
 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. Να κατατεκεί ο Οδθγόσ Χριςθσ του αναλυτι ςτθν Ελλθνικι 
Γλϊςςα. 
Για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ των πινάκων τθσ Οικονομικισ προςφοράσ, πζραν του αναγραφόμενου αρικμοφ εξετάςεων τθσ 
διακιρυξθσ, κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ χρονικι ςτακερότθτα των προςφερόμενων ειδϊν μετά το άνοιγμα τθσ 
πρωτοταγοφσ ςυςκευαςίασ τουσ, ςφμφωνα με τισ κατατικζμενεσ οδθγίεσ χριςθσ των καταςκευαςτικϊν οίκων, όπωσ επίςθσ 
και θ απαιτοφμενθ ςυχνότθτα επαναβακμονόμθςθσ, για 365 θμζρεσ. 
Τα απαιτοφμενα υλικά εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ και βακμονόμθςθσ (controls, calibrators) κα προςφζρονται χωρίσ τθν 
οικονομικι επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου.  
Να υπάρχει ςφςτθμα λεπτομεροφσ καταγραφισ του αναλυτικοφ ζργου, ανά εξζταςθ. τθ περίπτωςθ που οι 
προςφερόμενεσ από τθν εταιρεία ποςότθτεσ ςε παντόσ είδουσ αναλώςιμα υλικά (πλυςτικά, κυβζτεσ, χαρτί, κ.α), 
εξαντλθκοφν χωρίσ να ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι ηθτοφμενεσ εξετάςεισ από το Νοςοκομείο μασ, τα υλικά αυτά κα 
προςφζρονται δωρεάν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ενδεχομζνου τθσ μονομεροφσ 
τρίμθνθσ παράταςθσ που προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ. 
 
 
 



 
3.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΟΛΙΚΟΤ ΑΙΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ 

1. Οι αναλυτζσ να λειτουργοφν υπό τάςθ 220 V. 
2. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τελευταίασ γενιάσ, καινοφργιοι και αμεταχείριςτοι. 
3. Η αρχι λειτουργίασ των αναλυτϊν 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 165 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. Απόλυτοσ αρικμόσ άωρων λευκοκυττάρων 
19. Ροςοςτό % λεμφοκυττάρων 
20. Ροςοςτό % μονοπφρθνων 
21. Ροςοςτό % θωςινοφίλων 
22. Ροςοςτό % βαςεοφίλων 
23. Ροςοςτό % ουδετερόφιλων 
24. Ροςοςτό % άωρων λευκοκυττάρων 

          Το άκροιςμα των ανωτζρω ποςοςτϊν των λευκϊν να είναι 100 ενϊ το άκροιςμα των απόλυτων τιμϊν τουσ να 
ιςοφται με τον αρικμό των λευκϊν.  
            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 ερυκρών 
 
Εμπφρθνα Ερυκρά  
Ερυκροκυττάρωςθ 
Ανιςοκυττάρωςθ 
Μικροκυττάρωςθ 
Μακροκυττάρωςθ 
Υποχρωμία 
Αναιμία 
 
 



Γ. Μορφολογία αιμοπεταλίων 
 
Θρομβοπενία  
Θρομβοκυττάρωςθ 

6.     Να μπορεί να μετριςει απόλυτο αρικμό Λευκϊν αιμοςφαιρίων τουλάχιςτον 300.000/μL με αυτόματθ αραίωςθ. 
7.     Οι προςφερόμενοι αναλυτζσ να είναι δφο, πανομοιότυποι. 
8.   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. 
9.     Η ταχφτθτα μζτρθςθσ να είναι τουλάχιςτον 80 δείγματα τθν ϊρα. 
10. Το όργανο να ζχει τθν δυνατότθτα αυτοελζγχου με ειδικά διαγνωςτικά προγράμματα κακϊσ και αυτόματθσ και 
μθχανικισ ρφκμιςθσ όλων των άμεςα μετροφμενων παραμζτρων. 
11. Να διακζτει ςτον κυρίωσ αναλυτι αρχείο με δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον 10.000 δειγμάτων με πλιρθ 
αποτελζςματα και ιςτογράμματα.  
12.   Να ζχει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τισ ςτάκμεσ αντιδραςτθρίων και αποβλιτων. 
13.  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. 
14.   Nα ζχει πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου το οποίο και να περιγράφει αναλυτικά.  
15. Να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ μετάπτωςθσ ςε κατάςταςθ stand-by και εφκολθσ και άμεςθσ επαναφοράσ ςε 
κανονικι χριςθ. 
16.   Να διακζτει εκτυπωτι (printer) για εκτφπωςθ αποτελεςμάτων ςε Α4 χαρτί.  
17.   Να διακζτει δφο ςυςτιματα δειγματολθψίασ: 
a. Από αυτόματο  δειγματολιπτθ ςυνεχοφσ ροισ τουλάχιςτον 100 κζςεων με ςφςτθμα αυτόματθσ ανάδευςθσ που 
μιμείται τθν κίνθςθ του χεριοφ (όχι φυγοκεντρικό)  χωρίσ να καταςτρζφει τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματοσ και με 
αναγνϊριςθ του δείγματοσ με bar-code. Το bar-code reader να δφναται να αναγνϊςει γραμμωτοφσ κϊδικεσ διαφορετικϊν 
ςυςτθμάτων και να αναφζρονται αυτοί.   
b. Κλαςικό μθ αυτόματο ςφςτθμα. 
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το ακροφφςιο και θ βελόνα δειγματολθψίασ να αυτοκακαρίηονται  εςωτερικά και εξωτερικά μετά 
από κάκε μζτρθςθ. 
18.  Ο αναλυτισ να ζχει τθν δυνατότθτα να ανιχνεφει τόςο τθν επαρκι ποςότθτα δείγματοσ, όςο και τθν ποιότθτα αυτοφ 
(πιγματα, φυςαλίδεσ κ.λ.π.). 
19. Να διατίκεται από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία πρότυπο αίμα ελζγχου (control) και πρότυπο αίμα ρφκμιςθσ 
(calibration standard), για όλεσ τισ άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ.  
20. 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 με νοςοκομεία, που ζχει 
εγκαταςτιςει και ςυντθρεί το τμιμα service του. 
21. 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. 
22. Να υπάρχει πρόβλεψθ για ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ ςε περιπτϊςεισ διακοπισ ρεφματοσ, να υποςτθρίηονται 
δθλαδι από ςυςτιματα ςτακεροποίθςθσ τάςθσ (UPS), με δαπάνθ του μειοδότθ. 
23.   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 40.000  

 
 

 3.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΟΛΙΚΟΤ ΑΙΜΑΣΟ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

1. Να λειτουργοφν υπό τάςθ 220 V. 
2. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τελευταίασ γενιάσ, καινοφργιοι και αμεταχείριςτοι. 
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 100 μL.  
5. Να μετρά και να υπολογίηει τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ: 

1. Αξηζκό ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) 
2. Αξηζκό εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ (RBC) 
3. Αηκαηνθξίηε (Hct) 
4. Αηκνζθαηξίλε (Hb) 



5. Μέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCH) 
6. Εύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ (RDW) 
7. Μέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο θαηά εξπζξνθύηηαξν (MCHC) 
8. Μέζν όγθν εξπζξώλ (MCV) 
9. Αξηζκό αηκνπεηαιίσλ (PLT) 
10. Εύξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ 
11. Αηκνπεηαιηνθξίηε 
12. Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ 
13. Απόιπηνο αξηζκόο κνλνπύξελσλ 
14. Απόιπηνο αξηζκόο ιεκθνθπηηάξσλ 
15. Απόιπηνο αξηζκόο εσζηλνθίισλ 
16. Απόιπηνο αξηζκόο βαζενθίισλ 
17. Απόιπηνο αξηζκόο νπδεηεξόθηισλ 

18. Απόιπηνο αξηζκόο άσξσλ ιεπθνθπηηάξσλ 
19. Πνζνζηό % ιεκθνθπηηάξσλ 
20. Πνζνζηό % κνλνπύξελσλ 
21. Πνζνζηό % εσζηλνθίισλ 
22. Πνζνζηό % βαζενθίισλ 
23. Πνζνζηό % νπδεηεξόθηισλ 
24. Πνζνζηό % άσξσλ ιεπθνθπηηάξσλ 

          Το άκροιςμα των ανωτζρω ποςοςτϊν των λευκϊν να είναι 100 ενϊ το άκροιςμα των απόλυτων τιμϊν τουσ να ιςοφται 
με τον αρικμό των λευκϊν.  
           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 ερυκρών 
 
Εμπφρθνα Ερυκρά  
Ερυκροκυττάρωςθ 
Ανιςοκυττάρωςθ 
Μικροκυττάρωςθ 
Μακροκυττάρωςθ 
Υποχρωμία 
Αναιμία 
 
Γ. Μορφολογία αιμοπεταλίων 
 
Θρομβοπενία  
Θρομβοκυττάρωςθ 

 

6.   Να πξνζθεξζεί εθεδξηθόο αλαιπηήο πεληακεξνύο δηαρσξηζκνύ ηνπ ιεπθνθπηηαξηθνύ ηύπνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεί θνηλά αληηδξαζηήξηα κε ηνλ θύξην αλαιπηή. 

7.   Να δηαζέηεη νζόλε ζηελ νπνία λα εκθαλίδεη ηα πιήξε απνηειέζκαηα θάζε δείγκαηνο  θαη ηνπιάρηζηνλ 4 
ηζηνγξάκκαηα ή λεθεινγξάκκαηα πνπ λα παξέρνπλ αζθαιείο θιηληθέο πιεξνθνξίεο κε βάζε ηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία. 
8.   Η ηαρύηεηα κέηξεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 δείγκαηα ηελ ώξα. 

9.   Τν όξγαλν λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα απηνειέγρνπ κε εηδηθά δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα θαζώο θαη απηόκαηεο θαη 



κεραληθήο ξύζκηζεο όισλ ησλ άκεζα κεηξνύκελσλ παξακέηξσλ. 

10.   Να δηαζέηεη ζηνλ θπξίσο αλαιπηή αξρείν κε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 10.000 δεηγκάησλ κε 

πιήξε απνηειέζκαηα θαη ηζηνγξάκκαηα. 

11.   Να έρεη ζύζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή γηα ηηο ζηάζκεο αληηδξαζηεξίσλ θαη απνβιήησλ. 

12.  Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηνθαζαξηζκνύ θαη απηόκαηεο εμάιεηςεο ησλ ππνιεηκκάησλ  αίκαηνο ζηνπο ρώξνπο 

κέηξεζεο απηόκαηα, κεηά από θάζε κέηξεζε, ρσξίο ηελ  ρξήζε εηδηθώλ θαζαξηζηηθώλ αληηδξαζηεξίσλ θαη 

ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. 

13.   Nα έρεη πξόγξακκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ ην νπνίν θαη λα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά. 

14. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο κεηάπησζεο ζε θαηάζηαζε stand-by θαη εύθνιεο θαη άκεζεο 

επαλαθνξάο ζε θαλνληθή ρξήζε. 

15.   Να δηαζέηεη εθηππσηή (printer) γηα εθηύπσζε απνηειεζκάησλ ζε Α4 ραξηί. 

16.   Να δηαζέηεη δύν ζπζηήκαηα δεηγκαηνιεςίαο: 
          Α.    Από απηόκαην δεηγκαηνιήπηε ζπλερνύο ξνήο ηνπιάρηζηνλ 100 ζέζεσλ κε ζύζηεκα απηόκαηεο 

αλάδεπζεο πνπ κηκείηαη ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνύ (όρη θπγνθεληξηθό) ρσξίο λα θαηαζηξέθεη ηα έκκνξθα 

ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο θαη αλαγλσξίδεη ην δείγκα κε bar-code. Τν bar-code reader λα δύλαηαη λα αλαγλώζεη 

γξακκσηνύο θώδηθεο δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη λα αλαθέξνληαη απηνί. 
          Β.    Κιαζηθό κε απηόκαην ζύζηεκα. 
Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ην αθξνθύζην θαη ε βειόλα  δεηγκαηνιεςίαο λα απηνθαζαξίδνληαη εζσηεξηθά θη 
εμσηεξηθά κεηά από θάζε κέηξεζε. 
17.    Ο αλαιπηήο λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αληρλεύεη ηόζν ηελ επαξθή πνζόηεηα δείγκαηνο, όζν θαη ηελ 
πνηόηεηα απηνύ (πήγκαηα, θπζαιίδεο θ.ι.π.). 
18.    Να δηαηίζεηαη από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία πξόηππν αίκα ειέγρνπ (control) θαη πξόηππν αίκα 
ξύζκηζεο (calibrationstandard), γηα όιεο ηηο άκεζα κεηξνύκελεο παξακέηξνπο. 
19.    Να έρεη εμαθξηβσκέλα πιήξεο ηκήκα  service κε εκπεηξία ζην ρώξν ησλ απηόκαησλ αηκαηνινγηθώλ 
αλαιπηώλ.  Γηα  ην  ιόγν  απηό  ν  πξνκεζεπηήο  ππνρξενύηαη  λα  θαηαζέζεη  θαηάζηαζε  αηκαηνινγηθώλ 
αλαιπηώλ κε λνζνθνκεία, πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ζπληεξεί ην ηκήκα service ηνπ. 
20.    Τν service θαη ηα αλαιώζηκα, πέξαλ ησλ αλαθεξόκελσλ ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα έρεη 
θαη ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεύζεη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ νξγάλνπ δσξεάλ, ζην ρώξν ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 
21.    Να ππάξρεη πξόβιεςε γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ξεύκαηνο, λα 
ππνζηεξίδνληαη δειαδή από ζπζηήκαηα ζηαζεξνπνίεζεο ηάζεο (UPS), κε δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 
22.    Σύλδεζε ζε ακθίδξνκε θαη ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε  δαπάλε ηνπ 
κεηνδόηε. 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 10.000  

 
3.3 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ANΑΛΤΣΗ ΑΙΜΟΣΑΗ-ΠΗΞΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ 

 
1. Να ζχει τθ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ εξετάςεων που αφοροφν τθν πιξθ του αίματοσ κακϊσ και ανοςολογικϊν 

εξετάςεων. 
2.  Nα ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ ςε δείγματα, αντιδραςτιρια και κυβζττεσ χωρίσ κακυςτζρθςθ τθσ λειτουργίασ 

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

αναγνϊριςθ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων με BARCODE, 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 100 PT test/ϊρα και να διακζτει περιςςότερεσ από 20 

ψυχόμενεσ κζςεισ αντιδραςτθρίων, από τισ οποίεσ οι 4 τουλάχιςτον να αναδεφουν το αντιδραςτιριο, ϊςτε τα 
αντιδραςτιρια να μποροφν να παραμζνουν ςτον αναλυτι ζωσ ότου καταναλωκοφν χωρίσ να αλλοιωκοφν και να 
εξαςφαλίηεται θ 24ωρθ λειτουργία του. Επιπλζον να ζχει τθ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςτον αναλυτι περιςςοτζρων του 
ενόσ φιαλιδίων του ιδίου αντιδραςτθρίου ϊςτε όταν αδειάςει το πρϊτο φιαλίδιο, ο αναλυτισ αυτόματα να 
χρθςιμοποιεί το δεφτερο, τρίτο, τζταρτο κ.λ.π. χωρίσ να ςταματά τθ λειτουργία του και κακυςτερεί θ διενζργεια των 
εξετάςεων 

6.  Nα ζχει τθ δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνου, ολοκλθρωμζνου, προαναλυτικοφ ελζγχου ςε περίπτωςθ ακαταλλθλότθτασ 
δειγμάτων (αιμολυμζνα, ικτερικά και λιπαιμικά δείγματα) και να ειδοποιεί τον χειριςτι με ειδικι ςιμανςθ ςε 
περίπτωςθ υπζρβαςθσ των ανϊτατων αποδεκτϊν ορίων ςυγκζντρωςθσ των παρεμποδιςτικϊν ουςιϊν. Επίςθσ, να 



υπάρχει θ δυνατότθτα εντοπιςμοφ πθγμάτων ϊςτε να αποφεφγεται θ αναρρόφθςι τουσ, που προκαλεί τεχνικά 
προβλιματα, με αποτζλεςμα πικανι λανκαςμζνθ μζτρθςθ και διακοπι τθσ ομαλισ διαδικαςίασ ελζγχου των δειγμάτων. 

        7. Να ζχει χωρθτικότθτα 30 τουλάχιςτον δειγμάτων και να ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ δειγμάτων ςε 
καψάκια και ςωλθνάρια αιμολθψίασ με ι χωρίσ barcode. Επιπλζον να υπάρχει θ δυνατότθτα ελζγχου του πραγματικοφ αρικμοφ 
εξετάςεων ςε ςυνάρτθςθ με τον υπάρχοντα διακζςιμο όγκο των αντίςτοιχων αντιδραςτθρίων κακϊσ και να υπάρχει ζνδειξθ 
όπου αναφζρεται ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ όλων των εκτελοφμενων εξετάςεων ανά πάςα ςτιγμι. 

 
        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. Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ τισ καμπφλθσ 
αντίδραςθσ των μετριςεων για κάκε τφπο εξζταςθσ και να γίνεται χριςθ τθσ καμπφλθσ ςχθματιςμοφ του κρόμβου για τθν 
αξιολόγθςθ των πακολογικϊν δειγμάτων όπωσ για παράδειγμα διφαςικι καμπφλθ, χαμθλά επίπεδα παραγόντων πιξθσ, 
ανεπάρκεια ινωδογόνου. 

 
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 διακζτει επάρκεια 800 
τουλάχιςτον κυβετϊν επί του αναλυτι και αυτόνομθ λειτουργία 300 τουλάχιςτον εξετάςεων χωρίσ τθν παρουςία του 
χειριςτι. 

10. Να εκτελεί τουλάχιςτον τισ παρακάτω εξετάςεισ : PT-INR, 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. 
13.   Να είναι καινοφργιοσ και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 
14.   Να προςφερκεί από τθν ίδια εταιρία  και δεφτεροσ εφεδρικόσ αναλυτισ, αυτόματοσ, που να χρθςιμοποιεί τα ίδια 
αντιδραςτιρια. 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΟΟΣΗΣΕ ΑΙΓΙΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 1. PT 11.000 

 
2. APTT 10.000 

3. ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ 200 

4. D-DIMER 1.700 

 
3.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΟΜΕΣΡΟΤ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

 
1. Να είναι καινοφργιοσ και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 
2. Να εκτελεί τουλάχιςτον τισ εξισ  εξετάςεισ: PT-INR, ΑΤΤ. 
3. Να ζχει δυνατότθτα ςφγχρονθσ επϊαςθσ δϊδεκα (12) τουλάχιςτον δειγμάτων και τεςςάρων (4) 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 4.000 
 

2. APTT 2.500 

 
 
 
 



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 και calibrator με αναμενόμενεσ τιμζσ ςτουσ αναλυτζσ. Το 
αντιδραςτιριο του PT να είναι ανκρϊπινθσ αναςυνδυαςμζνθσ κρομβοπλαςτίνθσ PT υψθλισ ευαιςκθςίασ με ISI περίπου 1.» 
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. 
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