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ΑΘΗΝΑ 

 
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ-

ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

 
Αξιότιμες Κυρίες Αξιότιμοι Κύριοι,  
 
Σε συνέχεια της 1ης Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος Ανοσολογίας 

Ιστοσυμβατότητας που αφορούν την προμήθεια Κυτταρομετρητή Ροής για Ανάλυση 

Λευχαιμιών-Λεμφωμάτων-Μεταμοσχεύσεων, θα θέλαμε να επανεξετάσετε τις 

ακόλουθες παρατηρήσεις ώστε να συμβάλλουν στη διασφάλιση των τεχνικών 

προδιαγραφών του διαγωνισμού. 

 

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ  
 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
 

Προδιαγραφή Γ6 
“Ευαισθησία Να αναφερθεί η ευαισθησία των FITC,PE, PC5 η οποία να είναι τουλάχιστον 

≤ 120MESF.”  

 
Απάντηση: 
Εάν είναι επιθυμητή η ευαισθησία και ενός τρίτου φθοριοχρώματος θα θέλαμε να γίνει 

αποδεκτή η τιμή οποιουδήποτε άλλου τρίτου φθοριοχρώματος με την μέθοδο μέτρησης 

της ευαισθησίας QR. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 
Για όλα τα είδη από α/α 1-145 θα θέλαμε να ζητείται μόνο η συνολική ποσότητα των 
εξετάσεων και όχι ενδεικτική ποσότητα (συσκευασιών) η οποία διαφέρει από εταιρία 
σε εταιρία, καθώς κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το 
πρόγραμμα καταχώρησης προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν 
επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα 
με την προσφερόμενη. 
  



 
 

 
 
Α/Α 64 
Για το είδος CD24-APC-Alexa Fluor 750 α/α 64 ως εταιρία διαθέτουμε συσκευασία των 100 

τεστ. Καθώς κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το πρόγραμμα 

καταχώρησης προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπει την 

εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα με την 

προσφερόμενη θα θέλαμε η συνολική ζητούμενη ποσότητα να γίνει είτε 100 τεστ, είτε 200 

τεστ. 

 
Α/Α 83  
Για το είδος CD38-PC5.5 (α/α 83) δεν διαθέτουμε ως εταιρία το ζητούμενο φθοριόχρωμα, 

οπότε θα θέλαμε να προστεθεί και το εναλλακτικό φθοριόχρωμα APC. 

 
Α/Α 88 
Για το είδος CD43-APC AlexaFluor 750 (α/α 88) ως εταιρία διαθέτουμε συσκευασία των 

100 τεστ CD43-APC AlexaFluor 750. Καθώς κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών το πρόγραμμα καταχώρησης προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη 

ποσότητα με την προσφερόμενη, θα θέλαμε η συνολική ζητούμενη ποσότητα να γίνει είτε 

100 τεστ, είτε 200 τεστ. 

 

Α/Α 117  

Για το είδος CD200-PC7 (α/α 117) ως εταιρία διαθέτουμε συσκευασία των 100 τεστ CD200-

ΑPC. Θα θέλαμε να ζητείται μόνο η συνολική ποσότητα των εξετάσεων και όχι ενδεικτική 

ποσότητα (συσκευασιών) η οποία διαφέρει από εταιρία σε εταιρία, καθώς κατά την 

διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το πρόγραμμα καταχώρησης προσφορών της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν 

δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα με την προσφερόμενη.  Οπότε θα θέλαμε η συνολική 

ζητούμενη ποσότητα να γίνει τουλάχιστον 100 τεστ. 

 

Α/Α 129 

Για το είδος: CD56-APC-Alexa750 ή APC(α/α 129) ως εταιρία διαθέτουμε συσκευασία των 

100 τεστ CD56-APC. Θα θέλαμε να ζητείται μόνο η συνολική ποσότητα των εξετάσεων και 

όχι ενδεικτική ποσότητα (συσκευασιών) η οποία διαφέρει από εταιρία σε εταιρία, καθώς  

κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το πρόγραμμα καταχώρησης 

προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο 

σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα με την προσφερόμενη.  Οπότε Θα 

θέλαμε η συνολική ζητούμενη ποσότητα να γίνει τουλάχιστον 100 τεστ. 

  



 

 

 

Α/Α 131  

Για το είδος κιτ για έλεγχο PC7 (α/α 131) ως εταιρία δεν διαθέτουμε κιτ ποιοτικού ελέγχου 

μόνο για το PC7, οπότε θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν θα γίνει αποδεκτό κιτ που 

εμπεριέχει τον ποιοτικό έλεγχο και άλλων φθοριοχρωμάτων.  Επίσης θεωρούμε ότι θα 

είναι πιο εύκολη η σύγκριση εάν υπάρχει αριθμός εξετάσεων και όχι ποσότητα του 

αντιδραστηρίου. 

 
Α/Α132  
Για το είδος Kit για λυση, αραίωση και μονιμοποίηση (α/α 132) ως εταιρία διαθέτουμε 

συσκευασία των 500 τεστ για κit για λύση, αραίωση και μονιμοποίηση. Σε αυτή την 

περίπτωση θα θέλαμε η συνολική ζήτηση να είναι 1500 τεστ. 

 
Α/Α 134 
Για το είδος Ισότονο περιροής (α/α 134) ως εταιρία διαθέτουμε συσκευασία των 20 λίτρων 

για ισότονο υγρό,  καθώς κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το 

πρόγραμμα καταχώρησης προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν 

επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα με 

την προσφερόμενη θα θέλαμε η ζητούμενη ποσότητα να γίνει είτε 40 λίτρα, είτε 60 λίτρα. 

 
Α/Α 135  
Για το είδος Σφαιρίδια για έλεγχο ευθυγράμμισης (α/α 135) είναι  πιο εύκολη η σύγκριση 

εάν υπάρχει αριθμός εξετάσεων και όχι ποσότητα του αντιδραστηρίου. 

 
Α/Α 136 
Για το είδος Σφαιρίδια για έλεγχο σταθερότητας (α/α 136) είναι πιο εύκολη η σύγκριση 

εάν υπάρχει αριθμός εξετάσεων και όχι ποσότητα του αντιδραστηρίου. 

 
Α/Α 137 
Για το είδος Πρότυπα Κύτταρα για έλεγχο QC (α/α 137) θα θέλαμε  να διευκρινιστεί 
τι είδους πρότυπα κύτταρα είναι τα ζητούμενα και για ποιο έλεγχο απαιτούνται ώστε 
να δούμε ως εταιρία τι διαθέτουμε. 
 
Α/Α 132 αντί του ορθού Α/Α 142 
Θεωρούμε πιο εύκολη τη σύγκριση εάν υπάρχει αριθμός εξετάσεων και όχι ποσότητα του 

αντιδραστηρίου. 

 

  



 

 

 

 
Α/Α 133 αντί του ορθού 143 
 

Θα θέλαμε να διευκρινιστεί σε τι διαφέρει το ζητούμενο αντιδραστήριο από αυτό που 

ζητείται στο α/α142.  Επιπλέον είναι πιο εύκολη η σύγκριση εάν υπάρχει αριθμός 

εξετάσεων και όχι ποσότητα του αντιδραστηρίου. 

 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Για την SB BioAnalytica A.E. 
 
 
 
 
 
 
Ευτυχία Βαλασιάδη  
Yπεύθυνη Τομέα Κυτταρομετρίας Ροής 


