τον οποίο ζητείται ενσωματωμένος 

εκτυπωτής και οθόνη, ενώ ως γνωστόν τα αναλυτικά συστήματα μικροσκόπισης ούρων 

λειτουργούν παρουσία συνοδού Η/Υ με το λογισμικό ταυτοποίησης και εκτύπωσης. 

Προτείνουμε η προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε : «14. Να διαθέτει Η/Υ, εκτυπωτή laser, 

οθόνη και barcodereader.» 

Απάντηση: Ζητείται ενσωματωμένος εκτυπωτής και οθόνη για λειτουργία τουλάχιστον του 

εφεδρικού φυσικοχημικού αναλυτή σε περιπτώσεις βλαβών και έκτακτων καταστάσεων 

διακοπής της κανονικής λειτουργίας, είτε λόγω μηχανικών βλαβών είτε δυσλειτουργίας του 
μηχανογραφικού συστήματος. Η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 

Η παρατήρηση δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

Προδιαγραφή Νο 19 «Να μην συνιστάται η απομάκρυνση των υπολειπόμενων ταινιών 

μέτρησης (strips) καθημερινά. Να έχει σταθερότητα ταινιών εντός του αναλυτή τουλάχιστον 

(2) δυο ημέρες, με δυνατότητα αφαίρεσής τους προς ασφαλέστερη συντήρηση.» 
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Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Διακρίνουμε αντίφαση στην προδιαγραφή να μην συνίσταται από τον 

κατασκευαστή η ημερήσια απομάκρυνση των ταινιών αλλά με πρωτοβουλία του 

προσωπικού να μπορούν αυτές να αφαιρεθούν. Προτείνουμε η προδιαγραφή 19 να 

αφαιρεθεί.» 

Απάντηση: Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση στην προδιαγραφή. Ζητείται να 
μπορούν να παραμείνουν οι ταινίες μέχρι 2 ημέρες στον αναλυτή με δυνατότητα 

αφαίρεσής τους κατ’ επιλογή του χειριστή, ώστε να δίνεται ευελιξία χειρισμού στο 

εργαστήριο. Π.χ. ο εφεδρικός αναλυτής να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έκτακτες 

περιπτώσεις και όταν αυτές οι συνθήκες παρέλθουν, να μπορεί τότε ο χειριστής να 

αφαιρέσει τις ταινίες. Συνεπώς η προδιαγραφή 19 παραμένει ως έχει. 

Η παρατήρηση δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

Προδιαγραφή Νο22 «Να χρησιμοποιεί αξιόπιστη μέθοδο προσδιορισμού, ταυτοποίησης και 

μέτρησης έμμορφων συστατικών σε δείγμα ούρων και να δίδει στο χειριστή τη δυνατότητα 

να ελέγχει τα αποτελέσματα και την ποιότητά τους μέσω εικόνων που προσομoιάζουν στην 
κοινή μικροσκοπική ανάλυση χωρίς χρωστικές». 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Προτείνουμε η προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε :«22. Να 

χρησιμοποιεί μέθοδο προσδιορισμού, ταυτοποίησης και μέτρησης έμορφων συστατικών σε 

δείγμα ούρων και να δίδει στο χειριστή τη δυνατότητα να ελέγχει τα αποτελέσματα και την 

ποιότητά τους μέσω εικόνων που προσομoιάζουν στην συνιστώμενη μέθοδο μικροσκοπικής 

ανάλυσης (ISLH) χωρίς χρωστικές.» 

Απάντηση:  Η κοινή μικροσκοπική ανάλυση αποτελεί σημείο αναφοράς κάθε εργαστηρίου 

στον προσδιορισμό έμμορφων συστατικών ούρων. Ακολούθως, η προσομοίωση της κοινής 

μικροσκοπικής ανάλυσης μπορεί να γίνει μέσω εικόνων που προσομοιάζουν στο οπτικό 

πεδίο του κοινού μικροσκοπίου. Η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 
Η παρατήρηση δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

Προδιαγραφή Νο 24 «Ο εργαστηριακός υπεύθυνος να διαθέτει τη δυνατότητα να αλλάζει, 

εφόσον το κρίνει σκόπιμο το χαρακτηρισμό έμμορφων συστατικών σε μικρό αριθμό εικόνων 

(έως 20) με σκοπό τη βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος». 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Η προδιαγραφή 24 περιορίζει τον ανταγωνισμό σε αναλυτές 

συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου. Μιας που το ζητούμενο είναι η βελτιστοποίηση 

του τελικού αποτελέσματος, προτείνουμε η προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε : «24. Ο 

εργαστηριακός υπεύθυνος να διαθέτει τη δυνατότητα να αλλάζει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο 

το χαρακτηρισμό έμμορφων συστατικών με σκοπό τη βελτιστοποίηση του τελικού 
αποτελέσματος.» 

Απάντηση: Όπως δείξαμε στο σχολιασμό της προδιαγραφής 22 προηγουμένως, ζητείται η 

μέτρηση των έμμορφων συστατικών  να γίνεται μέσα από εικόνες που προσομοιάζουν στο 

κοινό μικροσκόπιο. Η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 

Η παρατήρηση δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

Προδιαγραφή Νο 25 «Να πραγματοποιεί μικροσκόπηση τόσο φωτεινού πεδίου με 

δυνατότητα εναλλαγής σε μικροσκόπηση αντίθεσης φάσεως για μεγαλύτερη ευκρίνεια 

ορισμένων κυττάρων που δύσκολα παρατηρούνται με την πρώτη τεχνική (Ghost  red blood 

cells, πλακωδών επιθηλίων, ακανθοκυττάρων, διάκριση μυκήτων, διαχωρισμός κόκκων και 
βακτηριδίων)». 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Λόγω της προδιαγραφής 27, η προδιαγραφή 25 υποδηλώνει ότι ναι μεν 

ζητείται η αυτόματη μέτρηση των παραμέτρων της προδιαγραφής 27 σε λειτουργία 

φωτεινού πεδίου, αλλά σε λειτουργία αντίθεσης φάσης η όποια αναγνώριση για τα 

έμμορφα στοιχεία που αναφέρονται στην προδιαγραφή 25 αλλά δεν ζητούνται από την 

προδιαγραφή 27 θα γίνεται χειροκίνητα από τον χρήστη. Η προδιαγραφή περιορίζει τον 
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ανταγωνισμό σε αναλυτές συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου, ενώ υπάρχουν άλλοι 

αναλυτές που προσδιορίζουν αυτόματα τα αναφερόμενα στοιχεία, πχ ghostredcells. 

Προτείνουμε η προδιαγραφή να διαμορφωθεί σε: «25. Κατά την μικροσκόπιση να 

πραγματοποιεί αυτόματη αναγνώριση Ghostredbloodcells, πλακωδών επιθηλίων, 

ακανθοκυττάρων, διάκριση μυκήτων, διαχωρισμός κόκκων και βακτηριδίων.» 
Απάντηση: Δεν είναι βάσιμος ο ισχυρισμός ότι θα γίνονται χειροκίνητα από τον χρήστη οι 

προσδιορισμοί κάποιων συστατικών, αφού αυτά αποτελούν υποκατηγορίες των 

ζητούμενων στην προδιαγραφή 27. Για παράδειγμα, τα ghostcells και τα ακανθοκύτταρα 

αποτελούν υποομάδες των ερυθρών αιμοσφαιρίων και συνεπώς περιλαμβάνονται στον 

γενικό όρο ερυθροκύτταρα. Με τις προδιαγραφές, η επιτροπή επιδιώκει την μεγαλύτερη 

δυνατή αναλογικότητα της  αυτόματης μεθόδου μικροσκόπισης με την χειρωνακτική. Στην 

χειρωνακτική μέθοδο χρησιμοποιείται πολύ συχνά η εναλλαγή του φωτεινού πεδίου με την 

αντίθεση φάσεως ώστε να καταστεί δυνατή η διάκριση διαφόρων σωματιδίων που 

διακρίνονται ευκρινέστερα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η προδιαγραφή βασίζεται στις 

ανάγκες του εργαστηρίου και έχει τη σκοπιμότητά της. 
Η παρατήρηση δεν γίνεται δεκτή. 

 

Προδιαγραφή Νο 26: «Να δίνει δυνατότητα χειρωνακτικής μικροσκοπικής εξέτασης του 

δείγματος, κατ’ επιλογή του χειριστή, με εμφάνιση οπτικών πεδίων στην οθόνη του 

υπολογιστή και εναλλαγής τους με πάτημα σχετικών πλήκτρων». 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Δηλαδή αντί για ένα, δύο, τρία, δέκα δείγματα που ίσως χρειασθεί 

manual μικροσκόπιση, να χρησιμοποιηθούν αναλώσιμα στον αναλυτή αντί να γίνει η 

εξέταση στο κοινό μικροσκόπιο. Η προδιαγραφή περιορίζει τον ανταγωνισμό σε αναλυτές 

συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου, Προτείνουμε η προδιαγραφή 26 να αφαιρεθεί.» 

Απάντηση: Η δυνατότητα χειρωνακτικής μικροσκόπησης ζητείται για εκπαιδευτικούς 
λόγους, ώστε το υποστηριχθεί ο ρόλος του εργαστηρίου στην ενημέρωση και κατάρτιση 

ειδικευόμενων βιοπαθολόγων, κατά τη διαδικασία εκμάθησης των  διαφόρων έμμορφων 

συστατικών. Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω δυσπιστίες, η προδιαγραφή 

αναδιατυπώνεται ως εξής: 

«Να δίνει δυνατότητα χειρωνακτικής μικροσκοπικής εξέτασης του δείγματος, κατ’ επιλογή 

του χειριστή, με εμφάνιση οπτικών πεδίων στην οθόνη του υπολογιστή και εναλλαγής τους 

με πάτημα σχετικών πλήκτρων, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς». 

Προδιαγραφή Νο 27: «Κατά την εξέταση έμμορφων συστατικών να ταυτοποιούνται και να 

μετρώνται τουλάχιστον οι παρακάτω παράμετροι/στοιχεία: 
a. Ερυθρά αιμοσφαίρια 

b. Λευκά αιμοσφαίρια /Πυοσφαίρια 

c. Συσσωματώματα λευκών αιμοσφαιρίων 

d. Υελώδειςκύλινδροι 

e. Παθολογικοί κύλινδροι 

f. Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα 

g. Μη πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα 

h. Βακτήρια 

i. Μύκητες 

j. Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου, κρύσταλλοι ουρικού οξέος, κρύσταλλοι 

τριφωσφορικών 

k. Βλέννη 

l. Σπερματοζωάρια» 

Πρόταση ΑΝΤΙΣΕΛ: «Σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις μας για την προδιαγραφή 25, 

προτείνουμε η προδιαγραφή 27 να γίνει ή πιο γενική: 
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“Κατά την εξέταση έμμορφων συστατικών να ταυτοποιούνται και να μετρώνται αυτόματα 

τουλάχιστον οι παρακάτω παράμετροι / στοιχεία: 

a. Ερυθρά αιμοσφαίρια 

b. Λευκά αιμοσφαίρια / Πυοσφαίρια 

c. Συσσωματώματα λευκών αιμοσφαιρίων 

d. Υελώδεις κύλινδροι 

e. Παθολογικοί κύλινδροι 

f. Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα 

g. Μη πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα 

h. Βακτήρια 

i. Μύκητες 

j. Κρύσταλλοι  

k. Βλέννη 

l. Σπερματοζωάρια 

ή πιο ειδική: 
“Κατά την εξέταση έμμορφων συστατικών να ταυτοποιούνται και να μετρώνται αυτόματα 

τουλάχιστον οι παρακάτω παράμετροι / στοιχεία: 

a. Ερυθρά αιμοσφαίρια, ακανθοκύτταρα, ghostredcells, ποικιλοκύτταρα 

b. Λευκά αιμοσφαίρια/Πυοσφαίρια 

c. Συσσωματώματα λευκών αιμοσφαιρίων 

d. Υελώδεις κύλινδροι 

e. Παθολογικοί κύλινδροι (κοκκώδεις, κυρώδεις) 

f. Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα (νεφρικά, μεταβατικά) 

g. Μη πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα 

h. Βακτήρια (κόκκοι, βάκιλλοι) 

i. Μύκητες (ζυμομύκητες, ψευδοϋφές) 

j. Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου, κρύσταλλοι ουρικού οξέος, κρύσταλλοι 

τριφωσφορικών, φωσφωρικούμαγνησίου 

k. Βλέννη 

l.        Σπερματοζωάρια.» 

Απάντηση: Με βάση τις απαντήσεις μας στις παρατηρήσεις της εταιρείας για την 

προδιαγραφή 25, η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 

Η παρατήρηση δεν γίνεται δεκτή. 
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«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 

 ΕΜΜΟΡΦΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΥΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Όλοι οι αναλυτές του συστήματος να μπορούν απαραίτητα και επί ποινή 

αποκλεισμού να συνδέονται με το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα (LIS) του 

νοσοκομείου, και η εταιρεία να είναι υπεύθυνη για την άμεση σύνδεση και την 

καλή λειτουργία τους για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

2. Γιαόλους τους αναλυτές, ανεξάρτητα με τη δυνατότητα σύνδεσής τους στο LIS του 

νοσοκομείου και τη δυνατότητα άντλησης στατιστικών στοιχείων από αυτό, η 

προσφέρουσα εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει μέσα στον πρώτο μήνα 

κάθε ημερολογιακού έτους, τα στοιχεία του προηγούμενου έτους τα οποία και θα 

αποτελούν ιδιοκτησία του εργαστηρίου, σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel). Τα 
στοιχεία θα περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία, φύλο, κλινικές προέλευσης, 

είδος δείγματος, μικρόβιο το οποίο αναπτύχθηκε, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο ζητηθεί από το εργαστήριο σε συνεννόηση με την προσφέρουσα εταιρεία. 

3. Όλοι οι αναλυτές θα πρέπει να προσφέρονται με τον αντίστοιχο σταθεροποιητή 

τάσης (UPS). 

4. Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει αποδεδειγμένα οργανωμένο τμήμα τεχνικής 

υποστήριξης με εκπαίδευση στον οίκο του εξωτερικού καθώς και πελατολόγιο σε 

ελληνικά δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Να κατατεθούν τα επίσημα 

πιστοποιητικά. 

5. Εάν κατά τη διάρκεια της ισχύος του διαγωνισμού ο εξοπλισμός καταργηθεί ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο η εταιρεία  δεν μπορεί να τον υποστηρίξει τεχνικά, τότε ο 

μειοδότης κρίνεται έκπτωτος και κατακυρώνεται ο επόμενος για το υπόλοιπο της 

ισχύος του διαγωνισμού. 

6. Να προσφερθεί τιμή ανά εξέταση. 

7. Όλα τα προσφερόμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι αναλυτές να έχουν 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE. Επιπρόσθετα, τόσο ο κατασκευαστικός οίκος, όσο 

και οι προμηθευτές να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO. Να 

προσκομιστούν όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 

8. Οι αναλυτές και τα συνοδά τους αντιδραστήρια να διαθέτουν CE IVD MARK (να 

προσκομισθούν). 
9. Οι οδηγίες χρήσης αναλυτών και συνοδών αντιδραστηρίων να είναι στα 

Ελληνικά(CE MARK). 

10. Αποδεκτή θεωρείται η προσφορά που περιλαμβάνει δύο (2) αναλυτές 

φυσικοχημικών χαρακτήρων και έναν (1) αναλυτή έμμορφων συστατικών ούρων, 

του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

1. Όλη η διαδικασία να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, από την τοποθέτηση του 

δείγματος στον αναλυτή  έως και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων,  χωρίς την 

ανάγκη συνεχούς παρουσίας χειριστή. 

2. Το σύστημα να διαθέτει δυνατότητα φόρτωσης δειγμάτων σε κοινό σημείο 

φόρτωσης, χωρητικότητας τουλάχιστον 100 θέσεων και ταχύτητα ανάλυσης 

τουλάχιστον 100 τεστ/ώρα. 

3. Να μετρά το ειδικό βάρος με ψηφιακό διαθλασίμετρο σε εύρος τουλάχιστον 1,000 

– 1,050 με ανάλυση 0,001. 
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4. Να μην υπάρχουν φαινόμενα επίδρασης αποτελέσματος  από δείγμα σε δείγμα 

(Carry over) κατά τη λειτουργία του αναλυτή σε συνθήκες ρουτίνας. 

5. Να μετρά με την μέθοδο της πολυχρωματικής ανακλασιμετρίας όλες τις ζητούμενες 

παραμέτρους, για εξάλειψη πιθανών παρεμβολών. Κατά προτίμηση να διαθέτει 

τουλάχιστον 5 διαφορετικά μήκη κύματος για τις μετρήσεις του. 
6. Τα αντιδραστήρια και τα υλικά ελέγχου ποιότητας που απαιτούνται για τη 

λειτουργία των αναλυτών να είναι έτοιμα προς χρήση.  

7. Να μην απαιτούνται υλικά βαθμονόμησης, ούτε ειδικά πλυστικά διαλύματα για την 

έκπλυση των σωληνώσεων και των βελονών δειγματοληψίας μεταξύ των 

δειγμάτων, πέραν του απιονισμένου νερού. 

8. Να προσδιορίζει με την μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική ικανότητα και γραμμικότητα 

(να αναφερθεί αναλυτικά η κλίμακα), τις ακόλουθες 12 παραμέτρους: ΠΡΩΤΕÏΝΕΣ, 

ΝΙΤΡΙΚΑ, ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ, ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΓΛΥΚΟΖΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, 

ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ, ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, pH, ΧΡΩΜΑ,ΟΨΗ, ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ.Ειδικά 

για τις παραμέτρους της γλυκόζης και της πρωτεΐνης, να έχει αναλυτική ευαισθησία 
ώστε να μπορούν να διακριθούν ίχνη γλυκόζης έως 20mg/dlκαι πρωτεΐνης ως 

15mg/dl. 

9. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης της θερμοκρασίας αντίδρασης 

στο αποτέλεσμα της μέτρησης των μετρούμενων παραμέτρων (συγκρίσιμα 

αποτελέσματα σε διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης). 

10. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης του χρώματος κάθε δείγματος 

ούρων στη μέτρηση  των ανωτέρω παραμέτρων (λιγότερα ψευδή αποτελέσματα). 

11. Τα δείγματα να εξετάζονται αυτούσια χωρίς να απαιτείται από τον χειριστή 

αραίωση ή συμπύκνωση κ.λπ. 

12. Οι ταινίες που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
προσδιορισμό ΟΛΩΝ των φυσικοχημικών παραμέτρων και με απλή οπτική 

παρατήρηση σε περιπτώσεις ανάγκης. 

13. Να μην απαιτεί χρήση ειδικών σωληναρίων για τα δείγματα και να μπορεί να 

δεχθεί επείγοντα δείγματα. 

14. Να έχει ενσωματωμένο εκτυπωτή, οθόνη και barcodereader. 

15. Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό εκτυπωτή και Η/Υ. 

16. Ο ελάχιστος όγκος δείγματος (εντός κοινού σωληνάριου) να είναι το πολύ 4 ml. 

17. Το σύστημα να αναδεύει αυτόματα τα δείγματα πριν την εξέταση α) των 

φυσικοχημικών παραμέτρων και β) των έμμορφων συστατικών για καλύτερη 

ομογενοποίηση και κατά συνέπεια αξιοπιστία αποτελεσμάτων.Το ρύγχος 
δειγματοληψίας να καθαρίζεται αυτόματα μετά από κάθε μέτρηση. 

18. Να έχει μεγάλη χωρητικότητα ταινιών αντιδραστηρίων – μεγαλύτερη των 100 - και 

να διαθέτει μετρητή υπολοίπου περιεχομένων ταινιών. 

19. Να μην συνιστάται η απομάκρυνση των υπολειπόμενων ταινιών μέτρησης(strips) 

καθημερινά. Να έχει σταθερότητα ταινιών εντός του αναλυτή τουλάχιστον (2) δυο 

ημέρες, με δυνατότητα αφαίρεσής τους προς ασφαλέστερη συντήρηση. 

20. Να μην απαιτείται φυγοκέντρηση ή οποιαδήποτε επεξεργασία/ προετοιμασία των 

δειγμάτων πριν την ανάλυση. 

21. Το σύστημα να πραγματοποιεί δυνητικά μικροσκοπική εξέταση α) σε όλα 

ανεξαιρέτως τα δείγματα, ή β) μόνο στα παθολογικά αποτελέσματα της 
φυσικοχημικής εξέτασης κατ’ εντολή του χειριστή (για εξοικονόμηση χρόνου), ή γ) 

στα δείγματα που θα επιλεγούν από τον χειριστή. 

22. Να χρησιμοποιεί αξιόπιστη μέθοδο προσδιορισμού, ταυτοποίησης και μέτρησης 

έμορφων συστατικών σε δείγμα ούρων και να δίδει στο χειριστή τη δυνατότητα να 

ελέγχει τα αποτελέσματα και την ποιότητά τους μέσω εικόνων που προσομoιάζουν 

στην κοινή μικροσκοπική ανάλυση χωρίς χρωστικές. 
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23. Ο χειριστής/επιστημονικός υπεύθυνος να έχει τη δυνατότητα επισκόπησης εικόνων 

πλήρους οπτικού πεδίου με σκοπό την επιβεβαίωση/έλεγχο των αποτελεσμάτων. 

24. Ο εργαστηριακός υπεύθυνος να διαθέτει τη δυνατότητα να αλλάζει, εφόσον το  

κρίνει σκόπιμο το χαρακτηρισμό έμμορφων συστατικών σε μικρό αριθμό εικόνων 

(έως 20) με σκοπό τη βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος. 
25. Να πραγματοποιεί μικροσκόπηση τόσο φωτεινού πεδίου με δυνατότητα εναλλαγής 

σε μικροσκόπηση αντίθεσης φάσεως για μεγαλύτερη ευκρίνεια ορισμένων 

κυττάρων που δύσκολα παρατηρούνται με την πρώτη τεχνική (Ghost red blood 

cells, πλακωδών επιθηλίων, ακανθοκυττάρων, διάκριση μυκήτων, διαχωρισμός 

κόκκων και βακτηριδίων). 

26. Να δίνει δυνατότητα χειρωνακτικής μικροσκοπικής εξέτασης του δείγματος, κατ’ 

επιλογή του χειριστή, με εμφάνιση οπτικών πεδίων στην οθόνη του υπολογιστή και 

εναλλαγής τους με πάτημα σχετικών πλήκτρων, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

27. Να δίνει δυνατότητα χειρωνακτικής μικροσκοπικής εξέτασης του δείγματος, κατ’ 
επιλογή του χειριστή, με εμφάνιση οπτικών πεδίων στην οθόνη του υπολογιστή και 

εναλλαγής τους με πάτημα σχετικών πλήκτρων. 

28. Κατά την εξέταση έμμορφων συστατικών να ταυτοποιούνται και να μετρώνται 

τουλάχιστον οι παρακάτω παράμετροι / στοιχεία:  

a. Ερυθρά αιμοσφαίρια  

b. Λευκά αιμοσφαίρια / Πυοσφαίρια 

c. Συσσωματώματα λευκών αιμοσφαιρίων 
d. Υελώδεις κύλινδροι 

e. Παθολογικοί κύλινδροι 

f. Πλακώδηεπιθηλιακά κύτταρα  

g. Μη πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα  

h. Βακτήρια  

i. Μύκητες 

j. Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου, κρύσταλλοι ουρικού οξέος, κρύσταλλοι 

τριφωσφορικών  

k. Βλέννη 
l. Σπερματοζωάρια 

29. Να υπάρχει η δυνατότητα ο χειριστής να μπορεί να προχωρά σε περαιτέρω 

ταξινόμηση των ανωτέρω συστατικών σε υποκατηγορίες. 

30. Κατά την εξέταση έμμορφων συστατικών να δίδονται αποτελέσματα  κατά Οπτικό 

Πεδίο και ανά μικρόλιτρο (μl). 

31. Να διαθέτει μεγάλη μνήμη αποτελεσμάτων και εικόνων, προκειμένου ο χειριστής 

να έχει την δυνατότητα της επανεξέτασης. 

32. Να διαθέτει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στο σύστημα , ανάλογα με τον 

χειριστή, για μέγιστη ασφάλεια. 

33. Το σύστημα να διαθέτει τέτοιες εξωτερικές διαστάσεις προκειμένου να 
τοποθετείται σε εργαστηριακό πάγκο. Να αναφερθούν. 

 

 

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές θεωρούνται 

απαράβατες επί ποινή απορρίψεως. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΩΨ24690Ω8-0ΓΜ



 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Βαθμολογούμενα στοιχεία Συντελεστής 
βαρύτητας 

Όρια 
βαθμολογίας 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές 50 % Από 100 έως 110 

βαθμούς 

Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα και αξιοπιστία 

λειτουργίας συστήματος 

15 % Από 100 έως 110 

βαθμούς 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά αναλυτών 15 % Από 100 έως 110 

βαθμούς 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α            80 % 

ΟΜΑΔΑ Β’  

Εκπαίδευση προσωπικού, επίδειξη λειτουργίας 5 % Από 100 έως 110 

βαθμούς 

Εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη από την 

εταιρεία 

10 % Από 100 έως 110 

βαθμούς 

Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία 

στη διάθεση παρόμοιων αναλυτών σε άλλα νοσοκομεία 

5 % Από 100 έως 110 

βαθμούς 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 20 %  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Α ΚΑΙ Β 

         100 %  

   

 
 
 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΩΨ24690Ω8-0ΓΜ


		2020-10-13T08:27:36+0300
	Athens




