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ΠΡΟΣ:  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

- Πληροφορίες: κ. Δ. Μπιρμπιλόπουλος 

- Τηλέφωνο: 213-2045980 

- E-mail: bioiatriki2002@yahoo.com  

- Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις του 

Μικροβιολογικού Τμήματος». 

Λυκόβρυση, 05/04/2018 

Αρ. πρωτοκόλλου: X 10596 ΒΜ/ΕΔ 

 

Κυρίες – οι  

Με βάση το αίτημα του νοσοκομείου το οποίο αναρτήθηκε με θέμα δημόσια διαβούλευση των 

τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις του Μικροβιολογικού Τμήματος», παρακαλούμε όπως 

λάβετε υπ’ όψιν σας τις ακόλουθες επισημάνσεις μας: 

 

Σε ότι αφορά το 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA, και πιο συγκεκριμένα 

τη λίστα ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ,  έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 

 Προτείνουμε να γίνει επιμέρους προσδιορισμός του ζητούμενου αριθμού 

δειγμάτων ανά έτος για το κάθε ένα είδος ζητούμενης εξέτασης (που περιλαμβάνεται σε 

κάθε κατηγορία, π.χ. ιοί, παράσιτα, κ.λ.π.), προκειμένου να μπορεί να κατατεθεί σωστά η 
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οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό εταιρειών, και να διευκολυνθεί η 

διαδικασία ανάδειξης του μειοδότη. 

 

 Επίσης, στην περιγραφή των ζητούμενων αντιδραστηρίων ανά κατηγορία (Ιοί, 

Παράσιτα, Βακτήρια, Μύκητες), περιλαμβάνεται ένα μεγάλο panel εξετάσεων, πολλές από τις 

οποίες είναι εξειδικευμένες. Προκειμένου, λοιπόν, το συγκεκριμένο panel να μην αποκλείει την 

κατάθεση προσφορών από πολλές εταιρείες του χώρου, ώστε να αναπτυχθεί και ο υγιής 

ανταγωνισμός, προτείνουμε να οριστεί ένα ελάχιστο ποσοστό εξετάσεων ανά κατηγορία 

(Ιοί, Παράσιτα, Βακτήρια, Μύκητες), που θα πρέπει να προσφέρονται από την κάθε 

εταιρεία, ώστε να γίνει δεκτή η προσφορά της. 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση 

 

Με τιμή, 

Για την ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ 

 

 

 

 

Μάγειρας Βασίλειος 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 


