
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΗΜΑ ΟΤΡΟΑΝΑΛΤΗ 
Σο αυτόματο ςφςτθμα φυςικοχθμικισ ουροανάλυςθσ πρζπει : 

 

1. Όλθ θ διαδικαςία ρουτίνασ να είναι πλιρωσ αυτόματθ χωρίσ τθν ανάγκθ ςυνεχοφσ παρουςίασ χειριςτι. 
2. Να μετρά το ειδικό βάροσ των οφρων με διακλαςίμετρο. 
3. Να προςδιορίηει με τθν μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια και γραμμικότθτα (να αναφερκεί), τισ κάτωκι 11 

παραμζτρουσ με χριςθ πολυχρωματικισ ανακλαςιμετρίασ : 

 ΠΡΩΣΕÏΝΕ (Αλβουμίνθ) 

 ΝΙΣΡΙΚΑ 

 ΛΕΤΚΟΚΤΣΣΑΡΙΚΘ ΕΣΕΡΑΘ 

 ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΘ 

 ΓΛΤΚΟΗΘ 

 ΧΟΛΕΡΤΘΡΙΝΘ 

 ΟΤΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ 

 ΚΕΣΟΝΙΚΑ ΩΜΑΣΑ 

 pH 

 ΧΡΩΜΑ 

 ΟΨΗ 
 

4. Να μθν απαιτεί βακμονόμθςθ των χθμικϊν παραμζτρων. 
5. Να μθν απαιτεί κακθμερινι ι τακτικι ςυντιρθςθ. 
6. Να μθν απαιτεί ειδικι διαδικαςία για τθν προςκικθ/αλλαγι αντιδραςτθρίων. 
7. Να προςτατεφει ενεργά τον χριςτθ από τισ μολφνςεισ (να αναφερκεί ο τρόποσ). 
8. Να κάνει αυτόματα πλιρθ διόρκωςθ τθσ επίδραςθσ του χρϊματοσ κάκε δείγματοσ οφρων ςτθ μζτρθςθ όλων 

των ανωτζρω παραμζτρων (λιγότερα ψευδϊσ κετικά αποτελζςματα). 
9. Να κάνει αυτόματα πλιρθ διόρκωςθ τθσ επίδραςθσ τθσ κερμοκραςίασ αντίδραςθσ ςτο αποτζλεςμα τθσ 

μζτρθςθσ των ανωτζρω παραμζτρων (ςυγκρίςθμα αποτελζςματα ςτισ ςυνκικεσ αντίδραςθσ). 
10. Να κάνει αυτόματα πλιρθ διόρκωςθ τθσ επίδραςθσ πικανισ πρωτεϊνουρίασ κάκε δείγματοσ οφρων ςτθ 

μζτρθςθ του εβ.  
11. Να κάνει αυτόματα πλιρθ διόρκωςθ τθσ επίδραςθσ πικανισ γλυκοηουρίασ κάκε δείγματοσ οφρων ςτθ 

μζτρθςθ του εβ. 
12. Να κάνει αυτόματα ανάδευςθ πριν τθ δειγματολθψία και να ψεκάηει το δείγμα πάνω ςτθ ταινία. 
13. Να μθν απαιτεί χριςθ ειδικϊν ςωλθναρίων για τα δείγματα. 
14. Να μθν απαιτεί παροχι φδατοσ για τθν λειτουργία του. 
15. Να ζχει όςο το δυνατόν λιγότερα υγρά απόβλθτα (να αναφερκεί ό όγκοσ). 
16. Να εκτυπϊνει φόρμα με τα αποτελζςματα και τα ςτοιχεία του εργαςτθρίου ςτα ελλθνικά. 
17. Να ζχει ενςωματωμζνο εκτυπωτι και Bar Code reader. 
18. Να ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με εξωτερικό Θ/Τ, εξωτερικό εκτυπωτι και μνιμθ για αποτελζςματα. 
19. Να αναφερκεί τυχόν πελατολόγιο (με αντίςτοιχο ςφςτθμα) ςτον ελλθνικό χϊρο. 
20. ε όλα τα ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά να υπάρχουν ςαφείσ παραπομπζσ ςτο επίςθμο OPERATING MANUAL, 

το οποίο πρζπει να ςυνοδεφει τθν προςφορά. 
Θα πρζπει να δοκοφν αναλυτικά και τα εξισ: 

1. Θ 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. Θ ςυχνότθτα χριςθσ 
των controls για τον εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο κα είναι θμερθςίωσ. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ  
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ MIC ΒΑΚΣΗΡΙΩΝ  

            -Να χρθςιμοποιεί κάρτεσ / πάνελ ταυτοποίθςθσ και αντιβιογράμματοσ για χριςθ ςε αυτόματο ςφςτθμα. 
Να μθν απαιτοφν προςκικθ αντιδραςτθρίων. 
           -Να  διακετει: (α) Κάρτεσ / πάνελ ταυτοποίθςθσ 



                                     (β) Κάρτεσ / πάνελ αντιβιογράμματοσ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΤΣΘΜΑΣΟ  ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ & ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 1. Θ λειτουργία του να υποςτθρίηεται  από Θ/Τ με ειδικό λογιςμικό ανίχνευςθσ μθχανιςμϊν αντοχισ και 
επικφρωςθσ αποτελεςμάτων,  

 2. Να  ςυνοδεφεται  από εκτυπωτι και ςτακεροποιθτι τάςθσ UPS,  

  3. Να καταλαμβάνει μικρό χϊρο, τα  δε  panels  του  ςυςτιματοσ  να  ζχουν  τισ μικρότερεσ    

  4. Να διακζτει ςφςτθμα διάγνωςθσ βλαβϊν,  

  5. Να ςυνοδεφεται από κολοςίμετρο για   τον  προςδιοριςμό τθσ κολερότθτασ  του  μικροβιακοφ 
εναιωριματοσ, 

 6. Να ταυτοποιεί Gram(+), Gram(-), μφκθτεσ, αναερόβια, απαιτθτικά, κορυνοβακτιρια, καμπυλοβακτιρια, με 
δυνατότθτα   ταυτοποίθςθσ άνω  των 430  ειδϊν, 

 7.  Να δίνει αντιβιόγραμμα με MIC, τουλάχιςτον  για μικροοργανιςμοφσ Gram(+), Gram(-) και μφκθτεσ,  

 8.  Να εκτελεί αυτόματα τον εμβολιαςμό των καρτϊν / πάνελ, τθν τοποκζτθςι τουσ ςτισ κζςεισ επϊαςθσ, τθν 
επϊαςθ και απόρριψι τουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των εξετάςεων, όπωσ   επίςθσ τθν ανάγνωςθ  των   
αναλφςεων  και αξιολόγθςθ   τουσ, 

 9. Να εκδίδει  αποτελζςματα  ταυτοποίθςθσ   βακτθρίων   ςε   8-10 ϊρεσ   και  MIC  ςε  5-17  ϊρεσ, 

10. Να  μθν  απαιτείται   θ προςκικθ ςυμπλθρωματικϊν  αντιδραςτθρίων   από τον    χειριςτι   κατά  τθν  
διάρκεια  τθσ    εξζλιξθσ  των αναλφςεων.    

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

Φιάλεσ αιμοκαλλιεργειϊν από πλαςτικό, άκραυςτο υλικό, για χριςθ ςε αυτόματο ςφςτθμα αιμοκαλλιεργειϊν. 
Να φζρουν δείκτθ μικροβιακισ ανάπτυξθσ για αξιολόγθςθ και με οπτικι παρατιρθςθ. 

(Α) φιάλεσ αερόβιασ επϊαςθσ για αερόβια βακτιρια και μφκθτεσ από δείγματα αίματοσ και άλλων φφςει 
ςτείρων βιολογικϊν υγρϊν, με ουςίεσ εξουδετζρωςθσ αντιβιοτικϊν 

(Β) φιάλεσ αναερόβιασ επϊαςθσ για αναερόβια βακτιρια από δείγματα αίματοσ και άλλων φφςει ςτείρων 
βιολογικϊν υγρϊν, με ουςίεσ εξουδετζρωςθσ αντιβιοτικϊν 

(Γ) φιάλεσ για παιδιατρικά δείγματα 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΤΣΘΜΑΣΟ  ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

Να διακζτει πάνω από 100 κζςεισ επϊαςθσ φιαλϊν, θ λειτουργία του να υποςτθρίηεται  από Θ/Τ με ειδικό 
λογιςμικό και εκτυπωτι, να καταλαμβάνει μικρό χϊρο, να διακζτει ςφςτθμα διάγνωςθσ βλαβϊν, να ειδοποιεί με 
οπτικό και θχθτικό ςιμα ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ κετικισ καλλιζργειασ και ςε περίπτωςθ βλάβθσ, να 
πραγματοποιεί ζλεγχο αιμοκαλλιεργειϊν, καλλιεργειϊν άλλων ςτείρων βιολογικϊν υγρϊν και ζλεγχο 
μυκοβακτθριδίων από ςτείρα και μθ ςτείρα δείγματα. 

  

Σαχείες δοκιμασίες με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για 

1. Σα προϊόντα να είναι πλιρθ, να ζχουν CE mark, να ςυνοδεφονται από εςϊκλειςτο που να περιλαμβάνει 
κλινικζσ μελζτεσ, τθ μζκοδο βάςει τθσ οποίασ μετρικθκε θ ευαιςκθςία και ειδικότθτα κακϊσ και επαρκι 
βιβλιογραφία. 

2.  Ζλεγχοσ μυκοπλάςματοσ – ουρεαπλάςματοσ ςε δείγματα κολπικά, ουρθκρικά και ςπζρματοσ, ςε ταινίεσ για 
ταυτοποίθςθ και αντιβιόγραμμα με 9 αντιβιοτικά ςε 2 ςυγκεντρϊςεισ, με ηωμό υψθλισ εκλεκτικότθτασ (με 3 
αντιβιοτικά και 1 αντιμυκθτιςιακό παράγοντα) και  κοντρόλ. 
 
3. Κιτ ταχείασ εξζταςθσ για τθν άμεςθ ποιοτικι ανίχνευςθ του αντιγόνου Chlamydia από ενδοτραχθλικό ςτυλεό 
 



ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. ΠΟΟΣΘΣΕ ΤΣΘΜΑΣΟ ΟΤΡΟΑΝΑΛΤΘ  

ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΗ ΠΟΟΣΗΣΕ ΑΙΓΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΘ ΟΤΡΩΝ 2000 

 

2. ΠΟΟΣΘΣΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΩΝ ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ MIC ΒΑΚΡΘΣΙΩΝ   

ΕΙΔΟ ΕΞΕΣΑΗ ΠΟΟΣΗΣΕ ΑΙΓΙΟΤ 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ Gram αρνθτικϊν 500 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ Gram κετικϊν 300 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ Μυκιτων     100 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ ΓΙΑ MIC Gram αρνθτικϊν 1000 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ ΓΙΑ MIC Gram κετικϊν 800 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ ΓΙΑ MIC Μυκιτων 100 

 

3. ΠΟΟΣΘΣΕ ΑΙΓΙΟΤ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

ΣΤΠΟ Α: 300 

ΣΤΠΟ Β: 300 

ΣΤΠΟ Γ: 200 

4. ΣΑΧΕΙΕ ΔΟΚΙΜΑΙΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ  

ΕΙΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΕ 
ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1.Latex ςτρεπτοκόκκου (Lancfield) 400 εξετάςεισ -  

2.Latex ςταφυλοκόκκου 400 εξετάςεισ -  

3.Latex πνευμονιοκόκκου  οφρων 100 εξετάςεισ -  

4.Latex μθνιγγίτιδασ 50 εξετάςεισ -  

5. Κιτ ανίχνευςθσ αντιγόνου RSV ςε  ρινοφαρυγγικό          
επίχριςμα ι αναρρόφθςθ  

50 εξετάςεισ -  

6. Κιτ ανίχνευςθσ αντιγόνου ROTA VIRUS κοπράνων 50 εξετάςεισ -  

7. ASTO - 400  

 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΒΑΚΣΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 

A/A ΕΙΔΟ 
ΠΟΟΣΗΣΕ ΑΙΓΙΟΤ Ε 

ΣΕΜ. 
ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

Ε ΣΕΜ. 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 
Test ανίχνευςθσ αιμοςφαιρίνθσ ςτα 

κόπρανα 

Ικανι για  100 

εξετάςεισ 
-  

2 Σρυβλία Petri  

2.1 Mc Conkey agar+cr. Violet 1500 τρυβλία -  

2.2 Columbia/Mc Conkey agar 3000 τρυβλία -  

2.3 Columbia + 5%sheep blood agar 600 τρυβλία -  



2.4 Sabouraud agar 300 τρυβλία -  

2.5 Chocolate agar 300 τρυβλία -  

2.6 SS agar 1200 τρυβλία -  

3 ΜΟΝΟ ΣΕΣ Ικανι για 100 εξετάςεισ Ικανι για 100 εξετάςεισ  

4 ΣΕΣ ΚΤΘΕΩ 
Ικανι για  300 

εξετάςεισ 
Ικανι για  300 εξετάςεισ  

5 WRIGHT 
Ικανι  για  200 

εξετάςεισ 
Ικανι  για  200 εξετάςεισ  

6 WIDAL - Ικανι  για  200 εξετάςεισ  

7 Κιτ χρϊςθσ  GRAM 20 -  

8 
Χρϊςθ πλακιδίων αίματοσ GIEMSA 

ςε φιάλεσ των  2,5 L 
10 -  

9 
Χρϊςθ πλακιδίων αίματοσ MAY-
GRUNWALD  ςε φιάλεσ των  2,5 L 

15 -  

10 

TURK’ S  SOLUTION  για  τθν  λφςθ 
των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και τθν 
χρϊςθ των   λευκϊν  κυττάρων ςε  

φιάλεσ των   100  mL 

5 -  

11 
Θρεπτικόσ   Ηωμόσ   TSB (TRYPTONE 
SOY  BROTH) ςε φιάλεσ των 100 mL 

35 -  

12 
CATALASE REAGENT DROPPERS (3% 

υπεροξείδιο του υδρογόνου) 
Ικανι   για  500 Drops -  

13 
ΧΡΩΘ  πλακιδίων αίματοσ για 

υπολογιςμό 
Δικτυοερυκροκυττάρων (ΔΕΚ) 

Ικανι για 70   εξετάςεισ -  

14 
MICROSCOPE  IMMERSION OIL ςε  

φιάλεσ  500 mL 
2 -  

ΕΠΙΣΡΟΠΘ  ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(Οριςμζνθ με  τθν αρ.  31/02-03-2018 Απόφαςθ   Διοικιτριασ) 

1. ΗΩΙΣΟΠΟΤΛΟ   ΒΑΙΛΕΙΟ 
2. ΚΟΝΣΟΓΕΩΡΓΘ  ΘΕΟΔΩΡΑ 
3. ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ 

 

 


