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Λυκόβρυση, 25 Ιουνίου 2012 
Αξ. πξση.  Υ 4570 ΒΠ 

 

 

 

Θέμα: ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ ΔΠΙ ΣΖ ΓΖΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΚΑΙ ΣΖΝ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΥΖΜΙΚΧΝ ΑΝΣΙΓΡΑΣΖΡΙΧΝ 

ΔΣΟΤ 2011 

 

Κύξηνη, 

ρεηηθά κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Αλαιπηώλ θαη Αληηδξαζηεξίσλ πνπ αθνξνύλ ζην ηκήκα 

Αλνζνινγίαο – Ιζηνζπκβαηόηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο όπσο απηέο αλαξηήζεθαλ ζηελ ζρεηηθή 

ηζηνζειίδα ζαο θαη κε ην δεδνκέλν ηεο άξηζηεο θαη καθξόρξνλεο κέρξη ηώξα ζπλεξγαζίαο καο, ζα 

ζέιακε λα ππνβάινπκε ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο : 

1. ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΖ ΣΡΙΥΟΔΙΓΙΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ   

ΚΧΓ. ΑΝΣΙΓΡ. : 513 – 517 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΔΣΑΔΧΝ : 17.600 

ΠΙΘΑΝΖ ΓΑΠΑΝΖ : 16.325,00 € 

 

Α)  Από ηνλ πίλαθα Excel πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ζαο, όπνπ αλαιύνληαη νη δεηνύκελεο εμεηάζεηο 

κε ηνλ αληίζηνηρν πξνϋπνινγηζκό γηα θάζε θαηεγνξία,  θαίλεηαη όηη : 

1)  νη θσδηθνί εμεηάζεσλ είλαη από ηνλ 513 έσο ηνλ 518  

2)  ην ύλνιν ηνπ αξηζκνύ ησλ Δμεηάζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δελ είλαη 17.600, αιιά 9.100 

(8.500 + 600) – νη ππόινηπνη θσδηθνί (515 έσο θαη 518) αλαθέξνληαη ζε απαηηνύκελα αλαιώζηκα 

‘’γηα 8.500 + 600 κεηξήζεηο’’ όπσο θαίλεηαη από ηνλ επηζπλαπηόκελν πίλαθα θαη ην ύλνιν ηεο 

πηζαλήο δαπάλεο (γηα ηνπο ελ ιόγσ θσδηθνύο 513-518) είλαη 18.161,00 € θαη όρη 16.325,00 € όπσο 

έρεη πξνϋπνινγηζηεί. 
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Κωδικόρ Τποςπγείος: 0601-05700 
  

 
ΑΝΣΙΓΡΑΣΖΡΙΑ  ΖΛΔΚΣΡ. ΠΡΧΣΔΙΝΧΝ ΜΔ ΑΤΣΟΜ. ΜΔΘΟΓΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

Απιθμ.πποβλεψηρ Δίδορ Pkg 
Δηήζια 

πποβ.(tests) Πιθανή Γαπάνη 

513 ΤΣΗΜΑ CAPILARY ELECTROPHORESIS  ΓΙΑ SPE kit 8500 5700,00 

514 ΤΣΗΜΑ CAPILARY ELECTROPHORESIS  ΓΙΑ IFE kit 600 6800,00 

515 BUFFER ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ CAPILARY ELECTROPHORESIS kit γηα  1020,00 

516 
CAPICLEAN ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ CAPILARY 
ELECTROPHORESIS kit 

8500 1530,00 

517 WASH ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ CAPILARY ELECTROPHORESIS kit + 1275,00 

518 
CAPILARIES ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ CAPILARY 
ELECTROPHORESIS kit 

600 κεηξ. 1836,00 

519 
Ηιεθηξνθόξεζε ιεπθσκάησλ Serum κε απηνκαηνπνηεκέλε 
κέζνδν αγαξόδεο kit 150 1100,00 

520 
Ηιεθηξνθόξεζε ιεπθσκάησλ Urine κε απηνκαηνπνηεκέλε 
κέζνδν αγαξόδεο kit 70 1190,00 

521 
Αλνζνθαζήισζε ιεπθσκάησλ Serum κε 
απηνκα.κέζνδν+Antiserum (G,A,M D,E,Kap,lam free Kap lam) 
αγαξόδεο kit 3000 12750,00 

522 
Αλνζνθαζήισζε ιεπθσκάησλ Urine κε απηνκ. 
κέζνδν+Antiserum (G,A,M D,E,Kap,lam free Kap lam) 
αγαξόδεο kit 120 1190,00 

523 
Αλίρλεπζε νιηγνθισληθώλ αιύζεσλ ζην  CSF κε 
απηνκαηνπνηεκέλε κέζνδν kit 300 605,00 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΖΡΙΑ  ΖΛΔΚΣΡ. ΠΡΧΣΔΙΝΧΝ ΜΔ ΑΤΣΟΜ. ΜΔΘΟΓΟ 
ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

  21240 34996,00 

 

Β) Σν ύλνιν ινηπόλ ηεο πηζαλήο δαπάλεο (18.161,00 €) αλαθέξεηαη ζε : 8.500 εμεηάζεηο SPE  ή 

πεξίπνπ 13 ζπζθεπαζίεο θαη ζε 600 εμεηάζεηο IFE ή 10 ζπζθεπαζίεο θαη ζηα ζρεηηθά αλαιώζηκα 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο εμεηάζεηο απηέο. 

ηελ ύκβαζε 794/2012 κε έλαξμε ηζρύνο 30/05/12 πνπ ππεγξάθε κόιηο πξόζθαηα κεηαμύ ηεο 

Μάγεηξαο Γηαγλσζηηθά Α.Δ. θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο, γηα πνζόηεηα ζπζθεπαζηώλ SPE : 22 θαη 

IFE : 13 θαζώο θαη γηα ηα αλαινγνύληα ζ’ απηέο ηηο ζπζθεπαζίεο αλαιώζηκα, ην εγθεθξηκέλν πνζόλ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζύκβαζε αλέξρεηαη ζε 58.500,70 €. 

Tν εξώηεκα πνπ αλαθύπηεη είλαη, πώο κε περίπου 40% κείσζε ησλ ζπζθεπαζηώλ SPE (από 22 

ζηελ ζύκβαζε, 13 ηώξα) θαη κε περίπου 23% κείσζε ησλ ζπζθεπαζηώλ IFE (από 13 ζηελ 

ζύκβαζε, 10 ηώξα) θαζώο θαη κε αληίζηνηρεο κεηώζεηο ζηα αλαιώζηκα γη’ απηέο ηηο εμεηάζεηο, ν 

πξνβιεπόκελνο πξνϋπνινγηζκόο κεηώλεηαη θαηά περίπου 69%;  

Η εηαηξεία καο βεβαίσο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ δαπαλώλ 

ζηνλ ρώξν ηεο Τγείαο, έρεη ήδε πξνβεί ζε εθπηώζεηο ζηελ πξόζθαηα ππνγξαθείζα ζύκβαζε, θαη 



 

ει. 3 of 5 
 

ζα κπνξνύζε λα εμεηάζεη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ θαη ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο πξόζζεηε έθπησζε 

επί ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ ζηνλ θαηλνύξγην δηαγσληζκό, αιιά ζε θακία πεξίπησζε νη 

δεηνύκελεο 9.100 εμεηάζεηο δελ κπνξνύλ λα θνζηνινγεζνύλ 18.161,00 €.  Ο κέζνο όξνο ηηκώλ αλά 

ηεζη ζε κεγάια λνζνθνκεία γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πνπ 

απνηειεί ηελ πιένλ πξόζθαηε ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνθνξήζεσλ, είλαη SPE : 2,00 € θαη 

IFE : 26,00 €. πκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαισζίκσλ, πξνθύπηεη πξνϋπνινγηζκόο 

ππεξδηπιάζηνο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ. 

2. ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Δ GEL ΑΓΑΡΟΕΖ   

ΚΧΓ. ΑΝΣΙΓΡ. : 518 – 523 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΔΣΑΔΧΝ : 3.640 

ΠΙΘΑΝΖ ΓΑΠΑΝΖ : 18.671,00 € 

 

Α)  Δθ ησλ αλσηέξσ θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ίδην πίλαθα Excel , ζπλάγεηαη όηη : 

1) νη θσδηθνί εμεηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αλαιπηή είλαη από ηνλ 519 έσο ηνλ 523  

3) ην ύλνιν ηεο πηζαλήο δαπάλεο είλαη 16.835,00 € θαη όρη 18.671,00 € όπσο έρεη 

πξνϋπνινγηζηεί. 

Β)  Καη’ αλαινγία κε ηα πξνεγνύκελα θαη ειέγρνληαο πάιη ηελ πξνζθάησο ππνγξαθείζα ζύκβαζε, 

πηζηεύνπκε όηη ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ επηρεηξήκαηόο καο ν παξαθάησ πίλαθαο:  

Α/Α 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΖ ΚΧΓΙΚΧΝ 
ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΖ ΠΟΟΣΖΣΧΝ 

ΤΚΔΤΑΙΧΝ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΖ ΣΙΜΧΝ ΣΟΤ 

ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΤΚΔΤΑΙΧΝ 

Δ € (ΥΧΡΙ ΦΠΑ) 

ΑΠΟΚΛΙΖ ΚΑΣ’ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΣΖ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΖ ΤΜΒΑΖ 

794/2012 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΖ 

ΤΜΒΑΖ 

794/2012 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΖ 

ΤΜΒΑΖ 

794/2012 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΖ 

1. 
865 519 1 1 

181,88 1.100,00 
Αςξημένορ πεπίπος 

καηά 500 % 

2. 
866 520 3 1 

556,38 1.190,00 
Αςξημένορ πεπίπος 

καηά 500 % 

3. 867 521 

Α) 50 Α) 75 

36.884,50 12.750,00 
Μειωμένορ πεπίπος 

καηά 77 % 
Β) 50 Β) 75 
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4. 868 522 

Α) 3 Α) 1 

2.683,02 1.190,00 
Αςξημένορ πεπίπος 

καηά 33 % 
Β) 3 Β) 1 

Γ) 3 Γ) 1 

5. 869 523 

Α)2 Α)10 

2.337,70 605,00 
Μειωμένορ πεπίπος 

καηά 95 % 
Β)1 Β)5 

ΣΥΝΟΛΑ 42.643,48 16.835,00  

 

Παξαηεξνύκε εδώ όηη :  

 ην είδνο 1 ε αύμεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γηαβνύιεπζεο θαηά πεξίπνπ 500% ζε ζρέζε 

κε ηελ ππνγξαθείζα ζύκβαζε, αλ θαη πξνο όθεινο ηεο εηαηξείαο καο, είλαη ηειείσο απζαίξεηε 

θαη δελ πξνθύπηεη από πνπζελά 

 ην είδνο 2 ε αύμεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γηαβνύιεπζεο θαηά πεξίπνπ 500% ζε ζρέζε 

κε ηελ ππνγξαθείζα ζύκβαζε, αλ θαη πξνο όθεινο ηεο εηαηξείαο καο, είλαη ηειείσο απζαίξεηε 

θαη δελ πξνθύπηεη από πνπζελά 

 ην είδνο 3 (πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθό όγθν από πιεπξάο πνζνηήησλ θαη πνζνύ ηεο 

παξνύζαο νκάδαο αληηδξαζηεξίσλ) παξόιν πνπ ζηελ Γηαβνύιεπζε ν αξηζκόο ησλ 

δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ είλαη πξνζαπμεκέλνο θαηά 50% ζε ζρέζε κε ηελ ππνγξαθείζα 

ζύκβαζε, ν αληίζηνηρνο πξνϋπνινγηζκόο είλαη κεησκέλνο θαηά πεξίπνπ 77%.  

 ην είδνο 4 παξόιν πνπ ζηελ Γηαβνύιεπζε ν αξηζκόο ησλ δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ είλαη 

κεησκέλνο θαηά πεξίπνπ 66% ζε ζρέζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζύκβαζε, ν αληίζηνηρνο 

πξνϋπνινγηζκόο είλαη απμεκέλνο θαηά πεξίπνπ 33%.  

 Σέινο, ζην είδνο 5 παξόιν πνπ ζηελ Γηαβνύιεπζε ν αξηζκόο ησλ δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ είλαη 

πξνζαπμεκέλνο θαηά 400% ζε ζρέζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζύκβαζε, ν αληίζηνηρνο 

πξνϋπνινγηζκόο είλαη κεησκέλνο θαηά πεξίπνπ 95%.  

— — 

πκπεξαζκαηηθά, ε Μάγεηξαο Γηαγλσζηηθά Α.Δ. παξαθαιεί ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζαο λα επαλεμεηάζνπλ ην ζέκα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γηαβνύιεπζεο πνπ αθνξά 

ζηνλ Κσδηθό Τπνπξγείνπ : 0601-05700 (ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ  ΗΛΔΚΣΡ. ΠΡΩΣΔΙΝΩΝ ΜΔ ΑΤΣΟΜ. 

ΜΔΘΟΓΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ) θαη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή σο ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ δύν (2) 
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αλαιπηώλ (ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΖ ΣΡΙΥΟΔΙΓΙΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ   - ΚΧΓ. ΑΝΣΙΓΡ. : 513 – 518 ΚΑΙ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Δ GEL ΑΓΑΡΟΕΖ - ΚΧΓ. ΑΝΣΙΓΡ. : 519 – 523).  

Πηζηεύνπκε όηη κηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαζέηνπκε ζα θαηαδείμεη ηνλ 

απνιύησο ινγηθό ραξαθηήξα θαη ηε βαζηκόηεηα ησλ παξαηεξήζεώλ καο, θαη ζα πξνθπιάμεη ην 

λνζνθνκείν από ην πνιύ πηζαλό ελδερόκελν κηαο ηειηθά άγνλεο δηαδηθαζίαο γηα ηα ελ ιόγσ 

ηκήκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ (εάλ δελ ππάξμνπλ αιιαγέο), ιόγσ αδπλακίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ.   

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίλεζε 

Με ηηκή, 
Γηα ηελ ΜΑΓΔΙΡΑ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΑΔ 

 

 

Βαγγέιεο Πξόθνο 
Product Manager-Sebia 


