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Ανακοίνωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην «Ππομήθεια Ανηιδπαζηηπίων και Αναλώζιμα ποζοηικού 

πποζδιοπιζμού  καπδιακών δεικηών με ςνοδό Εξοπλιζμό CPV: 33696300-8»  
 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Ννζειεπηηθή Μνλάδα Μεζνινγγίνπ  ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :  

1) Σν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΕΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ γηα όινπο ηνπο δεκνζίνπο θνξείο  

πγείαο». 

2) Σν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΕΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

πξνηύπσλ». 

3) Σν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΕΠΤ) ζρεηηθά κε «Εγθύθιην 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ, όπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί 

δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο  ηεο ΕΠΤ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ αξίζκ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΔΑ Φ11Η465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ ππ’ αξίζκ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Η)». 

4) Η κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Οδεγία ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΕΠΤ) ζρεηηθά κε «Αηηηνινγία 

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ». 

5) Σν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΕΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Αξκνδηόηεηα ηεο ΕΠΤ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Ν.4412/2016». 

6) To ππ.αξηζκ. 651/21-01-2020 έγγξαθν κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο από ηελ επηηξνπή 

θαηάγξαθήο ηερληθώλ  πξνδηαγξαθώλ. 

Aλαθνηλώλεη ηελ δηεμαγσγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ «Ππομήθεια 

Ανηιδπαζηηπίων και Αναλώζιμα ποζοηικού πποζδιοπιζμού καπδιακών δεικηών με ςνοδό Εξοπλιζμό 

CPV: 33696300-8» πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνύλ νη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

   Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα  δέθα  (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ  

αλάξηεζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηόηνηνπν ηνπ ΕΗΔΗ. 
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   Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζύλδεζκν “Δηαβνπιεύζεηο” θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr). 

   Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο άκεζα θαη απηόκαηα, 

κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΕΗΔΗ κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή 

κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.  

   Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΕΗΔΗ δελ γίλεηαη επηζύλαςε 

αξρείσλ. Αξρεία κπνξνύλ λα απνζηαινύλ ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).  

   Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη 

ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα 

γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα ελεκεξώλεηαη ν 

απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ. 

   ε θάζε πεξίπησζε ηα ζρόιηα πνπ έξρνληαη ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε δηαβνύιεπζε.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα ζηελ ειεθηξνληθή 

θόξκα ηνπ ΕΗΔΗ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο. 

   Η ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε, 

δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :  

1) Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ. 

2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.  

3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 

4) Σελ εκπεηξία.  

5) Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

θαη πξνηύπσλ.  

       Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο. 

 

 

Ο Αν. Διοικηηήρ 

 

Παναγιώηηρ Ε. Παπαδόποςλορ 
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΠΟΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΚΑΡΔΙΑΚΧΝ 

ΔΕΙΚΣΧΝ 

 

1) Να ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηεο Υεκεηνθσηαύγεηαο γηα ηελ κέηξεζε ησλ εμεηάζεσλ ησλ 
δεηγκάησλ θαη λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο κε ιεηηνπξγία ηπραίαο πξνζπέιαζεο 

δεηγκάησλ (RANDOM ACCESS). 
2) Να εθηειεί ηηο δεηνύκελεο εμεηάζεηο ζηνλ κηθξόηεξν δπλαηό ρξόλν.  

3) Να πξαγκαηνπνηεί πάλσ από 10 εμεηάζεηο ηαπηόρξνλα. 
4) Γηα ηελ θαξδηαθή Σξνπνλίλε Ι απαηηείηαη πςειήο επαηζζεζίαο (θαηά IFCC) πνζνηηθόο 

πξνζδηνξηζκόο. 

5) Να δηαζέηεη απηόκαην δεηγκαηνιήπηε ζπλερνύο θόξησζεο θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα 
επείγνπζαο αλάιπζεο (SΣΑΣ). Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε ν ηξόπνο εθηέιεζεο ησλ 

επεηγόλησλ δεηγκάησλ. 
6) Ο δεηγκαηνθνξέαο λα κπνξεί λα δερηεί ηαπηόρξνλα ζε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό ζσιελάξηα 

δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ (ηνπιάρηζηνλ 10 mm) θαη ύςνπο, θαςάθηα θαη θαςάθηα ζε ζσιελάξηα 

κε barcode. 
7) Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηάζηαζεο εηνηκόηεηαο (Stand by) γηα 24σξε ιεηηνπξγία. 

8) Σα ραξαθηεξηζηηθά (αθξίβεηα, επαηζζεζία, γξακκηθόηεηα θιπ.), λα αλαγξάθνληαη ζηα έλζεηα 
νδεγηώλ ρξήζεσο ησλ ζπζθεπαζηώλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπο, γηα ηνλ 

πξνζθεξόκελν ηύπν αλαιπηή. Οη θακπύιεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα έρνπλ θαηά ην δπλαηόλ 
κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο, ην δε εύξνο κέηξεζεο γξακκηθόηεηαο γηα θάζε εμέηαζε λα είλαη ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξν. Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο ζηαζεξόηεηαο ηεο βαζκνλόκεζεο θαζώο θαη ην 

εύξνο κέηξεζεο γηα θάζε εμέηαζε.  
9) Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ςπγείν (<12 νC) ζπληήξεζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ, κεγάιεο 

ρσξεηηθόηεηαο, γηα ηελ θόξησζε ηνπιάρηζηνλ ησλ απαξαηηήησλ γηα ηελ ηαπηόρξνλε εθηέιεζε 
όιεο ηεο γθάκαο ησλ δηαθνξεηηθώλ αλαιύζεσλ ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πίλαθα. Σα θηαιίδηα ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ λα ηνπνζεηνύληαη απ' επζείαο ζηνλ αλαιπηή, ζε ηπραίεο ζέζεηο, ρσξίο 

κεηαγγίζεηο ή αλαζύζηαζε. Θα αμηνινγεζεί επηπξόζζεηα ε ρξήζε έηνηκσλ πξνο ρξήζε 
βαζκνλνκεηώλ θαη νξώλ ειέγρνπ. 

10) Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ απαξαίηεηνπ αθέξαηνπ αξηζκνύ ζπζθεπαζηώλ πιηθώλ γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ εηήζηνπ αξηζκνύ εμεηάζεσλ λα ιεθζεί ππόςε ν δεηνύκελνο αξηζκόο εμεηάζεσλ θαη ν 

ρξόλνο ζηαζεξόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ αληηδξαζηεξίσλ, πιηθώλ βαζκνλόκεζεο, πιηθώλ 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο, κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, γηα ηελ εύξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή γηα έλα έηνο (365 εκέξεο), ζύκθσλα θαη κε ηηο Οδεγίεο Υξήζεσο ηνπο. 

11) Να ππάξρεη δπλαηόηεηα αλάγλσζεο δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ κε γξακκσηό θώδηθα (bar 
code) γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ. 

12) Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο αλίρλεπζεο ηεο ζηάζκεο αληηδξαζηεξίσλ, δεηγκάησλ θαη 
ινηπώλ πγξώλ. Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο. 

13) Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηζεκαίλεη ηελ αλαξξόθεζε αλεπαξθνύο πνζόηεηαο δείγκαηνο, ε 

νπνία ζα νθείιεηαη ζε πήγκαηα ή άιινπο παξάγνληεο (θπζαιίδεο), αθόκα θαη αλ δελ θξάζζεη 
ην ξύγρνο ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνύ βξαρίνλα. 

14) Να δηαζέηεη θηιηθό ζην ρξήζηε πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο. 
15) Να θέξεη ζύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο (QC), κε απεηθόληζε δηαγξακκάησλ Levey - Jennings θαη 

κε απνζήθεπζε ησλ ηηκώλ ησλ νξώλ ειέγρνπ θαη ησλ θακππιώλ βαζκνλόκεζεο. Να δνζεί 

πιήξεο θαη εθηελήο πεξηγξαθή. 
16) Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί κε θεληξηθό ζύζηεκα κεραλνξγάλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

(LIS), λα ιεηηνπξγεί ππό ηάζε 220 Volts θαη λα ζπλνδεύεηαη από UPS, γηα πξνζηαζία από 
δηαθνπέο ηάζεο ξεύκαηνο. Η ζύλδεζε ζε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

ζα γίλεη κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 
17) Σα αληηδξαζηήξηα θαη ν αλαιπηήο λα δηαζέηνπλ CE mark. 

18) Σα έμνδα εγθαηάζηαζεο, εθπαίδεπζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο βιαβώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ησλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ αλαιπηή, βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
19) Σα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινύλ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη 

ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη πιήξσο γηα ηελ νκαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. 
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