
                                                       
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
ΦΟΡΕΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

 
 Κοζάνη  25-09-2017 

 Αρ. Πρωτ: 10717 

 
Τμήμα  
Γραφείο  

Πληροφορίες 
Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κωδ. 
Τηλέφωνο 
Fax  

e-mail 

 
: 
: 

: 
: 

: 
: 
: 

: 

 
Οικονομικό 
Προμηθειών 

Κ. Kωστάκη 
K. Μαματσίου 1 

50131 
2461352639 
2461352638 

promithies@mamatsio.gr 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
                        
 

                                                                                                                                                                                                                                                     
    ΘΕΜΑ: 2η Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών του 

Hλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών ουσιών με 
ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» 

 
 
 
 
 

Oι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι αναρτημένες και μπορείτε να τις αναζητήσετε 
στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
http//www.mamatsio.gr (στην διαδρομή «Προμήθειες – Διαβουλεύσεις») και στο 
δελτίο τύπου της ιστοσελίδας. 

 

Περίοδος 2
ης

 δημόσιας διαβούλευσης: από 25-09-2017 μέχρι 02-10-2017 
 

Οι παρατηρήσεις σας θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail του 
Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου: promithies@mamatsio.gr και μέχρι 02-
10-2017 και ώρα 14:30 μ.μ. 
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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

1. Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος  ,προηγμένης τεχνολογίας και 

τυχαίας προσπέλασης  (RANDOM ACCESS)  

2. Να έχει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με βιοχημικό αναλυτή , ώστε να αποτελεί 

ενιαίο σύστημα ανάλυσης βιοχημικών και ανοσολογικών εξετάσεων. 

3. Η αρχή της λειτουργίας του να βασίζεται στη μέθοδο της  χημειοφωταύγειας. 

4. Να έχει τη δυνατότητα φόρτωσης και εκτέλεσης επειγόντων δειγμάτων χωρίς τη 

διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή για όλες τις εξετάσεις (STAT analysis). 

5. Να έχει τη δυνατότητα υποδοχής εφάπαξ τουλάχιστον 120 δειγμάτων σε 

διάφορους τύπους σωληναρίων και να μην απαιτείται διακοπή της λειτουργίας του 

κατά τη φόρτωση των δειγμάτων. 

6. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης της στάθμης των αντιδραστηρίων, των 

δειγμάτων και των αποβλήτων και να προειδοποιεί γι αυτό. Να διαθέτει σύστημα 

αυτόματης ανίχνευσης πήγματος (clot detection). 

7. Να χρησιμοποιεί ρύγχη μιας χρήσης ή άλλο ασφαλές σύστημα για την αναρρόφηση 

των δειγμάτων για την αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων (carry over). 

8. Να έχει ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 170 εξετάσεις την ώρα. 

9. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 25 εξετάσεων σε κάθε 

δείγμα. 

10. Ο χρόνος λήψης ενός αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για όλες τις 

ζητούμενες εξετάσεις του πίνακα. Οι καρδιακοί δείκτες να δίνουν αποτέλεσμα σε 

χρόνο μικρότερο των 10 λεπτών 

11. Να διαθέτει σταθερότητα βαθμονόμησης σε όλες τις εξετάσεις που εκτελούνται, για 

να μην απαιτούνται συχνές βαθμονομήσεις (να αναφέρονται οι χρόνοι). 

12. Να έχει τη δυνατότητα αραίωσης σε δείγματα εκτός γραμμικότητας  

13. Θα αξιολογηθεί ο ελάχιστος όγκος δείγματος για τη διενέργεια οποιασδήποτε 

εξέτασης 

14. Να έχει σύστημα συντήρησης αντιδραστηρίων, το οποίο θα επιτρέπει την συνεχή 

παραμονή τους πάνω στον αναλυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

15. Τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι έτοιμα προς χρήση, δηλαδή να μη χρειάζονται 

ανασύσταση και να μην απαιτούν καμιά  παρέμβαση από  τον χειριστή.  

16. Να διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου (QC) των 

εξετάσεων που πραγματοποιείται υπό όρους 

17. Να έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης γραμμικού κώδικα (bar-code) για τα 

αντιδραστήρια και τα δείγματα όπως και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με 

λογισμικό εργαστηρίου (LIS), με υποχρέωση σύνδεσης στο LIS του νοσοκομείου 

και δαπάνη του μειοδότη.  
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18. Να εκτελεί αυτόματα έλεγχο καλής λειτουργίας και να γνωρίζει με μήνυμα στο 

χρήστη πιθανό σφάλμα.  

19. Να υποστηρίζεται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS). Να έχει 

δυνατότητα σύνδεσης και να  συνοδεύεται από Η/Υ ,οθόνη και εκτυπωτή υψηλής 

ταχύτητας.  

20. Να συνοδεύεται από σύστημα καθαρισμού του νερού (εάν αυτό απαιτείται) με 

δαπάνη του μειοδότη. 

21. Να προσφερθούν δύο ίδιοι αναλυτές , ένας  για το Νοσοκομείο   Κοζάνης και ένας  

για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας . 

22. Ο ανοσολογικός αναλυτής τύπου 1 θα πρέπει να εκτελεί το σύνολο των εξετάσεων 

που ακολουθούν: 

 

Α/Α Είδος Εξέτασης 

Ετήσια πρόβλεψη 
(συμπεριλαμβάνονται και τα τεστ 

για  controls) 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

1 TSH 6000 6000 

2 T3 1200 1000 

3 T4 1200 1000 

4 FT3 2000 1600 

5 FT4 2000 1800 

6 Anti-TPO 500 600 

7 Anti-TG 500 600 

8 LH 200 200 

9 FSH 200 200 

10 OΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ 200 200 

11 ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ 200 300 

12 ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 200 200 

13 ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 100 200 

14 β-HCG 400 400 

15 AFP 1200 800 

16 CEA 2000 2000 

17 PSA 2000 2000 

18 freePSA 200 300 

20 CA-125 1000 1200 
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Σημείωση: Στον αριθμό των εξετάσεων έχουν συνυπολογισθεί και οι εξετάσεις ετησίως 
που απαιτούνται για  ποιοτικό έλεγχο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο κάθε 
προμηθευτής να καταθέσει προσφορά και για τα δύο εργαστήρια για το σύνολο των 
εξετάσεων. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
1. Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος  ,προηγμένης τεχνολογίας και 

τυχαίας προσπέλασης  (RANDOM ACCESS)  

2. Να έχει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με βιοχημικό αναλυτή , ώστε να αποτελεί 

ενιαίο σύστημα ανάλυσης βιοχημικών και ανοσολογικών εξετάσεων. 

3. Η αρχή της λειτουργίας του να βασίζεται στη μέθοδο της  χημειοφωταύγειας. 

4. Να έχει τη δυνατότητα φόρτωσης και εκτέλεσης επειγόντων δειγμάτων χωρίς τη 

διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή για όλες τις εξετάσεις (STAT analysis). 

5. Να έχει τη δυνατότητα υποδοχής εφάπαξ τουλάχιστον 120 δειγμάτων σε 

διάφορους τύπους σωληναρίων και να μην απαιτείται διακοπή της λειτουργίας του 

κατά τη φόρτωση των δειγμάτων. 

6. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης της στάθμης των αντιδραστηρίων, των 

δειγμάτων και των αποβλήτων και να προειδοποιεί γι αυτό. Να διαθέτει σύστημα 

αυτόματης ανίχνευσης πήγματος (clot detection). 

7. Να χρησιμοποιεί ρύγχη μιας χρήσης ή άλλο ασφαλές σύστημα για την αναρρόφηση 

των δειγμάτων για την αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων (carry over). 

8. Να έχει ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 170 εξετάσεις την ώρα. 

9. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 25 εξετάσεων σε κάθε 

δείγμα. 

10. Ο χρόνος λήψης ενός αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά για όλες τις 

ζητούμενες εξετάσεις του πίνακα.  

11. Να διαθέτει σταθερότητα βαθμονόμησης σε όλες τις εξετάσεις που εκτελούνται, για 

να μην απαιτούνται συχνές βαθμονομήσεις (να αναφέρονται οι χρόνοι). 

12. Να έχει τη δυνατότητα αραίωσης σε δείγματα εκτός γραμμικότητας.  

21 CA-15-3 1000 1000 

22 CA-19-9 1600 1300 

23 ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ hs 0 1300 

24 NT-proBNP 0 500 

25 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 0 4000 

26 ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 2400 2400 

27 ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 1500 1300 

28 ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ 0 1200 

29 ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ,  0 500 

30 IgE 0 400 
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13. Θα αξιολογηθεί ο ελάχιστος όγκος δείγματος για τη διενέργεια οποιασδήποτε 

εξέτασης. 

14. Να έχει σύστημα συντήρησης αντιδραστηρίων, το οποίο θα επιτρέπει την συνεχή 

παραμονή τους πάνω στον αναλυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

15. Τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι έτοιμα προς χρήση, δηλαδή να μη χρειάζονται 

ανασύσταση και να μην απαιτούν καμιά  παρέμβαση από  τον χειριστή.  

16. Να διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου (QC) των 

εξετάσεων που πραγματοποιείται υπό όρους. 

17. Να έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης γραμμικού κώδικα (bar-code) για τα 

αντιδραστήρια και τα δείγματα όπως και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με 

λογισμικό εργαστηρίου (LIS), με υποχρέωση σύνδεσης στο LIS του νοσοκομείου 

και δαπάνη του μειοδότη.  

18. Να εκτελεί αυτόματα έλεγχο καλής λειτουργίας και να γνωρίζει με μήνυμα στο 

χρήστη πιθανό σφάλμα.  

19. Να υποστηρίζεται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS). Να έχει 

δυνατότητα σύνδεσης και να  συνοδεύεται από Η/Υ ,οθόνη και εκτυπωτή υψηλής 

ταχύτητας.  

20. Να συνοδεύεται από σύστημα καθαρισμού του νερού (εάν αυτό απαιτείται) με 

δαπάνη του μειοδότη. 

21. Να προσφερθούν δύο ίδιοι αναλυτές , ένας  για το Νοσοκομείο   Κοζάνης και ένας  

για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας . 

22. Ο ανοσολογικός αναλυτής τύπου 2 θα πρέπει να εκτελεί το σύνολο των εξετάσεων 

που ακολουθούν εκτός από τις από τις EBV VCA IgG, EBV VCA IgM οι οποίες 

είναι προαιρετικές  και θα αξιολογηθούν θετικά.   

 
 

Α/Α Είδος Εξέτασης 

Ετήσια πρόβλεψη 
(συμπεριλαμβάνονται και τα τεστ για 

και controls) 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

1 Anti-HAV 200 200 

2 Anti-HAV IgM 200 200 

3 HBsAg 2100 3500 

4 Anti-HBs 1700 2000 

5 Anti-HBc 1300 1800 

6 Anti-HBc IgM 200 200 

7 HBeAg 200 200 

8 Anti-HBe 200 200 
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Σημείωση: Στον αριθμό των εξετάσεων έχουν συνυπολογισθεί και οι εξετάσεις ετησίως 
που απαιτούνται για  ποιοτικό έλεγχο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο κάθε 
προμηθευτής να καταθέσει προσφορά και για τα δύο εργαστήρια για το σύνολο των 
εξετάσεων. 
Θα αξιολογηθεί θετικά η ανίχνευση μεταλλάξεων του ιού της ηπατίτιδας Β. Επίσης θα 
αξιολογηθεί  θετικά η δυνατότητα ανίχνευσης πολύ μικρών συγκεντρώσεων των ιών της 
ηπατίτιδας Β και C ( ευαισθησία μεθόδων).  
 

 

 

 

                                                                                        O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ 

9 Anti-HCV 2000 3500 

10 HIV Ag/Ab 2000 3000 

11 CMV IgG 200 400 

12 CMV IgM 200 400 

13 Toxo IgG 200 300 

14 Toxo IgM 200 300 

15 Rubella IgG 200 200 

16 Rubella IgM 200 200 

  17 EBV VCA IgG 200 300 

18 EBV VCA IgM 200 300 
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