
ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

1.1. Η τεχνικι περιγραφι αυτι καλφπτει τισ απαιτιςεισ και τον τρόπο ελζγχου και παραλαβισ των υπό 
προμικεια «ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ.Ν ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑ». Ωσ 
«ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ» 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. Σα υπο 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. Σα υπό προμικεια αντιδραςτιρια κα πρζπει να πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ: 

2.2.1.1.1. Nα ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ 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 ΚΤΑ ΔΤ8δ/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. Σο 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. ε 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. Όλα 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. 
Όλα 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 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 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ O.M ΑΙΓΙΟΤ 

1. Οι Αναλυτζσ να είναι τυχαίασ (random), ςυνεχοφσ (continuous) και αμζςου (immediate) προςπελάςεωσ 
(για τα επείγοντα δείγματα) 
2. Η ταχφτθτα των αναλυτϊν να είναι τουλάχιςτον 180 εξετάςεισ τθν ϊρα. 
3. Σα επείγοντα δείγματα να τρζχουν ςε χρόνο μικρότερο των 45 λεπτϊν τουλάχιςτον για τουσ καρδιακοφσ 
δείκτεσ. 
4. Να διακζτει τουλάχιςτον 22 κζςεισ αντιδραςτθρίων, προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταυτόχρονθ 
φόρτωςθ περιςςοτζρων αντιδραςτθρίων για κάκε εξζταςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία 
του αναλυτι 
5. Να διακζτει ψυγείο για τθν ςυντιρθςθ των αντιδραςτθρίων επί των αναλυτϊν. 
6. Να ζχει δυνατότθτα ανίχνευςθσ ςτάκμθσ υγρϊν (αντιδραςτθρίων και δειγμάτων) κακϊσ και πιγματοσ. 
7. Να ζχει δυνατότθτα αυτόματθσ επανάλθψθσ εξζταςθσ (Rerun) και αυτόματθσ εκτζλεςθσ νζασ εξζταςθσ 
(Retest) ανάλογα με το αποτζλεςμα. 
8. Να ζχει δυνατότθτα ανάγνωςθσ αντιδραςτθρίων και δειγμάτων με BAR -CODE κακϊσ και δυνατότθτα 
αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με εξωτερικό λογιςμικό. 
9. Να διακζτει δειγματολιπτθ με τουλάχιςτον 120 κζςεισ δειγμάτων. 
10. Να μθν απαιτοφνται ςυνεχείσ βακμονομιςεισ, δθλαδι θ βακμονόμθςθ (καμπφλθ) για κάκε εξζταςθ να 
ζχει τθ μζγιςτθ δυνατι ςτακερότθτα, τουλάχιςτον 14 θμερϊν. 
11. Σα αντιδραςτιρια, οι βακμονομθτζσ και οι οροί ελζγχου να είναι ζτοιμα προσ χριςθ χωρίσ να απαιτείται 
αναςφςταςθ. 
12. Να διακζτει πρόγραμμα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ και να διατθρεί τα δεδομζνα για χρονικό 
διάςτθμα τουλάχιςτον 6 μθνϊν 
13. Να εκτελεί όλεσ τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ.  
14. φνδεςθ ςε αμφίδρομθ και λειτουργικι επικοινωνία με το LIS του εργαςτθρίου, με δαπάνθ του 
μειοδότθ. 
 



3.2 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ Α.O.M ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

1. Να ζχει δυνατότθτα ανάγνωςθσ αντιδραςτθρίων και δειγμάτων με BAR -CODE κακϊσ και δυνατότθτα 
αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με εξωτερικό λογιςμικό. 
2. Να μθν απαιτοφνται ςυνεχείσ βακμονομιςεισ, δθλαδι θ βακμονόμθςθ (καμπφλθ) για κάκε εξζταςθ να ζχει τθ 
μζγιςτθ δυνατι ςτακερότθτα, ςτοιχείο που κα εκτιμθκεί. 
3. Σα αντιδραςτιρια, οι βακμονομθτζσ και οι οροί ελζγχου να είναι κατά προτίμθςθ ζτοιμα προσ χριςθ χωρίσ να 
απαιτείται αναςφςταςθ. 
4. Να διακζτει πρόγραμμα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ και να διατθρεί τα δεδομζνα για χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον 6 μθνϊν 
5. Να εκτελεί όλεσ τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ.  
6. φνδεςθ ςε αμφίδρομθ και λειτουργικι επικοινωνία με το LIS του εργαςτθρίου, με δαπάνθ του μειοδότθ. 

ΜΕΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

A/A ΕΞΕΣΑΗ ΠΟΟΣΗΣΑ AΙΓΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

1 HBsAg 1000 
 

2 Anti-HBs 800 
 

3 Anti-HBC II (CORE TOTAL) 300 
 

4 ANTI-HBC IGM RGT 300 
 

5 HBE AG RGT 200 
 

6 ANTI-HBE RGT 200 
 

7 Anti-HCV 900 
 

8 Σroponin I υψθλισ ευαιςκθςίασ 10000 
 

9 TSH 4000 2000 

      10 T3 2500 600 

11 T4 2500 800 

12 FREE T3 400 
 

13 FREE T4 500 
 

14 PSA 2000 800 

15 BHCG 800 
 

16 CEA 1000 400 

17 AFP 800 300 

18 CA 15-3 800 250 

19 CA 19-9 1000 350 

20 CA 125 700 250 

21 ANTI-TPO 300 
 

22 ANTI-TG 300 
 

23 VITAMIN B12 800 
 

24 FOLATE 700 
 

25 FERRITIN 3500 1300 

26 VITAMIN D 25-OH 1200 
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