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Έδρα: 21ο Χλμ. Λεωφόρο Λαυρίου, 194 00 Κορωπί – Τηλ: 210 6028409 – Fax: 210 6644886, email: sales@pzafiropoulos.gr 

Υπ/μα Αθηνών: Κουμουνδούρου 10, 174 56 Άλιμος – Τηλ : 210 9967512 – Fax : 210 9961690, email: accounting@pzafiropoulos.gr 

Υπ/μα Θεσ/νίκης: 7ο Χλμ. Λ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών, 542 10 Θέρμη – Τηλ : 2310 472441 – Fax : 2310 472899 , email: pzthes@pzafiropoulos.gr 

 

ΠΡΟΣ:  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  

τηλ.: 213-2045988  
e-mail: bioiatriki2002@yahoo.com 

ΘΕΜΑ:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ 

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 

 

Αθήνα 05/04/2018 

 

Αξιότιμη κύριοι/ες 

Η εταιρία μας σε απάντηση του: 10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ 

ΣΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ,  έχει να προτείνει τις συνημμένες αλλαγές/ προσθήκες: 

 

 Πλήρως αυτοματοποιημένη ενιαία πλατφόρμα, για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων 
βημάτων των εξετάσεων από την εισαγωγή του δείγματος έως το αποτέλεσμα χωρίς 
ενδιάμεση παρέμβαση του χρήστη (απομόνωση νουκλεινικών οξέων, διεξαγωγή Real-time 
PCR η συμβατικής PCR με χρήση υβριδισμού και ανάλυση αποτελεσμάτων).  

 Το σύστημα να είναι πιστοποιημένο για διαγνωστική χρήση CE-IVD.  
 Να απαιτείται μικρός χρόνος για τη διεξαγωγή της αντίδρασης.  

 Τα αντιδραστήρια λειτουργίας του συστήματος να είναι έτοιμα προς χρήση.  

 Να μπορεί να επεξεργαστεί ταυτόχρονα 1 έως 12 δείγματα για απομόνωση γενετικού υλικού.  

 Να χρησιμοποιεί ίδιο αντιδραστήριο απομόνωσης γενετικού υλικού για απομόνωση 
γενωμικού DNA, ιικού και βακτηριακού DNA/ RNA από διαφορετικούς τύπους αρχικού υλικού, 
όπου αυτό απαιτείται.  

 Να μπορεί να εκτελέσει ανάλυση γενετικού υλικού από δείγματα διάφορων τύπων όπως 
αίμα, ορός, πλάσμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ούρα, ρινικά και φαρυγγικά επιχρίσματα κ.α, 
επιλογής του χρήστη.  
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 Να δέχεται κατευθείαν διάφορους τύπους πρωτογενών σωληναρίων συλλογής δειγμάτων.  

 Να έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ταυτόχρονα διαφορετικών αναλύσεων, επιλογής του 
χρήστη. 

 Να έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαφορετικών πρωτοκόλλων από ένα δείγμα.  

 Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενετικό υλικό που έχει ήδη απομονωθεί με την ίδια ή 
διαφορετική πλατφόρμα.  

 Να παρέχονται από τον προμηθευτή τα αναλώσιμα και αντιδραστήρια που είναι αναγκαία για 
την διεξαγωγή των ζητούμενων αναλύσεων  

 H πλατφόρμα να είναι συμβατή με τη χρήση αντιδραστηρίων PCR του ίδιου ή και άλλων 
κατασκευαστών.  

 H προτεινόμενη πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση ευρείας γκάμας ιικού 
και βακτηριακού γενετικού υλικού.  

 H προτεινόμενη πλατφόρμα να μπορεί να αναλύει τις ζητούμενες εξετάσεις είτε ξεχωριστά, 
είτε ταυτόχρονα.  

 

 

Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και για να μη 

δημιουργηθούν αδικαιολόγητα εμπόδια, προτείνουμε τις παραπάνω αλλαγές/ προσθήκες. 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι η διαδικασία της διαβούλευσης παρέχει τη δυνατότητα αναθεώρησης και 

βελτίωσης των αρχικών προδιαγραφών και είμαστε βέβαιοι ότι τα σχόλιά μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη 

διότι συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της διενέργειας και ολοκλήρωσης μίας σύγχρονης διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή πιθανών διευκρινήσεων σχετικά με τις κατατιθέμενες προτάσεις μας. 

 

 

 

 

 

 

 


