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Θέμα: Σεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση.  

       

 

Τποβάλουμε προς διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων 

Αιματολογικών εξετάσεων. 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας στο 

email:prom2@gnaigio.gr μέχρι την Δευτέρα 11-09-2017 και ώρα 14:00μ.μ.  

 

 
 
 
 

 
   

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 α/α  

           

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                  

            Π. ΥΡΑΓΚΟ                           Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
1.1. Η τεχνικι περιγραφι αυτι καλφπτει τισ απαιτιςεισ και τον τρόπο ελζγχου και παραλαβισ των υπό 
προμικεια «ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». Ωσ 
«ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ» φζρονται ςτο εξισ, όλα τα βιολογικά, βιοχθμικά, ανοςολογικά υλικά ι άλλα υλικά που 
απαιτοφνται για τθ διενζργεια των αντίςτοιχων εξετάςεων. 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
2.1. ΓΕΝΙΚΑ 
2.1.1. Τα υπό προμικεια υλικά πρζπει να είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα και καταςκευαςμζνα με τισ 
τελευταίεσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ. 
2.1.2.  Με αποκλειςτικι ευκφνθ του προμθκευτι, που αποδεικνφεται ζγγραφα, κα πρζπει να 
εξαςφαλίηεται δυνατότθτα για ςυνεχι και πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ, δθλαδι επιςκευζσ, ανταλλακτικά 
και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τθ λειτουργία του μθχανιματοσ, που κα διατεκεί από τον 
προμθκευτι για τθ διενζργεια των απαιτουμζνων εξετάςεων, κακϊσ και θ προμικεια των απαιτουμζνων 
υλικϊν βακμονόμθςθσ και ελζγχου (standards,controls) ςε ποςότθτεσ τζτοιεσ που να μθν παρακωλφεται θ 
απρόςκοπτθ λειτουργία του εργαςτθρίου. 
2.2. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΦΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 
2.2.1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ 
2.2.1.1. Τα υπό προμικεια αντιδραςτιρια κα πρζπει να πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ: 
2.2.1.1.1. Nα ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ για τθν χριςθ τουσ  ςε αναλυτζσ. 
2.2.1.1.2. Να ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ  
2.2.1.1.3. Να ζχουν τον κατά το δυνατόν μακρότερο χρόνο λιξεωσ. 
2.2.1.1.4. Να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από πιςτοποιθτικό ποιοτικοφ ελζγχου, όπου τοφτο προβλζπεται. 
2.2.1.1.5. Να ζχουν τθν κατάλλθλθ ςυςκευαςία (Η ςυςκευαςία κα είναι όπωσ αυτι του εργοςταςίου 
παραγωγισ, και απόλυτα ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ ΔΥ8δ/οικ.3607/892 (εναρμόνιςθ τθσ 
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν οδθγία 98/79/Ε.Κ.). Οι προμθκευτζσ οφείλουν να κατακζςουν τισ 
δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ CE, κακϊσ και τα πιςτοποιθτικά ISO των καταςκευαςτϊν οίκων των 
αντιδραςτθρίων. 
2.2.1.1.6. Ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ. 
Α. Το προϊόν κα πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία παράδοςισ του να μθν 
ζχει παρζλκει το 1/3 τουλάχιςτον τθσ ςυνολικισ διάρκειασ ηωισ του. 
Β. Σε περίπτωςθ που κα παρατθρθκεί αλλοίωςθ του προϊόντοσ προ τθσ λιξεωσ του και ενϊ ζχουν τθρθκεί 
οι προβλεπόμενεσ από τον καταςκευαςτι ςυνκικεσ ςυντθριςεωσ του, υποχρεοφται ο προμθκευτισ ςτθν 
αντικατάςταςθ τθσ αλλοιωκείςθσ ποςότθτασ. 
2.2.1.1.7. Η υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο με εργαςτθριακά 
δεδομζνα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόςο κατά τθν οριςτικι παραλαβι, όςο και κατά τθν 
διάρκεια χριςεωσ, μετά από ςχετικι αναφορά του Δ/ντι του Εργαςτθρίου, αρκοφντωσ τεκμθριωμζνθ. 
2.2.1.1.8. Πλα τα υπό προμικεια αντιδραςτιρια κα αξιολογθκοφν κατά τθν διαδικαςία τθσ προμικειασ 
και κα ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία τθσ παραλαβισ. 
 
3.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΛΤΣΩΝ 
Οι παρακάτω προδιαγραφζσ των αναλυτϊν είναι απαραίτθτο να καλφπτονται πλιρωσ κακϊσ αποτελοφν 
τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ του εργαςτθρίου. Δεν κα εξεταςτοφν προςφορζσ που αποκλίνουν και ειδικότερα 
δεν κα εξεταςτοφν προςφορζσ για αναλυτζσ με χαμθλότερθ παραγωγικότθτα αφοφ κρίνεται αςφμφορο 
για το Νοςοκομείο να καλφπτει τισ ανάγκεσ του εργαςτθρίου με πολλοφσ αναλυτζσ χαμθλισ 
παραγωγικότθτασ, γιατί κα απαςχολείται μεγαλφτεροσ αρικμόσ χειριςτϊν με αποτζλεςμα να αυξάνεται το 
ςυνολικό κόςτοσ των αναλφςεων. Πλα τα τεχνικά ςτοιχεία που ηθτοφνται κακϊσ και τα επιπρόςκετα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφερόμενων αναλυτϊν κα τεκμθριϊνονται με παραπομπζσ ςτα 
διαφθμιςτικά και τεχνικά εγχειρίδια, διαφορετικά δεν κα αξιολογοφνται. 
 

3.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΟΛΙΚΟΤ ΑΙΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ 

1. Να λειτουργοφν υπό τάςθ 220 V. 
2. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, καταςκευαςμζνοι μετά τθν 01-01-2010. 



3. Η αρχι λειτουργίασ του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ των 
κυττάρων, που υπαγορεφουν τθν άμεςθ ανίχνευςθ αυτϊν. Να περιγραφεί θ αρχι λειτουργίασ. 

4. Να χρθςιμοποιεί δείγματα ολικοφ αίματοσ ςε ποςότθτα όχι μεγαλφτερθ των 300 μL.  
5. Να μετρά και να υπολογίηει τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ: 

1. Αρικμό λευκϊν αιμοςφαιρίων (WBC) 
2. Αρικμό ερυκρϊν αιμοςφαιρίων (RBC) 
3. Αιματοκρίτθ (Hct) 
4. Αιμοςφαιρίνθ (Hb) 
5. Μζςθ πυκνότθτα αιμοςφαιρίνθσ (MCH) 
6. Εφροσ κατανομισ ερυκρϊν (RDW) 
7. Μζςθ ςυγκζντρωςθ αιμοςφαιρίνθσ κατά ερυκροκφτταρο (MCHC) 
8. Μζςο όγκο ερυκρϊν (MCV) 
9. Αρικμό αιμοπεταλίων (PLT) 
10. Εφροσ κατανομισ αιμοπεταλίων 
11. Αιμοπεταλιοκρίτθ 
12. Μζςοσ όγκοσ αιμοπεταλίων 
13. Απόλυτοσ αρικμόσ μονοπφρθνων 
14. Απόλυτοσ αρικμόσ λεμφοκυττάρων 
15. Απόλυτοσ αρικμόσ θωςινοφίλων 
16. Απόλυτοσ αρικμόσ βαςεοφίλων 
17. Απόλυτοσ αρικμόσ ουδετερόφιλων 
18. Ροςοςτό % λεμφοκυττάρων 
19. Ροςοςτό % μονοπφρθνων 
20. Ροςοςτό % θωςινοφίλων 
21. Ροςοςτό % βαςεοφίλων 
22. Ροςοςτό % ουδετερόφιλων 

 

Να παρζχει αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων παρουςιάηοντασ πλιρθ 
μορφολογία κυττάρων. Συγκεκριμζνα: 

Α. Μορφολογία λευκών αιμοςφαιρίων 

Ατυπα Λεμφοκφτταρα    Λευκοπενία 

Βλάςτεσ     Λευκοκυττάρωςθ 

Αωρα κοκκιοκφτταρα   Λεμφοπενία 

    Λεμφοκυττάρωςθ 

Ουδετεροπενία    Ρολυμορφοπυρινωςθ 

Μονοκυττάρωςθ    Ηωςινοφιλία 

Βαςεοφιλία 

 
Β. Μορφολογία ερυθρών 
 
Εμπφρθνα Ερυκρά  
Ερυκροκυττάρωςθ 
Ανιςοκυττάρωςθ 
Μικροκυττάρωςθ 
Μακροκυττάρωςθ 
Υποχρωμία 
Αναιμία 
 



Γ. Μορφολογία αιμοπεταλίων 
 
Θρομβοπενία  
Θρομβοκυττάρωςθ 

 
1. Οι προςφερόμενοι αναλυτζσ κα είναι δφο. 
2. Να διακζτει οκόνθ ςτθν οποία να εμφανίηει τα πλιρθ αποτελζςματα κάκε δείγματοσ και  
τουλάχιςτον 4 ιςτογράμματα ι νεφελογράμματα που να παρζχουν αςφαλείσ κλινικζσ πλθροφορίεσ με 
βάςθ διεκνι βιβλιογραφία. 
3. Η ταχφτθτα μζτρθςθσ να είναι τουλάχιςτον 60 δείγματα τθν ϊρα. 
4. Το όργανο να ζχει τθν δυνατότθτα αυτοελζγχου με ειδικά διαγνωςτικά προγράμματα κακϊσ και 
αυτόματθσ και μθχανικισ ρφκμιςθσ όλων των άμεςα μετροφμενων παραμζτρων. 
5. Να διακζτει ςτον κυρίωσ αναλυτι αρχείο με δυνατότθτα αποκικευςθσ αρκετοφ αρικμοφ 
δειγμάτων με πλιρθ αποτελζςματα και ιςτογράμματα.  
6. Να ζχει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τισ ςτάκμεσ αντιδραςτθρίων και αποβλιτων. 
7. Να διακζτει ςφςτθμα αυτοκακαριςμοφ και αυτόματθσ εξάλειψθσ των υπολειμμάτων αίματοσ 
ςτουσ χϊρουσ μζτρθςθσ αυτόματα, μετά από κάκε μζτρθςθ, χωρίσ τθν χριςθ ειδικϊν κακαριςτικϊν 
αντιδραςτθρίων και χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χειριςτι. 
8. Nα ζχει πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου το οποίο και να περιγράφει αναλυτικά.  
9. Να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ μετάπτωςθσ ςε κατάςταςθ stand-by και εφκολθσ και άμεςθσ 
επαναφοράσ ςε κανονικι χριςθ. 
10. Να διακζτει εκτυπωτι (printer) για εκτφπωςθ αποτελεςμάτων ςε Α4 χαρτί.  
11. Να διακζτει δφο ςυςτιματα δειγματολθψίασ: 
a. Από αυτόματο  δειγματολιπτθ ςυνεχοφσ ροισ τουλάχιςτον 30 κζςεων με ςφςτθμα αυτόματθσ 
ανάδευςθσ και αναγνϊριςθσ του δείγματοσ bar-code. Το bar-code reader να δφναται να αναγνϊςει 
γραμμωτοφσ κϊδικεσ διαφορετικϊν ςυςτθμάτων και να αναφζρονται αυτοί.   
b. Κλαςικό ςφςτθμα ανοικτοφ τφπου. 
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το ακροφφςιο και θ βελόνα δειγματολθψίασ να αυτοκακαρίηονται  εςωτερικά 
και εξωτερικά μετά από κάκε μζτρθςθ. 
12. Ο αναλυτισ να ζχει τθν δυνατότθτα να ανιχνεφει τόςο τθν επαρκι ποςότθτα δείγματοσ, όςο και τθν 
ποιότθτα αυτοφ (πιγματα, φυςαλίδεσ κ.λ.π.). 
13. Να διατίκεται από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία πρότυπο αίμα ελζγχου (control) και πρότυπο αίμα 
ρφκμιςθσ (calibration standard), για όλεσ τισ άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ.  
14. Να ζχει εξακριβωμζνα πλιρεσ τμιμα service με εμπειρία ςτο χϊρο των αυτόματων αιματολογικϊν 
αναλυτϊν. Για το λόγο αυτό ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει κατάςταςθ αιματολογικϊν 
αναλυτϊν ςε νοςοκομεία, που ζχει εγκαταςτιςει και ςυντθρεί το τμιμα service του. 
15. Το service και τα αναλϊςιμα, πζραν των αναφερόμενων κα βαρφνουν τον προμθκευτι, ο οποίοσ κα 
ζχει και τθν υποχρζωςθ να εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του οργάνου δωρεάν, ςτο χϊρο των εργαςτθρίων 
του Νοςοκομείου. 
16. Να υπάρχει πρόβλεψθ για ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ ςε περιπτϊςεισ διακοπισ ρεφματοσ, να 
υποςτθρίηονται δθλαδι από ςυςτιματα ςτακεροποίθςθσ τάςθσ (UPS), με δαπάνθ του μειοδότθ. 
17. Σφνδεςθ ςε αμφίδρομθ και λειτουργικι επικοινωνία με το LIS του εργαςτθρίου, με δαπάνθ του 
μειοδότθ. 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΟΟΣΗΣΕ ΑΙΓΙΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 

 

 
 

 3.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΟΛΙΚΟΤ ΑΙΜΑΣΟ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

1. Να λειτουργοφν υπό τάςθ 220 V. 



2. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, καταςκευαςμζνοι μετά τθν 01-01-2010. 
3. Η αρχι λειτουργίασ του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ 

των κυττάρων, που υπαγορεφουν τθν άμεςθ ανίχνευςθ αυτϊν. Να περιγραφεί θ αρχι λειτουργίασ. 
4. Να χρθςιμοποιεί δείγματα ολικοφ αίματοσ ςε ποςότθτα όχι μεγαλφτερθ των 300 μL.  
5. Να μετρά και να υπολογίηει τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ: 

23. Αρικμό λευκϊν αιμοςφαιρίων (WBC) 
24. Αρικμό ερυκρϊν αιμοςφαιρίων (RBC) 
25. Αιματοκρίτθ (Hct) 
26. Αιμοςφαιρίνθ (Hb) 
27. Μζςθ πυκνότθτα αιμοςφαιρίνθσ (MCH) 
28. Εφροσ κατανομισ ερυκρϊν (RDW) 
29. Μζςθ ςυγκζντρωςθ αιμοςφαιρίνθσ κατά ερυκροκφτταρο (MCHC) 
30. Μζςο όγκο ερυκρϊν (MCV) 
31. Αρικμό αιμοπεταλίων (PLT) 
32. Εφροσ κατανομισ αιμοπεταλίων 
33. Αιμοπεταλιοκρίτθ 
34. Μζςοσ όγκοσ αιμοπεταλίων 
35. Απόλυτοσ αρικμόσ μονοπφρθνων 
36. Απόλυτοσ αρικμόσ λεμφοκυττάρων 
37. Απόλυτοσ αρικμόσ θωςινοφίλων 
38. Απόλυτοσ αρικμόσ βαςεοφίλων 
39. Απόλυτοσ αρικμόσ ουδετερόφιλων 
40. Ροςοςτό % λεμφοκυττάρων 
41. Ροςοςτό % μονοπφρθνων 
42. Ροςοςτό % θωςινοφίλων 
43. Ροςοςτό % βαςεοφίλων 
44. Ροςοςτό % ουδετερόφιλων 

 
Να παρζχει αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων παρουςιάηοντασ πλιρθ μορφολογία 
κυττάρων. Συγκεκριμζνα: 

Α. Μορφολογία λευκών αιμοςφαιρίων 

Ατυπα Λεμφοκφτταρα    Λευκοπενία 

Βλάςτεσ     Λευκοκυττάρωςθ 

Αωρα κοκκιοκφτταρα   Λεμφοπενία 

    Λεμφοκυττάρωςθ 

Ουδετεροπενία    Ρολυμορφοπυρινωςθ 

Μονοκυττάρωςθ    Ηωςινοφιλία 

Βαςεοφιλία 

 
Β. Μορφολογία ερυθρών 
 
Εμπφρθνα Ερυκρά  
Ερυκροκυττάρωςθ 
Ανιςοκυττάρωςθ 
Μικροκυττάρωςθ 
Μακροκυττάρωςθ 
Υποχρωμία 
Αναιμία 
 



Γ. Μορφολογία αιμοπεταλίων 
 
Θρομβοπενία  
Θρομβοκυττάρωςθ 

 
1. Να διακζτει οκόνθ ςτθν οποία να εμφανίηει τα πλιρθ αποτελζςματα κάκε δείγματοσ και  
τουλάχιςτον 4 ιςτογράμματα ι νεφελογράμματα που να παρζχουν αςφαλείσ κλινικζσ πλθροφορίεσ με 
βάςθ διεκνι βιβλιογραφία. 
2. Η ταχφτθτα μζτρθςθσ να είναι τουλάχιςτον 60 δείγματα τθν ϊρα. 
3. Το όργανο να ζχει τθν δυνατότθτα αυτοελζγχου με ειδικά διαγνωςτικά προγράμματα κακϊσ και 
αυτόματθσ και μθχανικισ ρφκμιςθσ όλων των άμεςα μετροφμενων παραμζτρων. 
4. Να διακζτει ςτον κυρίωσ αναλυτι αρχείο με δυνατότθτα αποκικευςθσ αρκετοφ αρικμοφ 
δειγμάτων με πλιρθ αποτελζςματα και ιςτογράμματα.  
5. Να ζχει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τισ ςτάκμεσ αντιδραςτθρίων και αποβλιτων. 
6. Να διακζτει ςφςτθμα αυτοκακαριςμοφ και αυτόματθσ εξάλειψθσ των υπολειμμάτων αίματοσ 
ςτουσ χϊρουσ μζτρθςθσ αυτόματα, μετά από κάκε μζτρθςθ, χωρίσ τθν χριςθ ειδικϊν κακαριςτικϊν 
αντιδραςτθρίων και χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χειριςτι. 
7. Nα ζχει πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου το οποίο και να περιγράφει αναλυτικά.  
8. Να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ μετάπτωςθσ ςε κατάςταςθ stand-by και εφκολθσ και άμεςθσ 
επαναφοράσ ςε κανονικι χριςθ. 
9. Να διακζτει εκτυπωτι (printer) για εκτφπωςθ αποτελεςμάτων ςε Α4 χαρτί.  
10. Να διακζτει δφο ςυςτιματα δειγματολθψίασ: 

a. Από αυτόματο  δειγματολιπτθ ςυνεχοφσ ροισ τουλάχιςτον 30 κζςεων με ςφςτθμα 
αυτόματθσ ανάδευςθσ και αναγνϊριςθσ του δείγματοσ bar-code. Το bar-code reader να 
δφναται να αναγνϊςει γραμμωτοφσ κϊδικεσ διαφορετικϊν ςυςτθμάτων και να 
αναφζρονται αυτοί.   

b. Κλαςικό ςφςτθμα ανοικτοφ τφπου. 
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το ακροφφςιο και θ βελόνα δειγματολθψίασ να αυτοκακαρίηονται  εςωτερικά 
και εξωτερικά μετά από κάκε μζτρθςθ. 
11. Ο αναλυτισ να ζχει τθν δυνατότθτα να ανιχνεφει τόςο τθν επαρκι ποςότθτα δείγματοσ, όςο και τθν 
ποιότθτα αυτοφ (πιγματα, φυςαλίδεσ κ.λ.π.). 
12. Να διατίκεται από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία πρότυπο αίμα ελζγχου (control) και πρότυπο αίμα 
ρφκμιςθσ (calibration standard), για όλεσ τισ άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ.  
13. Να ζχει εξακριβωμζνα πλιρεσ τμιμα service με εμπειρία ςτο χϊρο των αυτόματων αιματολογικϊν 
αναλυτϊν. Για το λόγο αυτό ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει κατάςταςθ αιματολογικϊν 
αναλυτϊν ςε νοςοκομεία, που ζχει εγκαταςτιςει και ςυντθρεί το τμιμα service του. 
14. Το service και τα αναλϊςιμα, πζραν των αναφερόμενων κα βαρφνουν τον προμθκευτι, ο οποίοσ κα 
ζχει και τθν υποχρζωςθ να εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του οργάνου δωρεάν, ςτο χϊρο των εργαςτθρίων 
του Νοςοκομείου. 
15. Να υπάρχει πρόβλεψθ για ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ ςε περιπτϊςεισ διακοπισ ρεφματοσ, να 
υποςτθρίηονται δθλαδι από ςυςτιματα ςτακεροποίθςθσ τάςθσ (UPS), με δαπάνθ του μειοδότθ. 
16. Σφνδεςθ ςε αμφίδρομθ και λειτουργικι επικοινωνία με το LIS του εργαςτθρίου, ι δυνατότθτα 
ςφνδεςθσ του αναλυτι με το δίκτυο του Νοςοκομείου ϊςτε να μπορεί να προςτεκεί δικτυακόσ εκτυπωτισ 
με δαπάνθ του μειοδότθ. 
17. Εκτόσ από τον κφριο αναλυτι θ μειοδότρια εταιρεία κα παραχωριςει και ζναν Αναλυτι Εφθμερίασ  με 
δυνατότθτα πενταμεροφσ διαχωριςμοφ του λευκοκυτταρικοφ τφπου, ο οποίοσ κα καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ 
εφθμερίασ. 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 

 

 



3.3 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ANΑΛΤΣΗ ΑΙΜΟΣΑΗ-ΠΗΞΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ 
 
1. Να ζχει τθ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ πθκτολογικϊν εξετάςεων. 
2. Nα ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ ςε δείγματα και κυβζττεσ χωρίσ κακυςτζρθςθ τθσ λειτουργίασ 

του αναλυτι και ςυνεχι δυνατότθτα προςκικθσ επειγόντων δειγμάτων (stat). 
3. Nα διακζτει οκόνθ και εξωτερικό εκτυπωτι κοινοφ χαρτιοφ κακϊσ και ςφςτθμα barcode για τθν 

αναγνϊριςθ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων για τθν αποφυγι ςφαλμάτων κατά τθν τοποκζτθςθ. 
4.  Να διακζτει διαφορετικό ρφγχοσ αναρρόφθςθσ για τα δείγματα και διαφορετικό ρφγχοσ για τα 

αντιδραςτιρια ϊςτε να αποκλείεται με τον καλφτερο τρόπο κάκε επιμόλυνςθ δείγματοσ από 
αντιδραςτιριο.  

5. Να διακζτει πραγματικι ταχφτθτα (παραγωγικότθτα) τουλάχιςτον 30 Τ test/ϊρα και να διακζτει 
περιςςότερεσ από 10 κζςεισ αντιδραςτθρίων από τισ οποίεσ οι 4 τουλάχιςτον να αναδεφουν το 
αντιδραςτιριο.  

6.  Να διακζτει κζςεισ αντιδραςτθρίων ςε κερμοκραςία χαμθλότερθ του περιβάλλοντοσ ϊςτε τα 
αντιδραςτιρια να μποροφν να παραμζνουν ςτον αναλυτι ζωσ ότου καταναλωκοφν χωρίσ να 
αλλοιωκοφν και να εξαςφαλίηεται θ 24ωρθ λειτουργία του. 

7. Να ζχει χωρθτικότθτα 20 τουλάχιςτον δειγμάτων και να ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ 
δειγμάτων ςε καψάκια και ςωλθνάρια αιμολθψίασ με ι χωρίσ barcode.  

8. Ο αναλυτισ να αραιϊνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls ςτισ απαιτοφμενεσ από τθν κάκε 
μεκοδολογία αραιϊςεισ και να ζχει δυνατότθτα αυτόματθσ επαναραίωςθσ για δείγματα εκτόσ των 
προκακοριςμζνων ορίων γραμμικότθτασ χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χειριςτι (rerun) κακϊσ και 
δυνατότθτα αυτόματου προγραμματιςμοφ και εκτζλεςθσ επιπλζον εξετάςεων εάν το αποτζλεςμα τθσ 
αρχικισ είναι εκτόσ οριςμζνων ορίων.  

9.  Να ελζγχει αυτόματα τθ ςτάκμθ των αντιδραςτθρίων, δειγμάτων και κυβεττϊν και να ειδοποιεί 
αυτόματα εάν οι υπάρχουςεσ ποςότθτεσ δεν επαρκοφν για τισ εξετάςεισ που ζχουν προγραμματιςκεί. 
Να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ για 250 τουλάχιςτον εξετάςεισ χωρίσ τθν παρουςία του 
χειριςτι. 

10. Να εκτελεί τουλάχιςτον τισ παρακάτω εξετάςεισ : PT, APTT, Ινωδογόνο, D-DIMER. 
11. Να διακζτει πλιρεσ πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου QC με διαφορετικά controls και διαγράμματα 

(Levey-Jenning) και το λογιςμικό του αναλυτι να είναι φιλικό προσ το χριςτθ. 
12. O αναλυτισ να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ αποτελεςμάτων και να μπορεί να ςυνδεκεί αμφίδρομα 
με το μθχανογραφικό ςφςτθμα του Νοςοκομείου. με το LIS του εργαςτθρίου, με δαπάνθ του μειοδότθ. 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΟΟΣΗΣΕ ΑΙΓΙΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1. PT 
 

 
2. APTT 

 
3. ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ 

 
4. D-DIMER 

 

 
3.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΟΜΕΣΡΟΤ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

 
1. Να είναι καινοφργιοσ και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 
2. Να εκτελεί πθξιολογικζσ, εξετάςεισ και τουλάχιςτον: PT (sec και INR), ΑΤΤ. 
3. Να ζχει δυνατότθτα ςφγχρονθσ επϊαςθσ οκτϊ (8) τουλάχιςτον δειγμάτων και τριϊν (3) 
αντιδραςτθρίων. 
4.  Να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ των καμπυλϊν βακμονόμθςθσ για όλεσ τισ εξετάςεισ που 
εκτελεί. 
5.  Να διακζτει ευδιάκριτθ οκόνθ και ενςωματωμζνο εκτυπωτι. 
6. Να διακζτει διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα HELP που κατευκφνει τον χριςτθ και επεξθγεί κατά 
τθν διάρκεια των διαδικαςιϊν κάκε επόμενο βιμα που χρειάηεται να γίνει. 



7. Να λειτουργεί υπό τάςθ 220 V, 50-60 ΗΖ. 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1. PT 
  

2. APTT 
 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΑΗ- ΠΗΞΕΩ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΤΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 
 
1. Για τθν προφφλαξθ και ορκι λειτουργία των αναλυτϊν, τα αντιδραςτιρια αιμόςταςθσ για χριςθ ςτουσ 
αυτόματουσ αναλυτζσ  κα πρζπει να διατίκενται ςτα ειδικά φιαλίδια – ζτοιμα για χριςθ ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ απαραίτθτθ εφαρμογι ςτον χϊρο των αντιδραςτθρίων και θ απ’ ευκείασ τοποκζτθςθ 
χωρίσ μεταγγίςεισ. Τα φιαλίδια των αντιδραςτθρίων να διακζτουν barcode για τθν αυτόματθ αναγνϊριςι 
τουσ από τουσ αναλυτζσ, για τθν αποφυγι ςφαλμάτων κατά τθν τοποκζτθςθ. 
2. Θα πρζπει να κατατεκοφν με τθν προςφορά πλιρθ πρωτόκολλα εφαρμογισ των προςφερόμενων 
αντιδραςτθρίων ςτουσ αναλυτζσ όπου και κα περιζχονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ παράμετροι (μζκοδοι, 
όγκοι, χρόνοι επϊαςθσ κ..λ.π.) κακϊσ και τα πιςτοποιθτικά CE IVD (ςφμφωνα με τθν οδθγία 98/79) των 
προςφερομζνων ειδϊν (υλικά,αναλυτζσ).    
3.  Τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια να ςυνοδεφονται από control & calibrator με αναμενόμενεσ 
τιμζσ ςτουσ αναλυτζσ. 
4.  Τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια να διακζτουν υψθλι ςτακερότθτα μετά τθν αναςφςταςθ (να 
αναφερκεί θ διάρκεια). 

Θα πρζπει να δοκοφν αναλυτικά και τα εξισ: 
1. Η τιμι ανά ςυςκευαςία όλων των υλικϊν (αντιδραςτθρίων, αναλωςίμων, calibrators,controls) τα οποία 

κα τιμολογοφνται από τον προμθκευτι.  
2. Αναλυτικόσ πίνακασ με τα calibrators και controls που απαιτοφνται για κάκε εξζταςθ. Η ςυχνότθτα 

χριςθσ των controls για τον εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο κα προςδιορίηεται απόλυτα από το εργαςτιριο 
ανάλογα με τισ εκάςτοτε  ανάγκεσ του. 

3. Δίνεται θ δυνατότθτα να προςφερκοφν και επιπλζον αντιδραςτιρια εκτόσ των ηθτοφμενων εξετάςεων 
κακϊσ και όλα τα αναλϊςιμα τουσ, calibrators και controls ι buffers, τα οποία κα αξιολογθκοφν 
αναλόγωσ. 

 
3.5 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ANΑΛΤΣΗ ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΚΑΘΙΖΗΗ ΕΡΤΘΡΟΚΤΣΣΑΡΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ 
 
Το προςφερόμενο ςφςτθμα Ταχφτθτασ Κακίηθςθσ Ερυκροκυττάρων (ΤΚΕ) κα πρζπει να εξαςφαλίηει: 
 Δυνατότθτα μζτρθςθσ αποτελεςμάτων  για τθν Ταχφτθτα Κακίηθςθσ 1θσ ϊρασ. 
 Εκτζλεςθ τθσ Ταχφτθτασ Κακίηθςθσ 1θσ ϊρασ ςτο μικρότερο δυνατό χρόνο (να αναφερκεί ο 

απαιτοφμενοσ χρόνοσ μζτρθςθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ εξζταςθσ και θ παραγωγικότθτα ανά ϊρα 
του προςφερόμενου αναλυτι  ϊςτε να αξιολογθκεί).Απαιτοφμενθ παραγωγικότθτα τουλάχιςτον 
60 εξετάςεισ ανά ϊρα. 

 Αποτελζςματα  ςε πλιρθ ευκυγράμμιςθ με τθν μζκοδο αναφοράσ Westergreen. Κατάκεςθ 
ςχετικισ βιβλιογραφίασ είναι απαραίτθτθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ. 

 Εκτζλεςθ τθσ εξζταςθσ  χωρίσ να απαιτείται   δειγματολθψία  ςε ειδικό ςωλθνάριο (εκτζλεςθ από 
το ςωλθνάριο τθσ γενικισ αίματοσ).  

 Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να μθν απαιτεί απομάκρυνςθ μολυςματικϊν αποβλιτων.  
 Λειτουργία Random Access – ςυνεχισ φόρτωςθ δειγμάτων.  
 Ρλιρθ αυτοματοποίθςθ με ενςωματωμζνο ςφςτθμα ανάδευςθσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται 

ταχφτθτα και ευκολία ςτθν χριςθ αφενόσ και ςτακερζσ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ εξζταςθσ 
αφετζρου. 

 Αυτόματθ κερμοκραςιακι αναπροςαρμογι των αποτελεςμάτων ςτουσ 18 οC. 



 O αναλυτισ να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ αποτελεςμάτων και να μπορεί να ςυνδεκεί 
αμφίδρομα με το μθχανογραφικό ςφςτθμα του Νοςοκομείου. με το LIS του εργαςτθρίου, με 
δαπάνθ του μειοδότθ. 

Θα πρζπει να δοκοφν αναλυτικά και τα εξισ: 

 1. Η τιμι ανά ςυςκευαςία όλων των υλικϊν (αντιδραςτθρίων, αναλωςίμων, 
calibrators,controls) τα οποία κα τιμολογοφνται από τον προμθκευτι.  

 2. Αναλυτικόσ πίνακασ με τα calibrators και controls που απαιτοφνται για κάκε εξζταςθ. Η 
ςυχνότθτα χριςθσ των controls για τον εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο κα προςδιορίηεται απόλυτα 
από το εργαςτιριο ανάλογα με τισ εκάςτοτε  ανάγκεσ του. 

 
Οι παραπάνω προδιαγραφζσ είναι απαραίτθτο να καλφπτονται πλιρωσ από τουσ προςφερόμενουσ 
αναλυτζσ, και θ ςυμμόρφωςθ των προςφερόμενων ςυςτθμάτων, κα πρζπει να τεκμθριϊνεται με ςαφείσ 
αναφορζσ ςε πρωτότυπα εγχειρίδια χριςθσ. 
 

α/α ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1. 

ΤΚΕ Ταινίεσ αντίδραςθσ μικροκακίηθςθσ, 

κατάλλθλεσ  για πλιρωσ 

αυτοματοποιθμζνο  ςφςτθμα εκτζλεςθσ 

τθσ εξζταςθσ 

  

 
 
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ 
 
1.  ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 
 
2. ΚΑΕΑΝΖ ΜΑΡΗΑ 
 
3.  ΠΔΣΡΟΤΣΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ  


