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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

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

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων και 

αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Αιματολογικού 

Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, για 

ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 444.415,60 €, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 6%, 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. Την υπ’ αριθμ. 4/9-2-21 (Θ.5ο – ΑΔΑ: 6ΞΓΒ4690Ω8ΘΦ2) Απόφαση Δ.Σ. με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και η συγκρότηση Επιτροπής 

Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την 

προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες 

του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 

33696500-0, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 444.415,60 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής (συμφερότερη προσφορά).  

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5588/20-04-2021 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών 

από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 

ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων 

με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 444.415,60 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά), όπως αυτές 

καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5588/20-04-2021 πρακτικό της αρμόδιας 

Επιτροπής. 
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 έντεκα (11) ημέρες από την ημέρα 

ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 

αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για 

τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 
07/05/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 εγγράφως στο πρωτόκολλο του 
νοσοκομείου ή να τις αποστείλουν με έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση: k.zadeli@laiko.gr. 

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 οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Δημόσιος 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου 

εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό 
εξοπλισμό για τις ανάγκες του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 444.415,60 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά).                                                     

                                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           
Δέκα (10) σελίδες                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ 
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«Τεχνικές προδιαγραφές αντιδραστηρίων και αναλώσιμων με συνοδό εξοπλισμό 

για τις ανάγκες του  Κεντρικού Αιματολογικού Εργαστηριού   και του 

Παραρτήματος επί της Σεβαστουπόλεως 16 του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΙΜΗ/ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π. Α. 

Φ.Π.Α 
ΤΙΜΗ 

/ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
    

1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΡΥΘΡΩΒΛΑΣΤΩΝ (NRBC) 180.000 1,45 6% 1,54 

2 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΡΥΘΡΩΒΛΑΣΤΩΝ (NRBC) ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΕΚ 

20.000 2 6% 2,12 

3 AΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (PLT-F) 2.000 2,05 6% 2,17 

4 AΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (WBC) (που δεν αναφέρονται αλλού) 1.000 2,15 6% 2,28 

5 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΕΝΥ, πλευριτικό περιτοναικό, περιτοναικό ασκητικό 
αρθρικό) 

2.000 1,6 6% 1,7 

6 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΙΝR) 34500 0,75 6% 0,8 

7 ΗΛΕΚΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 800 3,8 6% 4,03 

8 ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 7200 2,85 6% 3,02 

9 G6PD 2500 2,75 6% 2,9 

      

Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 
    

1 ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 5 ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 30.000 1,45 6% 1,54 

2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ  3.000 3 6% 3,18 

  
  

    

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 283.000 

   

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
419.260,00 

  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

   
444.415,60 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ                                              

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ(Α 1,2,3,4,5,Β 1,2) 

 

1. Η αρχή λειτουργίας του προσφερόμενου συστήματος να στηρίζεται σε διεθνώς 

αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης. Το προσφερόμενο σύστημα να είναι 

σύγχρονης τεχνολογίας και να δύναται να αναλύει τα έμμορφα στοιχεία του 

αίματος σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες 

εξελίξεις και απαιτήσεις οι οποίες εναρμονίζονται με τη διεθνή βιβλιογραφία και 

πρακτική.  

 

2. Το προσφερόμενο σύστημα να αναλύει φλεβικό ολικό αίμα και ο απαιτούμενος 

όγκος να μην ξεπερνά τα 90 μl στην ανάλυση των ερυθρών, των αιμοπεταλίων, των 

εμπύρηνων ερυθρών, των δικτυερυθροκυττάρων, των λευκών αιμοσφαιρίων και 

των βιολογικών υγρών. Όλες οι παράμετροι που δίνονται να ανιχνεύονται 

απευθείας από το φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω 

διαδικασίες από τον χειριστή όπως αραιώσεις. Να έχει επίσης την δυνατότητα να 

κάνει πλήρη ανάλυση τριχοειδικού αίματος ή να μετρά αυτόματα από φιαλίδια με 

ανυψωμένο πυθμένα για παιδιατρικά δείγματα. 

 

3. Να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα στις παρακάτω παραμέτρους διαγνωστικής 

σημασίας (reportable) τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα παθολογικά δείγματα: 

 

i. Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, απόλυτος 

αριθμός και ποσοστό % των εμπυρήνων ερυθρών, αιματοκρίτης, 

αιμοσφαιρίνη, MCH, MCV, MCHC, RDW, MicroR, MacroR, PLT, PDW, MPV, 

PCT, P-LCR. 

ii. Η μέτρηση των ερυθρών και των αιμοπεταλίων να γίνεται με την πλέον 

βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη μέθοδο της κατ’ όγκον ανάλυσης 

(impedance). 

iii. Απόλυτος αριθμός και ποσοστό % των υποπληθυσμών του 

λευκοκυτταρικού διαφορικού τύπου δηλαδή των ουδετεροφίλων, των 

λεμφοκυττάρων, των μονοκυττάρων, των ηωσινοφίλων και των 

βασεοφίλων. 

iv. Απόλυτος αριθμός και ποσοστό % του αθροίσματος των άωρων κυττάρων 

της κοκκιώδους σειράς (μεταμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα, 

προμυελοκύτταρα) για τη διάγνωση και παρακολούθηση αρρώστων με 

λοιμώξεις, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και λοιπά αιματολογικά 

νοσήματα. 

v. Να γίνεται χρήση ακτίνων laser για την ανίχνευση των λευκών 

αιμοσφαιρίων και τον ποσοτικό προσδιορισμό των κυττάρων του 

διαφορικού λευκοκυτταρικού τύπου και η μέτρησή τους να γίνεται σε 

διαφορετικό θάλαμο από την μέτρηση των ερυθρών. 

vi. Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων 

(λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, ουδετερόφιλα, άωρα κοκκιοκύτταρα, 

ηωσινόφιλα βασεόφιλα) πρέπει να είναι 100 και το άθροισμα του 
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απόλυτου αριθμού των ανωτέρω υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων να 

ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών. 

vii. Το ποσοστό % και ο απόλυτος αριθμός των εμπυρήνων ερυθρών να δίνεται 

αυτόματα σε κάθε γενική αίματος με άμεση μέτρηση, χωρίς υπολογιστικές 

μεθόδους και χωρίς να απαιτείται επανάληψη του δείγματος, και να 

διορθώνεται αυτόματα ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων. Η μέτρηση 

των εμπύρηνων ερυθρών να μην επηρεάζει δυσμενώς την ταχύτητα του 

συστήματος (να αποδεικνύεται). 

viii. Η παροχή επιπλέον παραμέτρων θα αξιολογηθεί θετικά. 

 

4. Το προσφερόμενο σύστημα να προσδιορίζει τα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) σε 

απόλυτο αριθμό και ποσοστό %. Επιπλέον να διαθέτει τις κάτωθι παραμέτρους 

διαγνωστικής σημασίας (reportable): 

i. Τον διαφορικό τύπο των δικτυοερυθροκυττάρων (υποπληθυσμοί των ΔΕΚ)  

ανάλογα με το βαθμό της αωρότητας τους, σε ποσοστό %.  

ii. Τον δείκτη ωρίμανσης, ο οποίος αφορά το κλάσμα των αώρων ΔΕΚ.  

iii. Τον δείκτη αιμοσφαιρινοποίησης των ΔΕΚ.  

Η μέτρηση των ΔΕΚ και των παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα και αυτόματα από 

το φιαλίδιο της γενικής αίματος χωρίς να προηγείται κάποια χειροκίνητη 

επεξεργασία από τον χειριστή. Να επισυνάπτεται βιβλιογραφία αξιολόγησης των 

ΔΕΚ.  

 

5. To προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει ειδική λειτουργία/πρωτόκολλο για 

αξιόπιστη μέτρηση λευκοπενικών δειγμάτων. 

 

6. Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει ειδική λειτουργία/πρωτόκολλο για την 

αξιόπιστη μέτρηση κυττάρων σε βιολογικά/σωματικά υγρά (εγκεφαλονωτιαίο, 

ασκιτικό, πλευριτικό, αρθρικό κ.α.), για τα οποία να διαθέτει αντίστοιχα controls. 

Να δίνονται απαραίτητα οι εξής παράμετροι: WBC & τύπος, TNC και RBC. 

 

7. Το προσφερόμενο σύστημα να δύναται να προσδιορίσει, σε ιδιαίτερα παθολογικές 

περιπτώσεις δειγμάτων, αξιόπιστα τα αιμοπετάλια. Να προσφέρεται εναλλακτική 

μεθοδολογία, άμεση, ταχύτατη, χωρίς επιπλέον διαδικασίες από τον χειριστή, 

υψηλού συσχετισμού με την μέθοδο αναφοράς CD41/CD61 (να κατατίθεται σχετική 

βιβλιογραφία αξιολόγησης). Να μετράται ο απόλυτος αριθμός και το ποσοστό % 

των δικτυοαιμοπεταλίων.  

 

8. Το προσφερόμενο σύστημα να δύναται να διαχωρίσει αξιόπιστα τους βλάστες από 

τα ανώμαλα και άτυπα λεμφοκύτταρα. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος 

λειτουργίας και να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία.Επίσης, να δύναται να μετράει 

βλαστοκύτταρα (StemCells) με υψηλό συσχετισμό με τη μέθοδο κυτταρομετρίας 

ροής CD34 από δείγμα ολικού αίματος.  
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9. Οι κατανομές των κυττάρων (λευκά αιμοσφαίρια και οι υποπληθυσμοί τους, 

ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, ΔΕΚ και εμπύρηνα ερυθρά) να εμφανίζονται σε 

οθόνη έγχρωμα και να εκτυπώνονται σε μορφές νεφελογραμμάτων και 

ιστογραμμάτων, παρέχοντας ασφαλείς και χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες. Να 

δίνονται επισημάνσεις για τα γιγαντιαία αιμοπετάλια και τα έγκλειστα στα 

ερυθροκύτταρα. 

 

10. Το εύρος  μέτρησης  των κυττάρων  (γραμμικότητα) να είναι το μεγαλύτερο 

δυνατόν και ειδικά για τα λευκά αιμοσφαίρια να είναι τουλάχιστον 400x103 

κύτταρα/μl δείγματος και για τα αιμοπετάλια τουλάχιστον 4.000x103 κύτταρα/μl 

δείγματος. 

 

11. Να έχει δυο δυνατότητες δειγματοληψίας, όπου το ένα σύστημα να λειτουργεί 

χειροκίνητα (κλειστού και ανοιχτού τύπου) και το άλλο σύστημα δειγματοληψίας 

να λειτουργεί αυτόματα, με συνεχούς φόρτωσης δειγματολήπτη 100 θέσεων.  

i. Το αυτόματο σύστημα να χρησιμοποιεί ευρεία γκάμα κλειστών 

σωληναρίων, να έχει την δυνατότητα να διαβάζει τα κωδικοποιημένα 

στοιχεία του ασθενή από το φιαλίδιο (barcode), καθώς επίσης και να 

εξασφαλίζει την ακριβή επάρκεια αίματος για την διεξαγωγή της γενικής 

αίματος. 

ii. Σε όλες τις περιπτώσεις δειγματοληψίας, τα ακροφύσια να καθαρίζονται 

αυτόματα. Πριν από την αναρρόφηση από τον αυτόματο δειγματολήπτη να 

προηγείται ανάδευση, η οποία να συμφωνεί με τα επιστημονικά πρότυπα 

και να μιμείται την κίνηση του χεριού, προκειμένου να αποφευχθούν 

αλλοιώσεις κυττάρων, στο προς ανάλυση δείγμα. 

 

12. Σε όλα τα συστήματα δειγματοληψίας, η ταχύτητα ανάλυσης των δειγμάτων να 

είναι 150 δείγματα ανά ώρα (μαζί με ΔΕΚ).  

 

13. Το προσφερόμενο σύστημα να έχει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τις 

στάθμες των αντιδραστηρίων. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των 

αντιδραστηρίων. Επίσης, να διαθέτει αντιδραστήρια με γραμμικό κώδικα (barcode) 

και chip ραδιοσυχνοτήτων (RFID) για τη μέγιστη ιχνηλασιμότητα και ευκολία στη 

διαχείριση. 

 

14. Στο προσφερόμενο σύστημα, όλες οι λειτουργίες, το λογισμικό και τα μηνύματα για 

την ορθή λειτουργία ή τα σφάλματα θα πρέπει να είναι στα ελληνικά.  

 

15. Να διαθέτει επιπλέον το προσφερόμενο σύστημα έγχρωμη οθόνη προβολής των 

αποτελεσμάτων. Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε Α4 

χαρτί με δυνατότητα και έγχρωμης εκτύπωσης.  

 

16. Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει πλήρες τμήμα service και αποδεδειγμένη 

εμπειρία στους αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές.  
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i. Προς απόδειξη του ισχυρισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 

κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών σε δημόσια νοσοκομεία στα οποία 

έχει αναλάβει τη συντήρησή τους. 

ii. Επιπλέον, θα πρέπει από την προμηθεύτρια εταιρεία να κατατεθεί πρόταση 

κάλυψης του service για το εργαστήριο. Στην εν λόγω πρόταση η 

προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης 

της πορείας του προσφερόμενου οργάνου, σε καθημερινή βάση και 

αυτοματοποιημένα. 

 

17. Η κατασκευάστρια εταιρεία του προμηθευόμενου συστήματος να παρέχει πρότυπο 

παρασκεύασμα ελέγχου (control) για όλες ανεξαιρέτως τις παραμέτρους, για τον 

εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του συστήματος και πρότυπο αίμα ρύθμισης του 

(calibrator) για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους. 

 

18. Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει σύστημα αυτόματου καθαρισμού κατά την 

έναρξη και τον τερματισμό της λειτουργίας του. Επιπροσθέτως να διαθέτει και 

σύστημα αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρούμενων 

παραμέτρων (calibration). 

 

19. Ο απαιτούμενος χρόνος τόσο για την εκκίνηση όσο και για τον τερματισμό του 

συστήματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για κάθε μια από τις διαδικασίες. 

 

20. Το προσφερόμενο σύστημα να έχει την δυνατότητα αυτόματης αξιολόγησης όλων 

των σχετιζόμενων με το δείγμα πληροφοριών (αιματολογικές παράμετροι, 

δημογραφικά στοιχεία, κλινικές πληροφορίες) βάση κανόνων, με σκοπό τη 

παραγωγή σχολίων (για περαιτέρω έλεγχο πχ. επιπλέον αιματολογικών 

παραμέτρων ή έγκριση για εξαγωγή αποτελέσματος).Επίσης, να δύναται να 

πραγματοποιήσει αυτόματη επανάληψη μιας μέτρησης ή αυτόματη μέτρηση 

επιπλέον παραμέτρου (reflex). 

 

21. Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει εσωτερικό σύστημα αρχειοθέτησης των 

δειγμάτων για 100.000 δείγματα με όλα τους τα στοιχεία (νεφελογράμματα, 

ιστογράμματα, κλπ.). 

 

22. Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει προγράμματα εσωτερικού ελέγχου 

ποιότητας, τα οποία θα αποτελούν μέρος του βασικού προγραμματισμού, όπου με 

την χρήση των δειγμάτων ρουτίνας των ασθενών και με την χρήση των 

παρασκευασμάτων ελέγχου (controls) της κατασκευάστριας εταιρίας, θα 

πραγματοποιείται ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Ο 

κατασκευαστικός οίκος του αναλυτή να προσφέρει και δικό του σύστημα 

εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου με σκοπό τη πιστοποίηση της καλής λειτουργίας του 

αναλυτή. Επιπλέον, το εργαστήριο απαραίτητα να ενταχθεί από την προσφέρουσα 

εταιρεία, σε σύστημα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας. 

 

ΑΔΑ: ΩΘΑ94690Ω8-ΒΟ3



Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Σελίδα 8 

 

23. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης. Στο φύλλο 

συμμόρφωσης θα απαντώνται μια προς μια οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Θα 

αναφέρεται αν εκπληρώνεται η προδιαγραφή, το βαθμό στον οποίο εκπληρώνεται 

ή αν δεν εκπληρώνεται. Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών αυτών, θα πρέπει να 

γίνονται παραπομπές σε αποσπάσματα από το Operators Manual και Service 

Manual, σε prospectus του προσφερόμενου οργάνου που θα προέρχονται από τον 

κατασκευαστικό οίκο (και όχι πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια) καθώς επίσης 

και σε επιστημονικές εκδόσεις και λοιπά επιστημονικά έντυπα που θα προέρχονται 

από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος. 

 

24. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να προβαίνουν σε επίδειξη των 

δυνατοτήτων του προσφερόμενου συστήματος με σκοπό την εκτίμηση (evaluation) 

στην πράξη της μετρικής αξιοπιστίας του, της απόδοσης του, της λειτουργικότητας 

του, της φιλικότητας του ως προς τον χειριστή και εν γένει της ευχρηστίας του, 

καθώς επίσης και την διακρίβωση της πραγματικής ανταπόκρισης του 

προσφερόμενου οργάνου σε σχέση με τις τεθείσες από την διακήρυξη τεχνικές  

προδιαγραφές, μία προς μια. 

 

25. Να προσφερθεί εφεδρικός αυτόματος αιματολογικός αναλυτής της ιδίας 

κατασκευάστριας εταιρίας, που να χρησιμοποιεί κοινά αντιδραστήρια με τον κύριο 

αναλυτή. Η ταχύτητα ανάλυση των δειγμάτων να είναι τουλάχιστον 90 δείγματα 

CBC+DIFF ανά ώρα και να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη. 

 

26. Για τις ανάγκες του παραρτήματος στη Σεβαστουπόλεως να προσφερθεί  

αιματολογικός αναλυτής, ο οποίος να πληρεί, κατ’ ελάχιστον, τις κάτωθι 

προδιαγραφές: 

 

i. Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής πλήρους λευκοκυτταρικού τύπου( 5 

πληθυσμών) 

ii. Η ταχύτητα του να είναι τουλάχιστον 60 δείγματα την ώρα  

iii. Να προσδιορίζει τα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) σε απόλυτο αριθμό και 

ποσοστό % 

iv. Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη 

 

Ο αναλυτής και τα αντιδραστήρια του θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑΛΥΤΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (Α 8,9) 

 

1.  Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι τύπου Random Access (τυχαίας επιλογής 

δείγματος και   αντιδραστηρίου). 

2.     Να έχει κατά το δυνατό μικρό όγκο & να είναι επιτραπέζιος 

3.     Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 400 εξετάσεων την ώρα. 

4.     Να δέχεται δείγματα ορού, πλάσματος, ούρων, ΕΝΥ, Ολικού αίματος 

5.     Να έχει την δυνατότητα STAT (επειγόντων) δειγμάτων χωρίς τη διακοπή της   

λειτουργίας και  χωρίς   να αφαιρούνται τα δείγματα ρουτίνας. 

6.     Να φέρει δειγματολήπτη τουλάχιστον 90 δειγμάτων με δυνατότητα συνεχούς 

φόρτωσης και     δειγματοληψίας από σωληνάρια με bar-code. 

7.      Να έχει ψυγείο ή άλλο σύστημα συντήρησης  αντιδραστηρίων  

8.     Να έχει τουλάχιστον 32 θέσεις αντιδραστηρίων. 

9.     Να είναι όλα τα αντιδραστήρια έτοιμα για χρήση χωρίς να χρειάζονται 

ανασύσταση. 

                Η φόρτωση αντιδραστηρίων να γίνεται και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

αναλυτή. 

10.     Να διαθέτει ψυχόμενες θέσεις και για calibrators και controls. 

                Να χρησιμοποιεί κυβέττες μίας χρήσης. 

11.    Να ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των αντιδραστηρίων με αυτόματη 

ειδοποίηση για τυχόν  προβλήματα. 

12.    Να ανιχνεύει την ποσότητα του δείγματος αυτόματα και να ειδοποιεί για τυχόν 

έλλειψη. 

13.    Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης θρόμβων στο δείγμα, με ταυτόχρονη απόφραξη 

του ρύγχους δειγματοληψίας. 

14.   Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών. 

15.   Να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών και απομακρυσμένης σύνδεσης από 

το τμήμα υποστήριξης της προμηθεύτριας εταιρείας.     

16.   Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων και 

αναλωσίμων με το   βιοχημικό αναλυτή η οποία να αποδεικνύεται από σχετικά 

έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. 

17.    Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS και οτιδήποτε άλλο απαιτείται 

για την εύρυθμη λειτουργία του. 

18.     Nα  εκτελεί αυτόματα αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων  

19.     Τάση λειτουργίας 220 V.  

20.      Να εκτελεί τις αναγραφόμενες στην κατάσταση εξετάσεις. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΟΥ 

ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ HPLC (Α 7) 

 

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας. 

2. Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης Α2, F, S, C με την μέθοδο της υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής ανάλυσης (HPLC). 

3. Να έχει την δυνατότητα διαχωρισμού αναγνώρισης και ποσοτικού προσδιορισμού 

των κλασμάτων HbC, και HbS, σε περίπτωση που εμφανιστούν στο ίδιο δείγμα 

(διπλή ετεροζυγωτία) καθώς επίσης και δυνατότητα διαχωρισμού του ασταθούς 

κλάσματος της HbA1c (βάση Schiff). 

4. Να έχει την δυνατότητα δειγματοληψίας από πωματισμένα σωληνάρια. 

5. Οι αραιώσεις να εκτελούνται αυτόματα από τον αναλυτή αλλά να υπάρχει 

δυνατότητα ανάλυσης προαραιωμένων δειγμάτων. 

6.    Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης προαραιωμένων δειγμάτων (π.χ. τριχοειδικού 

αίματος).  

7. Να διαθέτει δειγματοφορέα τουλάχιστον 10 δειγμάτων. 

8. Να παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού και αναγνώρισης του γραμμωτού κώδικα 

(bar code) των δοκιμαστικών σωλήνων πλήρους αίματος. 

9. Ο χρόνος ανάλυσης των δειγμάτων στον αναλυτή να είναι σύντομος (<6,5 min για 

τον προσδιορισμό της HbA2). 

10. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου με οπτική προειδοποίηση της στάθμης των 

χρησιμοποιημένων αντιδραστηρίων καθώς και της στάθμης των αποβλήτων. 

11. Να χρησιμοποιεί βαθμονόμηση δύο (2) σημείων για τον καλύτερο έλεγχο της 

μεθόδου-γραμμικότητα. 

12. Να διαθέτει εσωτερικό υπολογιστή που εμπεριέχει το λογισμικό σύστημα 

διαχείρισης. 

13. Θα προτιμηθεί να διαθέτει λογισμικό σύστημα διαχείρισης σε περιβάλλον Windows 

για ευκολία χρήσης. 

14. Να  επιτρέπει το λογισμικό, την εκτύπωση αναφορών (συμπεριλαμβανομένου και 

του χρωματογραφήματος), των παραμέτρων της ανάλυσης και του συνοπτικού 

πίνακα ολόκληρης της συνεδρίας μέσω του εκτυπωτή. 

15. Να παρέχει το λογισμικό διαχείρισης τη δυνατότητα αποθήκευσης και 

επανεκτύπωσης των αναφορών, συμπεριλαμβανομένου του χρωματογραφήματος, 

όλων των δειγμάτων που επεξεργάστηκαν: ασθενών, βαθμονομητών, ελέγχων, 

ταξινομημένων κατά συνεδρία και χρονολογική σειρά. 

16. Να παρέχει τη δυνατότητα πλήρους αμφίδρομης διασύνδεσης με το εξωτερικό 

σύστημα διαχείρισης που χρησιμοποιεί το εργαστήριο. 

17. Να υπάρχουν μελέτες γραμμικότητας ακρίβειας, πιστότητας και παρεμβολών των 

αντιδραστηρίων επί του αναλυτού. 

18. Κοινός οίκος κατασκευής αντιδραστηρίων και αναλυτού και να αποδεικνύεται η 

συμβατότητα. 

19. Θα προτιμηθεί όλα τα αντιδραστήρια που απαιτούνται (buffers, βαθμονομητές, 

αναλώσιμα) για την ανάλυση των αιμοσφαιρινοπαθειών να παρέχονται σε ένα 

ενιαίο ΚΙΤ το οποίο θα προορίζεται για συγκεκριμένο αριθμό εξετάσεων, ελέγχοντας 

με αυτόν τον τρόπο τις καταναλώσεις του εργαστηρίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (A 6) 

               

1. Nα  είναι  πλήρως αυτόματος αναλυτής συνεχούς φόρτωσης, τυχαίας προσπέλασης   

πολλαπλών επιλογών και πραγματοποιεί  Πηκτικολογικέ ς, Χρωμογονικές και 

Ανοσολογικές εξετάσεις ταυτόχρονα. Να είναι καινούριος, αμεταχείριστος και 

τελευταίας τεχνολογίας. 

 

2. Nα δέχεται αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας διαφόρων μεγεθών κλειστά-πωματισμένα ή 

ανοικτά ταυτόχρονα, δηλαδή ο διανεμητής των δειγμάτων διαθέτει δυνατότητα  

διάτρησης ελαστικού πώματος κλειστού σωληναρίου τρίτης γενιάς.  

 

3. Να έχει θετική αναγνώριση δειγμάτων με ενσωματωμένο αναγνώστη γραμμικού 

κώδικα (Barcode reader) καθώς επίσης και για τα αντιδραστήρια, standards και controls 

αποκλείοντας τυχόν λάθη κατά την χρήση. 

 

4. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης για επάρκεια του δείγματος, για επίπεδα αιμόλυσης, 

χολερυθριναιμίας και λιπαιμίας πρίν την μέτρηση του δείγματος και ειδοποιεί 

κατάλληλα τον χρήστη,  ώστε να αποφεύγονται εσφαλμένα αποτελέσματα κατά την 

μέτρηση. 

 

5. Να διαθέτει πάνω από 30  ψυχώμενες θέσεις για τα αντιδραστήρια, standards και 

controls, (θερμοκρασίας 8-12°C) ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη διατήρησή τους και 

η μέγιστη σταθερότητα επί του  αναλυτή. Η βάση των υποδοχέων των αντιδραστηρίων 

είναι επικλινής για μείωση του νεκρού  όγκου αντιδραστηρίου και καλύτερη οικονομία.   

 

6. Να διαθέτει δύο αυτόματους διανεμητές υγρών, έναν για τα δείγματα τα standards και 

controls και έναν για τα αντιδραστήρια προς αποφυγή επιμολύνσεων  (carry over) με 

αντίστοιχα συστήματα συνεχούς καθαρισμού  κατά την λειτουργία. 

 

7. Να έχει δυνατότητα φόρτωσης και μέτρησης επειγόντων δειγμάτων (STAT) ανά πάσα 

στιγμή και κατά την διάρκεια των μετρήσεων, χωρίς την διακοπή αυτής. Να διαθέτει 

ειδικές θέσεις STAT για επείγοντα δείγματα, να αναφερθούν οι διαθέσιμες θέσεις. 

 

8. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης επανάληψης μέτρησης με αραίωση κατά την 

διάρκεια της μέτρησης (για τις εκτός γραμμικότητας μετρήσεις) και  αυτόματης 

ανάλυσης πολλαπλών αραιώσεων αρχικού δείγματος.  

 

9. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης πάνω από (5) ενεργών καμπυλών βαθμονόμησης 

ανά παράμετρο, για διαφορετικό αριθμό παρτίδας (Lot. No.) του ίδιου αντιδραστηρίου. 

 

10.Να έχει προγραμματισμένη από το χρήστη και εξαρτώμενη από το αποτέλεσμα 

αυτόματη συνέχιση ανάλυσης και εκτέλεση άλλων εξετάσεων στο ίδιο ασθενή (Reflex test). 

 

11.Να έχει αυτόματη διαχείριση όλων των υγρών, δειγμάτων και αποβλήτων, ανίχνευση 

στάθμης υγρών. ‘Eχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. 
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12.Να είναι εύκολος στη χρήση με πρόγραμμα λειτουργίας φιλικό στον χρήστη και με 

οθόνη αφής. 

  

13. Να διαθέτει ελάχιστη επάρκεια κυβεττών, υγρών και αντιδραστηρίων επί του αναλυτή 

για πάνω από 400 εξετάσεις, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.  

 

14. Οι κυβέττες να είναι αυτοτελείς, ανεξάρτητες μεταξύ των και όχι καθ’ ομάδες για 

καλύτερη διαχείριση από τον αναλυτή και οικονομία.   

 

15. Να έχει ελεύθερα πρωτόκολλα εξετάσεων,(ανοικτό σύστημα). Η θρομβοπλαστίνη να 

είναι ανθρώπινη ISI=1-1,1. 

 

16. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου (quality control με διαγράμματα 

Levy Jennings & Westgard rules), σύγκριση παλιάς και καινούργιας καμπύλης 

αναφοράς (shifting).To Control να διαθέτει μεγάλη σταθερότητα μετά την ανασύσταση 

πλέον των τριών εβδομάδων. 

 

17. Να έχει ταχύτητα πάνω από 150 εξετάσεων/ώρα για PT ή (PT/a PTT) και να είναι 

επιτραπέζιος αναλυτής για εξοικονόμηση χώρου. 

 

18. Για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου να προσφερθεί και δεύτερος  αναλυτής ως 

εφεδρικός, ο οποίος να χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια, βαθμονομητές και 

πλάσματα ποιοτικού ελέγχου  με τον κύριο αναλυτή. 

 

19.  Να έχει δυνατότητα για αμφίδρομη σύνδεση με δίκτυο και κεντρικό Η/Υ. LIS 

Εργαστηρίου, HIS Νοσοκομείου. 

 

20. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα κατάσταση Εργαστηρίων που 

χρησιμοποιούν αντίστοιχα αντιδραστήρια και Αναλυτές με τα προσφερόμενα ώστε   να 

τεκμηριώνεται η ευρεία εμπειρία του προμηθευτή. 

 

21. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με σαφείς παραπομπές σε prospectus και 

συνοδευτικά έγγραφα τεχνικών περιγραφών.»  
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