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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ/ΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. 

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

 
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός της Αιματολογικής Κλινικής πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από πιστοποίηση και αποδοτικότητα κατάλληλης αξιοπιστίας. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

I. Για τον αναλυτή ή συνδυασμό αναλυτών 

1. Να είναι σύγχρονης  τεχνολογίας και να δύναται να αναλύει τα έμμορφα στοιχεία του 
αίματος σε απόλυτο αριθμό και σε ποσοστό. 
 

2. Να διαχειρίζεται τα δείγματα – σωληνάρια αρχικής αιμοληψίας με αυτόματη αραίωση 
δειγμάτων, αντιδραστηρίων, controls. Να δοθεί  περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση 
ροής εργασιών. 

3. Η δυνατότητα ανάλυσης σε άλλα βιολογικά υγρά  πέρα του φλεβικού να κατατεθεί και 
θα αξιολογηθεί. 

4. Να εκτελούνται αυτόματα η μέτρηση των κάτωθι παραμέτρων από το φιαλίδιο της 
γενικής αίματος: 

 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Αριθμός λευκών 
αιμοσφαιρίων  

30000    

2 
Αριθμός ερυθρών 

αιμοσφαιρίων  

30000 
  

3 
Απόλυτο αριθμό και 

ποσοστό % των 
εμπυρήνων ερυθρών 

30000 

  

4 Αιματοκρίτη 
30000 

  

5 Αιμοσφαιρίνη 
30000 

  

6 MCH 
30000 

  

7 MCV 
30000 

  

8 MCHC 
30000 
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9 RDW 
30000 

  

10 PLT 
30000 

  

11 PDW 
30000 

  

12 MPV 
30000 

  

13 PCT 
30000 

 

14 

Aπόλυτο αριθμό και 
ποσοστό % των 

υποπληθυσμών του 
λευκοκυτταρικού 

διαφορικού τύπου 

30000 

Το άθροισμα του ποσοστού 
των  υποπληθυσμών να 
είναι 100. 

15 

Απόλυτο αριθμό και 
ποσοστό % των 

δικτυοερυθροκυττάρων 
(ΔΕΚ) 

6000    

16 
Δείκτη ωρίμανσης των 

ΔΕΚ 
0    

17 

Δείκτη 
αιμοσφαιρινοποίησης 
των ΔΕΚ ή αντίστοιχου 

αποτελέσματος 

0    

 

5. Η παραγωγικότητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 100 δείγματα ανά ώρα στο 
αυτόματο κλειστό σύστημα,  για όλες τις βασικές αιματολογικές παραμέτρους, από τις 
οποίες εξαιρείται η μέτρηση των ΔΕΚ. 
 

6. Να αναφερθούν και να περιγραφούν οι χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες μέτρησης 
που θα διασφαλίζουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων. 

7. Να αναφερθεί ο μικρότερος όγκος δείγματος προς ανάλυση τόσο στο ανοιχτό όσο και 
στο κλειστό σύστημα(μL/ανοιχτό/κλειστό) και να διασφαλίζεται η ακρίβεια των 
αραιώσεων. Η δυνατότητα ανάλυσης δείγματος τριχοειδικού προαραιωμένου αίματος 
θα αξιολογηθεί.  

8. Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου για την αξιόπιστη λειτουργία του οργάνου.  

9. Να δοθούν στοιχεία για την   ακρίβεια (WBC count/RBC count, Hemoglobin/platelet, 
MCV ή Hct), τη γραμμικότητα (WBC count/RBC count, Hemoglobin/platelet, MCV(fl) ή 
Hct (%)) και την επαναληψιμότητα  των μετρήσεων . 

10. Οι κατανομές των κυττάρων να εμφανίζονται στην οθόνη έγχρωμα και να 
εκτυπώνονται σε μορφές νεφελογραμμάτων ιστογραμμάτων, κλπ, παρέχοντας ασφαλή 
πληροφορία στη διαδικασία της διάγνωσης. 

11. Να έχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από δείγματα 
που περιέχουν παθολογικά κύτταρα, καθώς επίσης και από δείγματα με ελαττωμένο ή 
αυξημένο αριθμό κυττάρων. Αναλυτικότερα και αναφορικά με:                                                                                                                                                                                                                                                                
την μορφολογία των λευκών αιμοσφαιρίων να επισημαίνει:  

 τα άτυπα λεμφοκύτταρα 
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 τους βλάστες 
 την λευκοπενία 
 την λευκοκυττάρωση 
 την λεμφοπενία 
 την ουδετεροπενία 
 την ουδετεροφιλία 
 την μονοκυττάρωση 
 την ηωσινοφιλία 
 την βασεοφιλία.  

την μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων να επισημαίνει:  
 την ανισοκυττάρωση 
 την μικροκυττάρωση 
 μακροκυττάρωση και ποικιλοκυττάρωση, όπως και την ύπαρξη αναιμίας, 

ερυθροκυττάρωσης, θραυσμάτων και συγκολλήσεων ερυθρών.  
την μορφολογία των αιμοπεταλίων να επισημαίνει: 

 την ύπαρξη συσσωματωμένων αιμοπεταλίων 
 γιγάντιων αιμοπεταλίων 
 την θρομβοπενία και 
 την θρομβοκυττάρωση. 

 

12. Να διασφαλίζεται η έγκαιρη αντικατάσταση των αντιδραστηρίων. Να περιγραφεί 
αναλυτικά το σύστημα (ειδοποιήσεις,κα). 

13. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου και βαθμονόμησης. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

14. Να διαθέτει φιλική προς το χρήστη  διεπαφή (interface), δυνατότητα εκτύπωσης και να 
αναλυθούν οι δυνατότητες του λογισμικού , που θα συνοδεύει τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό. 

15. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη και εκτυπωτή έγχρωμης εκτύπωσης. 

16. Να συνδεθεί το αναλυτικό σύστημα με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου 
(LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): 
 (Σταθμοί Εργασίας:    ). Θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία. 

17. Ο διαχειριστής δειγμάτων του συστήματος να : 
α) διαθέτει ένα σημείο εισαγωγής φορέων δειγμάτων , να αναφερθεί η χωρητικότητα 
β) επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων (STAT) . 
 

18. Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στο σύστημα ώστε να καλυφθεί η 
παραγωγικότητα του εργαστηρίου. Ο χρόνος της μειωμένης παραγωγικότητας  να μην 
υπερβαίνει ετησίως τις 48 ώρες. 
 

19. Να αναφερθεί ο χρόνος που απαιτείται κατά την έναρξη και το κλείσιμο του αναλυτή. 

20. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και  
οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης  και σε 
περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών 

 

21. Να  διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode. 

22. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές και σε τεχνικά 
έντυπα του κατασκευαστή οίκου  . 

23. Οι προσφέροντες έχουν την υποχρέωση να εντάξουν το εργαστήριο σε εγκεκριμένο 
σύστημα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Θα εκτιμηθεί ο κατάλογος ελληνικών 
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νοσοκομείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

 

2. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ 
 

                        ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ 

  

α/α 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αχρησιμοποίητος και να διακρίνεται από της 

υψηλής αξιοπιστίας αποτελέσματα. 

2. Να διαθέτει laser  488 nm για ανάλυση όσο το δυνατό περισσότερων 

φθοριοχρωμάτων ταυτόχρονα και χωρίς ανάγκη ευθυγράμμισης. Η δυνατότητα 

διάθεσης δευτέρου laser 633nm να προσφερθεί και θα βαθμολογηθεί. 

 Να εκτελεί τις εξετάσεις που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

3. Να διαθέτει σύγχρονη οπτική τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση της διάχυσης 

της ακτινοβολίας της δέσμης laser μέχρι την κυψελίδα ροής. 

4. Να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία για όλους τους φθορισμούς. Να 

αναφερθεί (MESF)  και θα αξιολογηθεί. 

5. Να διαθέτει κατάλληλο υδροδυναμικό σύστημα για την ελαχιστοποίηση της 

επιμόλυνσης των δειγμάτων. 

6. Ο αναλυτής να πραγματοποιεί ανάλυση > 2000 κύτταρα ανά δευτερόλεπτο. 

7. Να διαθέτει ψηφιακή ηλεκτρονική ανάλυσης. 

8. Να μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τη χρωματική αλληλεπικάλυψη  (compensation) 

και ηλεκτρονικά μέσω ειδικού λογισμικού. 

9. Να έχει δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής δείγματος και μέτρησης με αυτόματο 

δειγματολήπτη.  

Αν υπάρχει δυνατότητα το σύστημα δειγματοληψίας να δέχεται πλάκες 

μικροτιτλοδότησης 96 και 384 πηγαδιών, να προσφερθεί και θα αξιολογηθεί. 

10. Τα δοχεία των λειτουργικών υγρών του οργάνου να είναι μεγάλης χωρητικότητας 

εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση των εξετάσεων.  
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11. Να αναφερθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος όγκος δείγματος που μπορεί να  

μετρηθεί (dead volume). 

12. Να περιγραφεί το σύστημα αυτόματης προετοιμασίας δείγματος λύσης ερυθρών 

αιμοσφαιρίων. 

13. Η διεπαφή του αναλυτή να συνοδεύεται από λογισμικό για κλινικές εφαρμογές 

πιστοποιημένα για χρήση διαγνωστικών/ κλινικών εξετάσεων, αλλά και από 

ανοικτό λογισμικό για ερευνητικά πρωτόκολλα. 

14. Να συνοδεύεται από υπολογιστή υψηλής τεχνολογίας καθώς και έγχρωμο 

εκτυπωτή. 

15. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές και σε τεχνικά 

έντυπα του κατασκευαστή οίκου  . 

 

16. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι απόλυτα συμβατά με τον αναλυτή και 

πιστοποιημένα κατά CE/IVD. 

17. Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα επιστημονικής και τεχνικής 

υποστήριξης και επίσης να έχει μακρόχρονη παρουσία στην Ελληνική αγορά. Να 

κατατεθεί κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών. 

18. Επίσης  ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα εκπαίδευσης με 

μακρόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο που θα αναλάβει την υποστήριξη και 

ενημέρωση του εργαστηρίου στη χρήση και τις τελευταίες εφαρμογές του 

οργάνου με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ CD34 

ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ 

40 
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Α/Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

2 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 

(ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) 

ΣΕ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ 

35 

3 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ CD34 

ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗ 

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ, ΜΥΕΛΟΣ 

ΟΣΤΩΝ) 

40 

4 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

10 

5 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΛΟΓΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 

85 

6 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ, 

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΛΙΚΩΝ 

ΕΜΠΥΡΗΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ  

ΑΥΤΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΗ 

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 

85 

7 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ CD3 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (T cell 

depletion) ΑΠΌ ΑΛΛΟΓΕΝΗ 

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 

ΑΠΛΟΤΑΥΤΟΣΗΜΗ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 

5 
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Α/Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

8 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΚ 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ 

ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΆ 

ΤΗΝ ΑΠΛΟΤΑΥΤΟΣΗΜΗ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 

5 

9 
ΑΝΟΣΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 
50 

10 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ Τ,Β, 

ΝΚ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΔΟΤΗ (Donor 

Leukocyte Infusions)  

10 

11 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 1-3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ 

ΑΠΌ ΑΛΛΟΓΕΝΗ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

90 

12 

 

 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ 

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

45 

 

 

 

 

Επισημαίνουμε ότι τα προσφερόμενα αντιδραστήρια για τις εξετάσεις 1-6 πρέπει να 

είναι πιστοποιημένα κατά CE/IVD για ανάλυση των εξής βιολογικών δειγμάτων: 

φυσιολογικό και ενεργοποιημένο περιφερικό αίμα, φρέσκα και αποψυχθέντα 

προϊόντα λευκαφαίρεσης, φρέσκος και αποψυχθείς μυελός των οστών και φρέσκο 

και αποψυχθέν αίμα ομφαλίου λώρου. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Προτείνεται το χρονικό διάστημα της σύμβασης να είναι τουλάχιστον τέσσερα 

(4) έτη.  Η /οι εταιρεία/ες στην οποία/ες θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 

υποχρεούται/νται να παραχωρήσει τον ΙατροΤεχνολογικό  Εξοπλισμό. Τα 

αντιδραστήρια, αναλώσιμα, κ.λ.π. θα παραδίδονται σε συσκευασία συγκεκριμένου 

αριθμού εξετάσεων. Ειδικότερα, στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή 

μονάδας συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά: 

 η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η υποχρέωση 

αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση 

κυκλοφορίας μηχανήματος νέας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, 

 η εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του εργαστηρίου, 

 η αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και η σύνδεση τους με το 

πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, 

 την πλήρη συντήρηση για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης  

 το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, με την 

υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέματος ανταλλακτικών και εν γένει 

αναλώσιμων υλικών εντός του νοσοκομείου, 

 ο απαιτούμενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής 

λειτουργίας των μηχανημάτων. 

 Το κόστος ασφάλισης του ΙατροΤεχνολογικού Εξοπλισμού 

  

2. Λόγω της φύσεως και των ιδιαιτεροτήτων της ιατρικής τεχνολογίας που 

φέρουν τα εν λόγω συστήματα και για να προκύψει το μέγιστο δυνατό όφελος 

για το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ προτείνεται το άνοιγμα της βαθμολογίας να είναι 

100 έως 130 βαθμούς. Λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/18/ΕΚ Άρθρο 

53, το ΠΔ 60/2007(Α΄64) και το ΠΔ 118/2007 (Άρθρο 3, §3/ Άρθρο 2, 

§2.7) η βαθμολογία ενός κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης και 

μπορεί να αυξάνεται μέχρι 130 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 

υπερκαλύπτονται οι όροι και απαιτήσεις. 

3.  Η κάθε προσφορά να περιέχει  δυο τιμές : 

α) την τιμή ανά εξέταση για το ζητούμενο αριθμό εξετάσεων  

β)τιμή για εξετάσεις πέρα του  ζητούμενου αριθμού εξετάσεων  ετησίως. 

4. Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός θα είναι το πλέον σύγχρονο Μοντέλο του 

Κατασκευαστικού Οίκου και θα ενσωματώνει δε όλα τα χαρακτηριστικά 

αναλυτών μεγάλου νοσοκομειακού εργαστηρίου. 

5. Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός να υπόκεινται στους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας οι οποίοι θα κατονομάζονται και 
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πιστοποιούνται. Να υπάρχουν και να κατατεθούν έγκυρα πιστοποιητικά ISO 

τόσο για την κατασκευάστρια όσο και για την προμηθεύτρια εταιρεία. 

Ειδικότερα για την προμηθεύτρια εταιρεία να έχει Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 και κατά το πρότυπο 

ISO13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη. 

6. Όλα τα αντιδραστήρια να είναι εγκεκριμένα για διαγνωστική χρήση (CE-IVD 

98/79) συμβατά με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, ο οποίος να είναι 

εγκεκριμένος για διαγνωστική χρήση (CE-IVD 98/79).  

7. Στην προσφορά της κάθε εταιρείας θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα των 

εσωκλείστων ή άλλων επίσημων φυλλαδίων που θα αφορούν : 

 τα χαρακτηριστικά των αντιδραστηρίων και 

 πληροφορία (μορφή υλικού, διάρκεια ζωής, τρόπος φύλαξης, κ.α) 

σχετική για τα απαραίτητα υλικά (όπως calibrators, controls, 

diluents, buffers, κ.α.)  για όλες τις προσφερόμενες εξετάσεις. 

8. Να αναφερθεί η μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς του αναλυτή ή των 

συστημάτων. 

9. Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που θα 

προσφερθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται με φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου. 
 

                       ΓΙΑ ΤΗΝ                                                           ΓΙΑ ΤΟ  

                 ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ                                                        ΤΜΗΜΑ   

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ                    ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

                                                                                

 


