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Αθήνα, 24/03/2017 

Προς:  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

 

Υπόψη: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ  

e-mail: bioiatriki2002@yahoo.com 
Σύνολο Σελ.: 2 

 

 

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ      

            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ» 

     

 

 

Αγαπητοί κύριοι, 

 

Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

«Εξετάσεων Παθολογοανατομικού», όπως αυτές ανακοινώθηκαν από το Νοσοκομείο, έχουμε να 

υποβάλλουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις, ώστε οι προδιαγραφές να προάγουν την ανάπτυξη υγιούς 

ανταγωνισμού και τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών.  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  

 

α/α 10: «Να διαθέτει σαρωτή γραμμικών κωδικών (hand held barcode scanner) για την 

αναγνώριση πληροφοριών αντιδραστηρίων και πλακιδίων.»   

  

Στην προδιαγραφή με α/α 9 αναφέρεται, ‘Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης γραμμικού κώδικα 

(barcode reader), τόσο για τα πρωτόκολλα των πλακιδίων όσο και για τα αντιδραστήρια’.  

Με το εν λόγω σύστημα, σε πολλά μηχανήματα, μπορεί να γίνει και αναγνώριση πληροφοριών 

για τα αντιδραστήρια και τα πλακίδια χωρίς τη χρήση scanner χειρός.  

 

Ως εκ τούτου προτείνουμε να γίνει τροποποίηση της προδιαγραφής 10 ώστε η διάθεση του 

σαρωτή γραμμικών κωδικών (hand held barcode scanner) να είναι προαιρετική.  

 

 

 

α/α 15: «Να χρησιμοποιεί φιαλίδια αντισωμάτων διαφορετικής χωρητικότητας, ώστε να 

καλύπτονται οι απαιτήσεις σε κατανάλωση.»  

 

Η εν λόγω προδιαγραφή αφορά συγκεκριμένο μηχάνημα και προκειμένου να αναπτυχθεί υγιής 

ανταγωνισμός, προτείνουμε την απαλοιφή της καθώς κάθε μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας 

συνοδεύεται από τα δικά του φιαλίδια αντισωμάτων ιδανικά για το πρόγραμμα που εκτελεί.  
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α/α 21: «Το σύστημα να συνοδεύεται από υπολογιστή, σαρωτή γραμμικών κωδικών, 

εκτυπωτή ετικετών, εκτυπωτή δεδομένων, ετικέτες πλακιδίων, ειδικό Kit καθαρισμού και 

σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS). »  

 

Σε συνέχεια της πρώτης μας παρατήρησης για τον α/α 10 σχετικά με την αναγκαιότητα του 

σαρωτή γραμμικών κωδικών, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής με α/α 21 έτσι 

ώστε να μην είναι υποχρεωτική η παράδοση σαρωτή γραμμικών κωδικών με το προσφερόμενο 

σύστημα.  

 

 

 

 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

Με εκτίμηση για την 

 Α. ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

Μαριαέλενα Κουτσοδημήτρη 

Χημικός, MSc 

Υπεύθυνη Πωλήσεων Κυτταρολογίας-Ανοσοϊστοχημείας 

 


