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Σχόλια επί των τεχνικών Προδιαγραφών 
Με σκοπό τον εμπλουτισμό των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε διαβούλευση με 
σημεία τα οποία θεωρούμε ότι αφενός θα εξυπηρετήσουν την καλύτερη και οικονομικότερη 
λειτουργία του εργαστηρίου σας και αφετέρου θα δώσουν την δυνατότητα της ανάπτυξης του 
υγιούς ανταγωνισμού, καταθέτουμε τα παρακάτω σχόλια. 

Προδιαγραφή 2 
«Nα δέχεται μεγάλο αριθμό δειγμάτων και να έχει δυνατότητα μέτρησης διαφορετικών εξετάσεων 
στο ίδιο δείγμα. Επίσης να μπορεί να δέχεται τα αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας διαφόρων μεγεθών, 
κλειστά ή ανοικτά ταυτόχρονα, δηλαδή ο διανεμητής των δειγμάτων να διαθέτει δυνατότητα 
διάτρησης ελαστικού πώματος κλειστού σωληναρίου .» 
 
Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει ως κατωτέρω: 
«Να δέχεται τουλάχιστον 100 δείγματα και να έχει δυνατότητα μέτρησης όλων των ζητούμενων 
εξετάσεων στο ίδιο δείγμα. Επίσης να μπορεί να δέχεται τα αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας 
διαφόρων μεγεθών, κλειστά ή ανοικτά ταυτόχρονα, δηλαδή ο διανεμητής των δειγμάτων να 
διαθέτει δυνατότητα διάτρησης ελαστικού πώματος κλειστού σωληναρίου .» 
 
Με τις προτεινόμενες προσθήκες εξασφαλίζεται  ότι ο προσφερόμενος αναλυτής  είναι 
κατάλληλος για το εργαστήριο σας και τις ανάγκες σας 
 
 

Προδιαγραφή 4 
«Να διαθέτει δυο αυτόματους διανεμητές υγρών» 

Εφόσον οι προσφερόμενοι αναλυτές διαθέτουν CE-IVD πιστοποιητικό και έλεγχο ποιότητας δεν 
υπάρχει κίνδυνος για λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας επιμόλυνσης, carry-over ή 




 

 

οποιασδήποτε άλλης αιτίας σχετικής με την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων βραχιόνων. Αντίθετα 
έχοντας λιγότερα μηχανικά μέρη οι αναλυτές ενός βραχίονα  είναι εξαιρετικά σταθεροί και 
παρουσιάζουν σαφώς λιγότερες μηχανικές βλάβες.  Για αυτούς τους λόγους προτείνουμε 
απαλοιφή της παρούσας προδιαγραφής, ώστε να μην παρεμποδιστεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός 
εισάγοντας την απαίτηση για ένα τεχνικό χαρακτηριστικό που η σύγχρονη τεχνολογία έχει 
ξεπεράσει και αντιμετωπίσει με επιτυχία. 
 

Προδιαγραφή 7 
«Οι κυβέτες αντίδρασης να είναι αυτοτελείς, ανεξάρτητες μεταξύ τους» 

Για να μην οδηγηθούμε σε μείωση του υγιούς ανταγωνισμού και της πιθανότητας επίτευξης 
συμφερότερων οικονομικά προμηθειών για το νοσοκομείο σας, προτείνουμε ή την  απαλοιφή 
της παρούσας προδιαγραφής, διότι αφορά σε δευτερεύον χαρακτηριστικό ή να αλλάξει ως 
κατωτέρω: 
«Ο προσφερόμενος αριθμός κυβεττών να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του εργαστηρίου με 
ευθύνη της προφέρουσας εταιρίας» 

Προδιαγραφή 9 
«Να διαθέτει οθόνη αφής. » 

Για να μην οδηγηθούμε σε μείωση του υγιούς ανταγωνισμού και της πιθανότητας επίτευξης 
συμφερότερων οικονομικά προμηθειών για το νοσοκομείο σας, προτείνουμε ή την  απαλοιφή 
της παρούσας προδιαγραφής, διότι αφορά σε δευτερεύον χαρακτηριστικό ή να αλλάξει ως 
κατωτέρω: 
 «Να διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη.» 


