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Ανακοίνωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ 

 για ηην Ππoμήθεια  <<Ανηιδπαζηήπια Αιμαηολογικών Τεζη και Αναλωζίμων με ζςνοδό 

εξοπλιζμό>> 
 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Ννζειεπηηθή Μνλάδα Μεζνινγγίνπ  ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ :  

1) Σν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ γηα φινπο ηνπο δεκνζίνπο θνξείο  

πγείαο». 

2) Σν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

πξνηχπσλ». 

3) Σν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Δγθχθιην 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί 

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

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

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

4) Η κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε «Αηηηνινγία 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ». 

5) Σν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο (ΔΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΤ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν.4412/2016». 

6) To ππ.αξηζκ. 14163/18-12-2020 έγγξαθν κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ηελ 

επηηξνπή θαηάξηηζεο πξνδηαγξαθψλ. 

7) Η αξηζκ. πξάμε 45εο ηεο 28-12-2020  απφθαζε ηνπ Γ.. Θέκα 18ν γηα ηελ  έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηε 

δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα <<Αληηδξαζηήξηα Αηκαηνινγηθψλ 

Σεζη θαη Αλαισζίκσλ κε ζπλνδν εμνπιηζκφ>>. 

Aλαθνηλψλεη ηελ δηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα Αληηδξαζηήξηα 

Αηκαηνινγηθψλ Σεζη θαη Αλαισζίκσλ  κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ «CPV: 33696200-7» πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνχλ νη 

ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. 



   Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  δέθα  (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ  

αλάξηεζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηφηνηνπν ηνπ ΔΗΓΗ. 

 

   Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζχλδεζκν “Γηαβνπιεχζεηο” θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

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

   Σα ζρφιηα γηα ηε δηαβνχιεπζε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο δηαβνχιεπζεο άκεζα θαη απηφκαηα, 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ΔΗΓΗ κε ηελ επηινγή «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιφγεζε ή 

κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

   Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθφηεξα ζηελ πιαηθφξκα δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΔΗΓΗ δελ γίλεηαη επηζχλαςε 

αξρείσλ. Αξρεία κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη 

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

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

ε θαηαρψξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν «Καηαρψξεζε ζρνιίνπ», ηφηε δε ζα 

γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιφγσ ζρνιίσλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεχζεσλ, αιιά ζα ελεκεξψλεηαη ν 

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

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

αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε δηαβνχιεπζε.  

   Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηψληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αλαξηψληαη απηνχζηα ζηελ ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ΔΗΓΗ, σο ζρφιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. 

   Η ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε, 

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

1) Σν πιηθφ πνπ ηεο παξαδίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ. 

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

3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 

4) Σελ εκπεηξία.  

5) Σπρφλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη πξνηχπσλ.  

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. 

 

Ν Αν. Γιοικηηήρ 

Ξαναγιώηηρ Δ. Ξαπαδόποςλορ 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ για ηη διενέπγεια κοινού διαγωνιζμού «Ξπομήθειαρ «ανηιδπαζηηπίων 
αιμαηολογικών ηεζη και αναλωζίμων με ζςνοδό εξοπλιζμό για ηο Γενικό Λοζοκομείο 
Αιηωλοακαπνανίαρ (Λοζοκομειακή μονάδα  Κεζολογγίος » CPV: 33696200-7 για ηην Λοζηλεςηική 
Κονάδα  Κεζολογγίος .  

 

ΚΔΟΝΠ Α : ΑΗΡΝΚΔΛΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 
 

ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 
 

 ΔΗΓΝΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΔΡΖΠΗΑ 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 

Α  ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝΠ ΑΛΑΙ ΡΖΠ  

1. Γεληθή Αίκαηνο 30.000 

Β  ΑΛΑΙΡΖΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΩΛ ΞΖΜΖΠ  

1. Υξφλνο κεξηθήο Θξνκβνπιαζηίλεο  (PTT) (Γνθηκαζία επαλαζβέζησζεο  
πιάζκαηνο κε ηηο παξαιιαγέο ηεο ) 

4.000 

2. Υξφλνο πξνζξνκβίλεο (I.N.R) 7.000 
3. D-Dimer 3.000 
Γ ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝΠ ΑΛΑΙΡΖΠ 23 παπαμέηπων (εθεδπικόρ) 1 ηεκ. 
 
 

ΚΔΟΝΠ Β ΔΗΓΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΛΑΙΡΩΛ 
 
ΓΧΡΔΑΝ ΤΝΓΔΗ ΣΧΝ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 
 ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 
    
Α. ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝΠ ΑΛΑΙΡΖΠ 
 

(ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΔΙ ΚΑΙ ΔΝΑ ΔΦΔΓΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ 23 ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ) 

1. Να ιεηηνπξγνχλ ππφ ηάζε 220 V 
2. Να είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, ηειεπηαίαο γεληάο θαη θαηαζθεπήο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ζπλεθηηκάηαη 

ηδηαηηέξσο λεφηεξε εκεξνκελία θαηαζθεπήο. 
3. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή λα ζηεξίδεηαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο κέηξεζεο θπηηάξσλ, 

πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ άκεζε αλίρλεπζε απηψλ. Να πεξηγξαθεί ε αξρή ιεηηνπξγίαο. 
4. Να ρξεζηκνπνηεί δείγκαηα νιηθνχ αίκαηνο ζε πνζφηεηα φρη κεγαιχηεξε ησλ 200κί Η ηαρχηεηα ηνπ αλαιπηή 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 δείγκαηα / ψξα. 
5. Να έρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε γξακκηθφηεηα ψζηε λα δίλεη απνηειέζκαηα άκεζα, ρσξίο λα απαηηείηαη 

εμσηεξηθή αξαίσζε, ζηα ιεπθά, εξπζξά θαη αηκνπεηάιηα ζε κεγάιν εχξνο παζνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ (λα 
αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε ην εχξνο ηηκψλ πνπ ν αλαιπηήο δίλεη άκεζα απνηειέζκαηα ρσξίο λα 
απαηηείηαη νπνηαδήπνηε εηδηθή δηαδηθαζία). 

6. Να κεηξά θαη λα ππνινγίδεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 
1. Αξηζκφ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) 
2. Αξηζκφ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (RBC) 
3. Αηκαηνθξίηε (Hct) 
4. Αηκνζθαηξίλε (Hb) 
5. Μέζε ππθλφηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCH) 
6. Δχξνο θαηαλνκήο εξπζξψλ (RDW) 
7. Μέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο θαηά εξπζξνθχηηαξν (MCHC) 
8. Μέζν φγθν εξπζξψλ (MCV) 
9. Αξηζκφο αηκνπεηαιίσλ (PLT) 
10. Έπξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ 
11. Αηκνπεηαιηνθξίηεο 
12. Μέζνο φγθνο αηκνπεηαιίσλ 



13. Απφιπηνο αξηζκφο κνλνπχξελσλ 
Απφιπηνο αξηζκφο ιεκθνθπηηάξσλ 
Απφιπηνο αξηζκφο εσζηλνθίισλ 
Απφιπηνο αξηζκφο βαζενθίισλ Απφιπηνο 
αξηζκφο νπδεηεξνθίισλ Πνζνζηφ % 
ιεκθνθπηηάξσλ Πνζνζηφ % 
κνλνπχξελσλ Πνζνζηφ % εσζηλνθίισλ 
Πνζνζηφ % βαζενθίισλ Πνζνζηφ % 
νπδεηεξνθίισλ 

Σν άζξνηζκα ησλ απνιχησλ ηηκψλ ησλ αλσηέξσ ππνπιεζπζκψλ λα ηζνχηαη κε ηνλ απφιπην αξηζκφ ησλ 
ιεπθψλ θαη ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ λα είλαη 100%. 

Ο αλαιπηήο λα κεηξά ηηο άσξεο κνξθέο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ θαη ηα άηππα ιεκθνθχηηαξα ζε απφιπηε ηηκή 
θαη ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ . 

Να παξέρεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνληαο πιήξε 
κνξθνινγία θπηηάξσλ. 

πγθεθξηκέλα: 

Α. Κοπθολογία λεςκών αιμοζθαιπίων 
ΑΣΤΠΑ  ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΑ - Λεπθνπελία 
ΒΛΑΣΔ - Λεπθνθπηηάξσζε 
ΑΧΡΑ ΚΟΚΚΙΟΚΤΣΣΑΡΑ  - Λεκθνπελία  
ΡΑΒΓΟΠΤΡΗΝΑ -  Λεκθνθπηηάξσζε 
                          Οπδεηεξνπελία 
                          Πνιπκνξθνππξήλσζε 
                          Μνλνθπηηάξσζε 
                          Ησζηλνθηιία 
                          Βαζενθηιία 

Β. Κοπθολογία επςθπών 
 Δκπχξελα Δξπζξά 
 Δξπζξνθπηηάξσζε 
 Αληζνθπηηάξσζε 
 Μηθξνθπηηάξσζε 
 Μαθξνθπηηάξσζε 
 Τπνρξσκία 
 Αλαηκία 

Γ. Κοπθολογία αιμοπεηαλίων 
 Μηθξά ή κεγάια αηκνπεηαιία 
 Θξνκβνπελία 
 Θξνκβνθπηηάξσζε 

Η κέηξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα ηέηνησλ θξηηεξίσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ηδηαίηεξα αθξηβήο κέηξεζε απνθεχγνληαο παξεκβνιέο απφ κηθξά εξπζξά θαηεζηξακκέλα θχηηαξα, ειεθηξνληθνχο 
ζνξχβνπο θ.ι.π. 

7. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε κε επεμεξγαζηή ζηελ νπνία λα εκθαλίδεη ηα πιήξε απνηειέζκαηα θάζε 
δείγκαηνο θαη ηζηνγξάκκαηα ή λεθεινγξάκκαηα πνπ λα παξέρνπλ αζθαιείο θιηληθέο πιεξνθνξίεο κε βάζε 
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

8. Η ηαρχηεηα  κέηξεζεο  λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 δείγμαηα ηελ ψξα ζε φιεο ηηο κνξθέο δεηγκαηνιεςίαο. 
9. Σν φξγαλν λα έρεη δπλαηφηεηα απηνειέγρνπ κε εηδηθά δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη απηφκαηεο θαη 

κεραληθήο ξχζκηζεο φισλ ησλ άκεζα κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ. 
10. Να δηαζέηεη ζηνλ θπξίσο αλαιπηή αξρείν κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 10.000 δεηγκάησλ κε 

πιήξε απνηειέζκαηα θαη ηζηνγξάκκαηα. 
11. Να έρεη ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή γηα ηηο ζηάζκεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ απνβιήησλ. 
12. Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηνθαζαξηζκνχ θαη απηφκαηεο εμάιεηςεο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πξσηετλψλ ζηνπο 

ρψξνπο κέηξεζεο, ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθψλ θαζαξηζηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ 
ρεηξηζηή. 

13. Να έρεη πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηα νπνία θαη λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά. 
14. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο κεηάπησζεο ζε θαηάζηαζε stand-by θαη εχθνιεο θαη άκεζεο επαλαθνξάο 

ζε θαλνληθή ρξήζε. 
15. Να δηαζέηεη εθηππσηή (printer) γηα εθηχπσζε απνηειεζκάησλ ζε Α4 ραξηί. 
16. Να δηαζέηεη δχν ζπζηήκαηα απηφκαηεο δεηγκαηνιεςίαο. 



             α. Απφ απηφκαην δεηγκαηνιήπηε ζπλερνχο ξνήο 100 ζέζεσλ κε ζχζηεκα απηφκαηεο αλάδεπζεο θαη 
αλαγλψξηζεο ηνπ δείγκαηνο bar-code. Σν bar-code reader λα δχλαηαη λα αλαγλψζεη γξακκσηνχο θψδηθεο 
δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ  θαη λα αλαθέξνληαη απηνί. 

β. Κιαζηθφ ζχζηεκα αλνηθηνχ ηχπνπ. 
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην αθξνθχζην θαη ε βειφλα δεηγκαηνιεςίαο λα απηνθαζαξίδνληαη εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά κεηά απφ θάζε κέηξεζε. 
17. Ο αλαιπηήο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληρλεχεη ηφζν ηελ επαξθή πνζφηεηα δείγκαηνο, φζν θαη ηελ 

πνηφηεηα απηνχ (πήγκαηα, θπζαιίδεο θ.ι.π.). 
18. Να δηαηίζεηαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, πξφηππν αίκα ειέγρνπ (control) θαη πξφηππν αίκα ξχζκηζεο 

(calibration standard), γηα φιεο ηηο άκεζα κεηξνχκελεο παξακέηξνπο. 
19. Να αλαθεξζνχλ θαη λα ηεθκεξησζνχλ επηζηεκνληθά νπνηεζδήπνηε άιιεο παξακέηξνπο δίλεη ν αλαιπηήο 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. 
20. Να έρεη εμαθξηβσκέλα πιήξεο ηκήκα service κε εκπεηξία ζην ρψξν ησλ απηφκαησλ αηκαηνινγηθψλ 

αλαιπηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε αηκαηνινγηθψλ αλαιπηψλ 
ζε λνζνθνκεία πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ζπληεξεί ην ηκήκα service ηνπ. 

21. Σν service θαη ηα αλαιψζηκα, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα έρεη θαη 
ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεχζεη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ νξγάλνπ δσξεάλ, ζην ρψξν ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 

22. Να ππάξρεη πξφβιεςε γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο, λα 
ππνζηεξίδνληαη δειαδή απφ ζπζηήκαηα ζηαζεξνπνίεζεο ηάζεο (UPS), κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε . 

23. Ο κεηνδφηεο νθείιεη λα πξνζθέξεη θαη εθεδξηθφ αλαιπηή 23 παξακέηξσλ ηνπιάρηζηνλ, ν νπνίνο ζα 
ρξεζηκνπνηεί θνηλά αληηδξαζηήξηα κε ηνλ θχξην αλαιπηή. 

 

Β . ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  ΑΛΑΙΡΖ ΞΑΟΑΓΝΛΡΩΛ ΞΖΜΖΠ-ΑΗΚΝΠΡΑΠΖΠ 
 
1. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλνπ πξνζδηνξηζκνύ πεθηνινγηθώλ, ρξσκαηνκεηξηθώλ θαη αλνζνινγηθώλ 

εμεηάζεσλ ζε ιεηηνπξγία RANDOM ACCESS γηα όιεο ηηο εμεηάζεηο.  
 
2. Nα δηαζέηεη έγρξσκε επαλάγλσζηε νζόλε, απιό ινγηζκηθό θαη αλαγλώζηε barcode γηα ηελ αλαγλώξηζε 

δεηγκάησλ, αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη πξνηππνπνίεζεο. Αλ δεηεζεί, λα 
ζπλνδεύεηαη από εμσηεξηθό εθηππσηή θαη ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο (UPS). 

 
3. Να απνθιείεηαη θάζε επηκόιπλζε δείγκαηνο από αληηδξαζηήξην θαη αληηδξαζηεξίνπ από αληηδξαζηήξην. Πξνο 

δηαζθάιηζε απηνύ, λα δηαζέηεη δηαθνξεηηθό ξύγρνο αλαξξόθεζεο γηα ηα δείγκαηα, δηαθνξεηηθό γηα ηα 
ελδηάκεζα αληηδξαζηήξηα θαη δηαθνξεηηθό γηα ην ηειηθό αληηδξαζηήξην, ε ξίςε ηνπ νπνίνπ ζεκαηνδνηεί ηελ 
έλαξμε ηεο αληίδξαζεο. 

 
4. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ  πεθηηθνινγηθώλ εμεηάζεσλ λα κελ επεξεάδεηαη από ηελ παξνπζία ρνιεξπζξίλεο, 

αηκνζθαηξίλεο θαη ιηπηδίσλ ζην πιάζκα. Να αλαθεξζεί γηα λα εθηηκεζεί ε αξρή ηεο κεζόδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 
κέηξεζεο ηνπ αλαιπηή θαη ν ηξόπνο πνπ δηαζθαιίδεηαη ε εμάιεηςε παξεκβνιώλ.  

 
5. Nα έρεη δπλαηόηεηα ζπλερνύο θόξησζεο ζε δείγκαηα ρσξίο θαζπζηέξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζπλερνύο 

πξνζζήθεο επεηγόλησλ δεηγκάησλ (stat), ρσξίο αξηζκεηηθό πεξηνξηζκό. Να κπνξεί λα νξηζηεί σο επείγνλ, 
δείγκα πνπ έρεη ήδε θνξησζεί ζηνλ αλαιπηή. Να είλαη δπλαηόο ν επαλέιεγρνο ελόο δείγκαηνο (rerun) θαη ν 
έιεγρνο ηεο απόθιηζεο κεηαμύ ησλ δύν ηηκώλ. Να είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε ή αθαίξεζε εμεηάζεσλ ζε 
δείγκαηα πνπ βξίζθνληαη ήδε επί ηνπ αλαιπηή. Να είλαη επίζεο δπλαηή ε εθθόξησζε επηιεγκέλσλ δεηγκάησλ 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ρσξίο δηαθνπή ή θαζπζηέξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή. 

 
6. Να έρεη ρσξεηηθόηεηα κεγάινπ αξηζκνύ δεηγκάησλ, ηνπιάρηζηνλ 90, ώζηε λα είλαη δπλαηό λα παξακέλνπλ 

θνξησκέλα ζηνλ αλαιπηή γηα ηπρόλ επαλειέγρνπο ή πξνζζήθε εμεηάζεσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
δνθηκαζηώλ, θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Τα δείγκαηα λα βξίζθνληαη ζε θιεηζηό 
ρώξν, κε ειεγρόκελε ζεξκνθξαζία, ώζηε λα κελ αιινηώλνληαη από πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο όζν 
παξακέλνπλ ζηνλ αλαιπηή. 
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ηνπνζέηεζεο δεηγκάησλ ζε θαςάθηα θαη ζσιελάξηα αηκνιεςίαο, 
θαλνληθά ή παηδηαηξηθά κε ή ρσξίο barcode. Σε πεξίπησζε κε αλάγλσζεο ηνπ barcode, λα είλαη εθηθηή ε 
ρεηξνθίλεηε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απηόκαηνπ ειέγρνπ ηεο 
πιήξσζεο ησλ δεηγκάησλ, πξνο δηαζθάιηζε ησλ απνηειεζκάησλ από εζθαικέλε αηκνιεςία. 

 
7. Να δηαζέηεη πξαγκαηηθή ηαρύηεηα (παξαγσγηθόηεηα) πεξίπνπ 150 test/ώξα. 
 
8. Να δηαζέηεη πνιιέο ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ, βαζκνλνκεηώλ, πιηθώλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ (ηνπιάρηζηνλ 40) - 

ώζηε λα κπνξνύλ λα εθηεινύληαη ηαπηόρξνλα πνιιέο δηαθνξεηηθέο δνθηκαζίεο - ζε θιεηζηή, πξνζηαηεπκέλε 



πεξηνρή ηνπ αλαιπηή κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ηνπ πεξηβάιινληνο, νύησο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη 
ε ζηαζεξόηεηά ηνπο θαηά ηελ    24σξε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή. 

 
9. Ο αλαιπηήο λα αξαηώλεη απηόκαηα ηα δείγκαηα, standards θαη controls ζηηο απαηηνύκελεο από ηελ θάζε 

κεζνδνινγία αξαηώζεηο. Επηπξόζζεηα, λα έρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο επαλαξαίσζεο γηα δείγκαηα ηα 
απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη εθηόο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ γξακκηθόηεηαο, ρσξίο ηελ 
παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. Να εθηειεί απηόκαηα επαλέιεγρν ησλ δεηγκάησλ όηαλ ην απνηέιεζκα είλαη εθηόο 
εύξνπο κέηξεζεο. 

 
10. Να ειέγρεη απηόκαηα ηε ζηάζκε ησλ αληηδξαζηεξίσλ, δεηγκάησλ, θπβεηηώλ θαη πιπζηηθώλ πγξώλ θαη λα 

εηδνπνηεί εάλ νη ππάξρνπζεο πνζόηεηεο δελ επαξθνύλ γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί. Να 
επηθαηξνπνηεί ηα ζηνηρεία ζε θάζε κεηαβνιή ησλ αηηνπκέλσλ εμεηάζεσλ. Η δηαρείξηζε ησλ θπβεηηώλ, 
πιπζηηθώλ θαη απνβιήησλ λα γίλεηαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ αλαιπηή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ λα παξέρεηαη δπλαηόηεηα ζπλερνύο θόξησζήο ηνπο. Οη πνζόηεηεο ησλ αλαισζίκσλ θαη ησλ 
αληηδξαζηεξίσλ πνπ θνξηώλνληαη ζηνλ αλαιπηή λα εμαζθαιίδνπλ απηνλνκία γηα πνιιέο εμεηάζεηο. Να 
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηνλ αλαιπηή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο θηαιηδίσλ ηνπ ηδίνπ 
αληηδξαζηεξίνπ. Γηα ιόγνπο απνθπγήο ζπαηάιεο νη θπβέηηεο ζα πξέπεη λα είλαη κεκνλσκέλεο, ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε θαηαλάισζε κηαο κόλν θπβέηηαο γηα θάζε δνθηκαζία. 

 
11. Να είλαη αλνηθηό ζύζηεκα, κε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ πξσηνθόιισλ εμεηάζεσλ από ην ρξήζηε αθόκα 

θαη γηα αληηδξαζηήξηα δηαθνξεηηθώλ Καηαζθεπαζηηθώλ Οίθσλ . Να ππάξρεη δπλαηόηεηα κεηαβνιώλ ησλ 
πξσηνθόιισλ εμεηάζεσλ θαηά ηα εξγαζηεξηαθά πξόηππα πρ γηα ηηκέο αλαθνξάο, όξηα απηόκαηεο 
επηβεβαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ θιπ. 

 
12. Να εθηειεί ηνπιάρηζηνλ ηηο εμεηάζεηο πνπ δεηνύληαη. Γηα ιόγνπο θαιύηεξεο δηαρείξηζεο, νηθνλνκίαο, επθνιίαο 

θαη απξόζθνπηεο ζπλέρεηαο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, εηδηθά θαηά ηηο εκέξεο εθεκεξίαο, δεηείηαη λα 
κελ απαηηείηαη βαζκνλόκεζε από ηνπο ρεηξηζηέο. 

 
13. Να δηαζέηεη πιήξεο πξόγξακκα εζσηεξηθνύ πνηνηηθνύ ειέγρνπ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα controls θαη 

δηαγξάκκαηα (Levey-Jennings), κε δπλαηόηεηα αληίζηνηρσλ εθηππώζεσλ θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ (πρ κελόο, έηνπο θιπ.). Nα πξνεηδνπνηεί ην ρεηξηζηή αλ ππάξρεη πξόβιεκα 
κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ. Τα όξηα ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ λα εηζάγνληαη απηόκαηα, κέζσ 
bar code γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη επθνιίαο. Τα όξηα απηά λα δύλαληαη λα ηξνπνπνηεζνύλ θαηά ηα 
εξγαζηεξηαθά πξόηππα. 

 
14. O αλαιπηήο λα έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ κεγάινπ αξηζκνύ αξρείσλ αζζελώλ, 

δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηνπο πξνο επεμεξγαζία, θαη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ακθίδξνκα κε ην κεραλνγξαθηθό 
ζύζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η εθηύπσζε ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεηαη από ηνλ αλαιπηή αλά αζζελή, κε ηα 
δεκνγξαθηθά ηνπ ζηνηρεία θαη κε ηαπηόρξνλε αλαγξαθή ηνπ εύξνπο αλαθνξάο αλά εμέηαζε, ώζηε λα κπνξεί 
λα δνζεί απεπζείαο σο απάληεζε ζηνλ αζζελή. 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΑΗ 

 
1.  Γηα ηελ πξνθύιαμε θαη νξζή ιεηηνπξγία ησλ αλαιπηώλ ηα αληηδξαζηήξηα αηκόζηαζεο γηα ρξήζε ζηνπο 

απηόκαηνπο αλαιπηέο  ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηα εηδηθά θηαιίδηα – έηνηκα γηα ρξήζε ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ε απαξαίηεηε εθαξκνγή ζηνλ ρώξν ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ε απ’ επζείαο ηνπνζέηεζε ρσξίο κεηαγγίζεηο. Τα 
θηαιίδηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα δηαζέηνπλ barcode γηα ηελ απηόκαηε αλαγλώξηζή ηνπο από ηνπο αλαιπηέο, 
γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε. 

 
2.  Θα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά πιήξε ηππνπνηεκέλα πξσηόθνιια εθαξκνγήο ησλ 

πξνζθεξόκελσλ αληηδξαζηεξίσλ ζηνπο αλαιπηέο όπνπ θαη ζα πεξηέρνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο παξάκεηξνη 
(κέζνδνη, όγθνη, ρξόλνη επώαζεο θ.ι.π.) θαζώο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά CE IVD (ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 98/79) 
ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ (πιηθά, αλαιπηέο).  

 
3. Τα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα λα ζπλνδεύνληαη από calibrator (αλ απαηηνύληαη) & control κε 

πξνζδηνξηζκέλεο ηηκέο (εύξε ηηκώλ γηα ηα control) ζηνπο αλαιπηέο. Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ βαζκνλνκεηώλ 
(calibrator), όηαλ απηνί απαηηνύληαη, λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί έλαληη Δηεζλώλ Πξνηύπσλ. 
 

4. Τα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα λα δηαζέηνπλ πςειή ζηαζεξόηεηα κεηά ηελ αλαζύζηαζε. Θα ζεσξεζεί 
ζεκαληηθό πιενλέθηεκα λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε, πξνθεηκέλνπ λα απαιεηθζνύλ ηπρόλ ζθάικαηα θαηά ηελ 
αλαζύζηαζε. 

 



5. Γηα ην αληηδξαζηήξην θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ ρξόλνπ πξνζξνκβίλεο: 
Ζεηείηαη αζβεζηνύρνο ζξνκβνπιαζηίλε κε ρακειό ISI. Τν απνηέιεζκα λα κελ επεξεάδεηαη από ζεξαπεπηηθέο 
δόζεηο επαξίλεο ζε αζζελείο ππό UFH ή LMWH, νύηε από ηα αληηπεθηηθά ηύπνπ ιύθνπ. 

 
6. Γηα ην αληηδξαζηήξην θαη ηε κεζνδνινγία ησλ Δ-Δηκεξώλ: 

Η Εηδηθόηεηα, Επαηζζεζία θαη Αξλεηηθή Πξνγλσζηηθή Αμία λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί βάζεη ησλ λεώηεξσλ 
Guideline ηνπ CLSI H59-A θαη λα είλαη κεγαιύηεξεο ή ίζεο ησλ απαηηήζεσλ απηώλ (λα δνζνύλ ζηνηρεία). Να 
ειαρηζηνπνηνύληαη νη παξεκβνιέο (λα δνζνύλ ζηνηρεία). 

 
 

ΚΔΟΝΠ Γ: ΓΔΛΗΘΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Γ.1. ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
Γ.1.1.Ανηικείμενο ππομήθειαρ. 
1.Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην 
ησλ πιηθψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ , γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο , θαζψο θαη ηηο 
απαηηήζεηο , ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο απηψλ. 
2.Ο αλαγξαθφκελνο αξηζκφο εμεηάζεσλ, είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο γηα έλα (1) ρξφλν θαη κπνξεί λα ειαηησζεί κέρξη 
πνζνζηνχ 20%ή λα απμεζεί σο 30% . 
Γ.1.2.Νποι διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού.  
1.Γείγκαηα:Καηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ 
ηελ δπλαηφηεηα επίδεημεο δηελέξγεηαο ησλ 
εμεηάζεσλ κε ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη 
αλαιπηέο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή 
αμηνιφγεζεο. 
2. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ : 

α. Υψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ. 
 β. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο 
γ. Υξφλνο παξάδνζεο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία.  
δ. Υξφλν δσήο (εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο) 
ε. Σε ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

3. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε Αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο πνπ βξίζθεηαη ην εξγνζηάζην 
παξαγσγήο αληηδξαζηεξίσλ, ε νπνία ζα βεβαηψλεη φηη ην εξγνζηάζην δηαζέηεη άδεηα δπλαηφηεηαο παξαγσγήο in vitro 
αληηδξαζηεξίσλ. 
 
Γ. 1.3. Ρεσνικοί πποζδιοπιζμοί. 
1. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε βάζε ηηο Σερληθέο Πεξηγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα . 
2. Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο (νηθνλνκηθή θαη ηερληθή), φηη ην είδνο πνπ 
πξνζθέξνπλ εθπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. 
3. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηά πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή επνπζηψδεηο. Γηα ην 
ιφγν απηφ πξέπεη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ λα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο γηα λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή. 
 
 
Γ. 1.4.Πςζκεςαζία. 
1.Η ζπζθεπαζία ζα είλαη φπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθψλ 
πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 
2.ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη 
παξαθάησ ΔΝΓΔΙΞΔΙ, ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά, εθηφο εάλ ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο νδεγίαο 
98/79/Δ.Κ. νξίδεη δηαθνξεηηθά: 
2.1. Eπσλπκία θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ θνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
2.2. Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην 
δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ηελ πνζφηεηά ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. 
2.3. Καηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε ΣΔΙΡΟ ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή κηθξνβηνινγηθή 
θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο θαζαξφηεηαο. 
2.4. Σνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο, κεηά απφ ηε ιέμε ΠΑΡΣΙΓΑ, ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ. 
2.5. Η εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο, ρσξίο ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο. 
2.6. Καηά πεξίπησζε, έλδεημε, κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα « πξντφλ» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη in vitro 
ή κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. 



2.7. Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ. 
2.8. Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο. 
2.9. ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ ζηα Διιεληθά, εθηφο εάλ ε ππνπξγηθή 
απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο νδεγ. 78/79/Δ.Κ νξίδεη δηαθνξεηηθά σο εμήο: 

α. Σα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο . 
β. Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηνπ αληηδξψληνο πξντφληνο θαη ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ή ησλ 

δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ή ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ ζπλφινπ (kit). 
γ. Γήισζε φηη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κέηξεζε. 
δ. Σηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξφλν δηαηήξεζεο κεηά απφ ηελ πξψηε απνζθξάγηζε ηεο πξσηνγελνχο 

ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ εξγαζίαο. 
ε. Σηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία , ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ αθξίβεηα, ηελ 

επαλαιεςηκφηεηα, ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηα, ηα φξηα αλίρλεπζεο θαη ηηο γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο. 
ζη. Έλδεημε ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εηδηθνχ απηνχ 

εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί νξζψο. 
δ. Σνλ ηχπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο εηδηθέο ηπρφλ ζπλζήθεο ζπιινγήο, πξνεπεμεξγαζίαο 

θαη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο. 
ε. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 
ζ. Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά 

πεξίπησζε : 
1. Σεο αξρηθήο κεζφδνπ. 
2. Σσλ εηδηθψλ αλαιπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηδφζεσο (επαηζζεζία, εμεηδίθεπζε, αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα, 

αλαπαξαγσγηκφηεηα, φξηα αλίρλεπζεο, θάζκα κεηξήζεσλ, πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ γλσζηψλ ζρεηηθψλ παξεκβνιψλ), ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο κεζφδνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, φζνλ αθνξά ηε 
ρξεζηκνπνίεζε, εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πιηθψλ κεηξήζεσλ αλαθνξάο. 

3. Σσλ πιεξνθνξηψλ , πνπ αθνξνχλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκφ, ν νπνίνο απαηηείηαη, πξηλ απφ ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ πξντφληνο (π.ρ. αλαζχζηαζε, επψαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ.ι.π) 

4. Δλδείμεσλ γηα ην θαηά πφζνλ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. 
η. Σε καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα θαη φπνπ απαηηείηαη ε 

κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 
ηα. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη , ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηηο αλαιπηηθέο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο. ηβ. Σηο 
θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε: 

1. TOV  εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο. 
2. Αλαθνξά ζηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ πξντφληνο. 
3. Σα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδφκελεο πνζφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο 

ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. 
4. Αλ ην πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ ή λα εγθαζίζηαηαη ή λα ζπλδέεηαη κε άιια 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, 
επαξθή ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ πξντφλησλ 
ή εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη αζθαιήο θαη θαηάιιεινο 
ζπλδπαζκφο. 

5. Όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 
νξζήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε θχζε θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο 
ζπληήξεζεο θαη βαζκνλφκεζεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ 
πξντφληνο. 

6. Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 
7. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξφζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκφ πνπ απαηηείηαη, πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί ην 

πξντφλ (π.ρ. απνζηείξσζε, ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θ.ι.π.) 
8. Σηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερφκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ζπζθεπαζίαο. 
9. Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή απνιχκαλζεο. 

ηγ.   Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο θαη αζπλήζεηο θηλδχλνπο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, αλ ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη νπζίεο αλζξψπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο 
πξέπεη λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δπλεηηθή κνιπζκαηηθή θχζε ηεο. 
ηδ. Σελ εκεξνκελία εθδφζεσο ή ηεο πιένλ πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ νδεγηψλ ρξήζεσο. 
2.10. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα επηζεκαίλεη επηπιένλ θάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο ησλ 
πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη κε : 

α. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή 
β. Αξηζκφ ζχκβαζεο. 

γ. Σελ έλδεημε « ΚΡΑΣΙΚΟ ΔΙΓΟ» 
 

Γ.1.5. ΗΓΗΑΗΡΔΟΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 



Α. Σν πξνηφλ ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ λα κελ έρεη 
παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. 
Β.  ε πεξίπησζε, πνπ παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξνηφληνο πξηλ ηεο ιήμεο ηνπ θαη ελψ έρνπλ ηεξεζεί απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή νη πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ,ππνρξενχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
αιινησζείζεο πνζφηεηαο . 
 

Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο /πξνδηαγξαθέο απνηειεί αηηία απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 

Γ.2. ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΑ ΝΟΓΑΛΑ 
1. Οη πξνζθεξφκελνη αλαιπηέο λα είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζηεξεάο θαη 

αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο. 
2. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα , ακεηαρείξηζηα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηηο ηειεπηαίεο 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. 
3. Να ζπλεξγάδνληαη άκεζα, γξήγνξα θαη αμηφπηζηα κε ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα, calibrators θαη θάζε 

είδνπο ρξεζηκνπνηνχκελα ρεκηθά, κέζσ εθαξκνγήο ησλ αλάινγσλ πξνεγθαηεζηεκέλσλ κεζνδνινγηψλ. 
4. Οη δεηνχκελεο επηδφζεηο, απνδφζεηο θαη δπλαηφηεηεο ησλ αλαιπηψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ, ζα πξέπεη 

απαξαηηήησο λα πηζηνπνηνχληαη κε θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 
5. Πξνυπφζεζε αμηνιφγεζεο απνηειεί ε θαηάζεζε θχιινπ ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν ζα απαληάηαη κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα θαη κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη φια ηα αηηήκαηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Όπνπ 
δεηείηαη ή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαδξνκή ζε θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πξνο απφδεημε 
δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, απηή ζα γίλεηαη κε ζαθή αλαθνξά ζηελ ζειίδα θαη παξάγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ, φπνπ 
εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία απηά. (Απαξάβαηνο φξνο). 

6. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνδεηθλχεηαη έγγξαθα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 
δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, πνπ 
είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηε δηελέξγεηα 
ησλ απαηηνπκέλσλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ βαζκνλφκεζεο θαη 
ειέγρνπ (standards, controls) ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο πνπ λα κελ παξαθσιχεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 
εξγαζηεξίνπ. 

 

Γ.3. ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: 
 
1. Δθηφο ησλ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ηα ινηπά απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά, φπσο αληηδξαζηήξηα πιχζεο θαη αξαίσζεο, 
πιηθά βαζκνλφκεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θ.ι.π. (φρη ζχξηγγεο αηκνιεςίαο, θηαιηδίνπ γεληθήο , ραξηηνχ θαη κειαληνχ 
εθηχπσζεο θ.ι.π.) ζα πξνζθεξζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 
2. Oη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηηκή θαη γηα ηα είδε εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη αλαιπηέο πνπ ζα 
πξνζθέξνπλ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ή δελ αλαγξάθεηαη αξηζκφο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

Γ.4. ΑΙΙΝΗ ΝΟΝΗ 
1. Η ππεξεζία δελ ζα δερηεί νπδεκία δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηηκέο, αλά εμέηαζε, πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ απφ ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 
2. Σελ αληηζηνηρία αληηδξαζηεξίσλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο θάζε εμέηαζεο. 
3. Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη κπνξεί λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξνηφληνο απφ ηελ 
αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή 
ελδερνκέλσο άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ. 
4. Αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ΔΙΝΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ. 
5. Τπνρξέσζε ηήξεζεο ειάρηζηνπ απνζέκαηνο αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΚΔΟΝΠ Γ : ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 
 

Γ.1. ΔΙΔΓΣΝΗ-ΑΞΝΟΟΗΦΖ ΙΗΘΩΛ -ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

1 . Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα φισλ ησλ 
παξηίδσλ ησλ πξνηφλησλ ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο, κεηά απφ ζρεηηθή 
αλαθνξά ηνπ Γ/ληνχ ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνχληνο ηεθκεξησκέλε. 
2. ε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο νξηζηηθά νιφθιεξε ε ζπκβαηηθή πνζφηεηα ή κέξνο 
απηήο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πνζφηεηα 
πνπ απνξξίθζεθε κε άιιε, πνπ θαιχπηεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ηειηθά ν πξνκεζεπηήο δελ πξνβεί ζηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ δφζεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
3. Σα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ, κέζα κε 1εκέξα,απφ 
ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ησλ λέσλ εηδψλ. 
4. Γηα ην επί πιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ή θφξησζεο, ν 
πξνκεζεπηήο ινγίδεηαη εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 394/96 (Κ.Π.Γ.) 



 
Γ.2. ΑΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ 

1 . Δηδηθή επηηξνπή ζην θάζε Ννζνθνκείν ζα ζπγθξνηεζεί κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο 
ιεηηνπξγίαο. Η επηηξνπή απηή ζα ζπλέξρεηαη αλά ηξίκελν, παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ κεηνδφηε θαη ζα ππνινγίδεη ην 
πξαγκαηηθφ θφζηνο αλάιπζεο, απφ ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ, ην ζχλνιν ηνπ αλαιπηηθνχ έξγνπ (εμεηάζεηο ξνπηίλαο, 
επαλαιήςεηο, βαζκνλνκήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο) θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην Ννζνθνκείν . 
2. Η επηηξνπή ζα ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία . 
3. Κάζε έηνο, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζα γίλεηαη ξχζκηζε σο εμήο: 
3.1 . Αλ ην θφζηνο έρεη ππεξβεί ηελ αμία πνπ πξνθχπηεη βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο ζχκβαζεο, 
γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ αλαιπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην Ννζνθνκείν, ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ, κε έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ. 
3.2. Αλ ην θφζηνο είλαη ρακειφηεξν, ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε απφ ην Ννζνθνκείν. 
 
 
 

Γ.3. ΑΛΑΓΘΑΗΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά 
ηνπ. 
1 . Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ηα πξνζθεξζέληα ζηνλ δηαγσληζκφ αληηδξαζηήξηα 
αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα (πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κεράλεκα) πξνηείλνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ νίθν γηα 
θαλνληθή ρξήζε, φηη είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα ειεθηξνληθά θαη κεραληθά κέξε ηνπ κεραλήκαηνο θαη φηη δελ ζα 
επεξεάζνπλ ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
2. Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο θαη φηη ζηειέρε ηεο έρνπλ 
εθπαηδεπηεί ζηα εξγνζηάζηα ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. Απνδεηθηηθά σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δηάξθεηα ζα 
ζπλππνβιεζνχλ κε ηελ βεβαίσζε. 
3. Καηάζεζε ζηνηρείσλ κε ηελ πςειή επαλαιεςηκφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ηεθκεξησκέλε κε πηζηνπνηεηηθά θαη 
γξαθηθέο παξαζηάζεηο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, ή αλεμάξηεηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. 
4. Καηάζεζε πιήξνπο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ (απφ ην κεράλεκα), ζε ζρέζε κε ηηο 
εθάζηνηε κεζφδνπο αλαθνξάο. 
5. Καηάζεζε Τπεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν.1599/86, φηη ην κεράλεκα θαηαζθεπάζηεθε κεηά ηελ 01-01-2001, 
αλαθέξνληαο ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ ζεηξάο, S/N. 
6. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δελ είλαη κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ επφκελν δηαγσληζκφ 
ππνρξενχηαη ζηελ απφζπξζε ησλ αλαιπηψλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ 
Ννζνθνκείνπ . 
7. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ επφκελν 
δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλαιπηψλ, εθφζνλ απηνί ππεξβαίλνπλ ηελ ηεηξαεηία απφ ηελ 
εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο. 
β.Πηζηνπνηεηηθφ CE, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 89/336/ΔΟΚ γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα 
(θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε 94649/8682/93),πηζηνπνηεηηθφ ειεχζεξεο θπθινθνξίαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο 
παξαγσγήο. 
9. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο απνηειεί αηηία απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
10. Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο, επί 
ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιεξέζηεξε δηαηχπσζε ησλ ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο ζπζθεπήο ή αθφκε θαη επίδεημε ιεηηνπξγίαο απηήο, ρσξίο θακία απαίηεζε ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
11. Γηαθεκηζηηθφ θπιιάδην ή βηβιηάξην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο (prospectus) γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν, πνπ 
ζα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο. 
12. Έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ζα πξνζθνκίζεη ηελ ζπζθεπή ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
13. Έγγξαθε δήισζε φηη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, 
σο επίζεο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ηερληθφ ν νπνίνο ζα επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο 
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ηεο ζπζθεπήο, θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη 
πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη. 
14. Έγγξαθε εγγχεζε - δήισζε γηα ηελ δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο (κε επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά, βαζκνλφκεζε, 
ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θ.ι.π.) . 

Γ.4. ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ-ΝΟΝΗ ΑΞΝΓΝΣΖΠ. 
1. Σα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα παξαδψζεη, κε ηελ πξψηε παξάδνζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ηα παξαθάησ, ηα 
νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ δηαηηζέκελε απφ απηφλ ζπζθεπή : 



2.1. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ εκεξνκελία 
παξαιαβήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγνζηαζηαθφ αξηζκφ, ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη 
ζηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. ην δηάζηεκα απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηζθεπάδεη ή λα 
αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ή κέξνο ή νιφθιεξν ην ζχζηεκα πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε, ρσξίο θακία 
επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Τπνρξενχηαη επίζεο λα αληηθαζηζηά ζηελ πεξίπησζε απηή ην ηζνδχλακν ησλ ηεζη 
πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ιφγσ ηεο απφηνκεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο (βιάβεο) ηνπ αλαιπηή, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη 
ζην βηβιίν ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ πνπ ηεξεί ην εξγαζηήξην θαη απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην αξρείν ζθαικάησλ ηνπ 
αλαιπηή. 

2.1.1. Σν εθηφο ιεηηνπξγίαο δηάζηεκα ηεο ζπζθεπήο, αξρίδεη απφ ηελ ζηηγκή εηδνπνίεζεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε 
βιάβε θαη ιήγεη κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ζε ηηο δχν (2) εκέξεο. Ο ηξφπνο πνπ πξνηείλεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ 
πεξηζηαηηθψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αλαιπηή ή ζνβαξήο βιάβεο πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζζεί εληφο δχν 
εκεξψλ, πξέπεη λα πεξηγξαθεί ζαθψο. 
Σα αίηηα ηεο βιάβεο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ 
έγγξαθν ή δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ εθπξφζσπν ηνπ ηερληθνχ 
ηκήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη εηδηθεπκέλν ηερληθφ γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηηο 
δψδεθα (12) ψξεο. 
Σν κέγηζην δηάζηεκα εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 48 ψξεο, άιισο ν 
πξνκεζεπηήο ζα ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο 30€/ψξα επηπιένλ θαζπζηέξεζεο, σο ηηο πξψηεο 48 
ψξεο. Αλ ν αλαιπηήο παξακέλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ παξέιεπζε ην πξψηνπ 48ψξνπ, ε πνηληθή ξήηξα 
δηπιαζηάδεηαη (60€/ψξα θαζπζηέξεζεο). Πέξαλ ηεο πνηληθήο ξήηξαο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θαη 
ην πνζφλ πνπ ηπρφλ ην Ννζνθνκείν ζα επηβαξπλζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εμεηάζεσλ ζε άιιν εξγαζηήξην, έλαληη 
ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ρξέσζεο. 
Οη σο άλσ ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ηζρχνπλ εθφζνλ ε βιάβε πνπ έζεζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνλ αλαιπηή δελ 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ή βιάβεο δηθηχσλ, γηα ηα νπνία δελ 
επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο. 
3. Έγγξαθε δήισζε φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πάλσ ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

Γ.5. ΔΙΔΓΣΝΗ- ΞΑΟΑΙΑΒΖ 
1. Ο καθξνζθνπηθφο έιεγρνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ηνπ δηαηηζέκελνπ κεραλήκαηνο, γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή 

ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζε θάζε παξάδνζε θαη ζα απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε : 
1.1. Σεο θαιήο θαηάζηαζεο απφ άπνςε εκθαλίζεσο, πιεξφηεηαο, ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαθψζεσλ ή 
θζνξάο. 
1.2. Σεο ζπκθσλίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ είδνπο κε απηά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ,θαζψο 
θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε. 
1.3. Σεο χπαξμεο ησλ εγγξάθσλ θαη εληχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα . 
1.4. Σελ παξάδνζε εγρεηξηδίνπ ρξήζεσο γηα θάζε αλαιπηή ζηελ Διιεληθή . 
2. Πξηλ γίλεη ν έιεγρνο, ησλ παξαπάλσ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
δηαζέζεη εηδηθφ ή εηδηθνχο ηερληθνχο πνπ ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηεο επηηξνπήο γηα επίδεημε θαη εμεγήζεηο πάλσ 
ζην ρεηξηζκφ , ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζεσξία ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο. Η δηάξθεηα επίδεημεο ζα είλαη απφ 1 -
6εκέξεο,αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο επηηξνπήο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ . 
3. Πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ην ζχζηεκα ζα δνθηκαζηεί γηα 5 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ ζε δνπιεηά ξνπηίλαο, ε θαη 
πεξηζζφηεξν εάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ ππεξεζία. 
 


