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ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ.›› 

 

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) την δημόσια 
διαβούλευση με τίτλο «Ανακοίνωση  Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ για τις ανάγκες του 
Γ.Ν.Αιτωλοακαρνανίας Ν. Μ. Αγρινίου  για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. 

 Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η ανακοίνωση-πρόσκληση σε μορφή word, και 

σε pdf. 
 Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 

                                              

                                                             Ο Διοικητής  

 

                                                                                                          ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ 

                                                                                                                                           

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :  

1. Γρ. Προμηθειών                                                                   

 

 Επισυναπτόμενα : 

        1. Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

        2. Τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ 

ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
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        1. Ανακοίνωση Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

                                                                                                                    

 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΩΤΗΣ  (Α’) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου   λαμβάνοντας υπ’ όψιν :  

1) Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς  

υγείας». 

2) Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων». 

3) Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει 

καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας  της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

4) Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία 

των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων». 

5) Το με αρίθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016». 

6) Το με αρίθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

7) To υπ. αριθμ. πρωτ. 6108/27-05-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από 

την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

Ανακοινώνει την διεξαγωγή της πρώτης (Α’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ και να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας  

τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να καταρτιστούν οι τελικές τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

 Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται  για το χρονικό διάστημα  δέκα  (15) ημερολογιακών ημερών από 

την  ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην 

ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  (www.hospital-

agrinio.gr). 

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, 

μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση 

ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.  

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη 

αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο  



e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να 

ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, 

φωτογραφίες κ.λπ.).  

Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα 

γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο 

αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. 

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.  

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Ν.Μ.Αγρινίου  (www.hospital-agrinio.gr) με τα 

στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που 

υποβλήθηκαν.  

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική 

φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, 

διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :  

1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών. 

2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.  

3) Τις παραδοχές της επιστήμης. 

4) Την εμπειρία.  

5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 

6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που  προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων.  

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

                                                       Ο Διοικητής  

                                                                                                 

 

                                                                                                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ                                                                                                                                          

 

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

Για την προμήθεια ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, για τις ανάγκες της 
Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας. 

 
ΣΚΟΠΟΣ 

Η τεχνική περιγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις και τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής των υπό προμήθεια 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ για τις ανάγκες 
λειτουργίας των Νοσηλευτικών Μονάδων Αγρινίου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. Ως 

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ» φέρονται στο εξής, όλα τα βιολογικά, βιοχημικά, ανοσολογικά υλικά ή άλλα υλικά που απαιτούνται 
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mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
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για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων. 

 

 
ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ και ανοσολογικών ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
Γ.Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Α.1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Α.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα με τις τελευταίες 

επιστημονικές εξελίξεις. 
2. Οι προσφερόμενοι αναλυτές να είναι υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και 

ανθεκτικής κατασκευής, να ενσωματώνουν δε όλα τα χαρακτηριστικά αναλυτών μεγάλου νοσοκομειακού 

εργαστηρίου. 
3. Να συνεργάζονται άμεσα, γρήγορα και αξιόπιστα με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, calibrators και 

κάθε είδους χρησιμοποιούμενα χημικά, μέσω εφαρμογής των ανάλογων προεγκατεστημένων μεθοδολογιών.  
4. Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που θα προσφερθούν, θα πρέπει 

απαραιτήτως να πιστοποιούνται με φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 
5. Προϋπόθεση αξιολόγησης αποτελεί η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με 

κάθε λεπτομέρεια και με τη σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών. Όπου 

ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη 
ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου 

εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. (Απαράβατος όρος) 
6. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, που αποδεικνύεται έγγραφα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που 

είναι αναγκαία για τη λειτουργία του μηχανήματος, που θα διατεθεί από τον προμηθευτή για τη διενέργεια 
των απαιτουμένων εξετάσεων, καθώς και η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου 

(standards, controls) σε ποσότητες τέτοιες που να μην παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 
εργαστηρίου. 

7. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και για τον επόμενο 
διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο 

του Νοσοκομείου. 

8. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και για τον επόμενο 
διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν την τετραετία από την 

ημερομηνία κατασκευής τους. 
9. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την 

προσφορά του 

9.1. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό αντιδραστήρια, 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται στο μηχάνημα) προτείνονται από τον εν λόγω οίκο για 

κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα 
επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. 

9.2. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής) είναι 

εξουσιοδοτημένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι στελέχη της έχουν 
εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής. 

9.3. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση. 
9.4. Κατάθεση στοιχείων με την υψηλή επαναληψιμότητα του μηχανήματος. 

9.5. Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (από το μηχάνημα), σε σχέση με τις 
εκάστοτε μεθόδους αναφοράς. 

9.6. Κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, ότι το μηχάνημα κατασκευάστηκε μετά την 01-01-2017, 

αναφέροντας τον σχετικό αριθμό σειράς, S/N. 
9.7. Συμμόρφωση CE, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 98/79/ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα (κοινή Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/οικ3607/892). 
 

Α.2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Α.2.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 

1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη χρήση τους σε αναλυτές. 
2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως. 

3. Να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρότερο χρόνο λήξεως. 
4. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, όπου τούτο προβλέπεται 

5. Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία σύμφωνα με την παράγραφο Β.2.1 της παρούσας. 



6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων 

των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από 

σχετική αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη  
7. Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά την διαδικασία της προμήθειας και θα 

ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής. 
Α.2.2. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Α. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης του να μην έχουν 

παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.  
Β. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ έχουν τηρηθεί οι 

προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, να υποχρεούται ο προμηθευτής στην 
αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. 

Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις/προδιαγραφές αποτελεί αιτία απόρριψης της 

προσφοράς. 
 

ΜΕΡΟΣ Β. ΕΙΔΙΚΕΣ-ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ και ανοσολογικων ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Γ.Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Β.1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Β.1.1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Β.1.1.Ι. ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ζητούνται 2 αναλυτές) 
Ζητούνται δύο (2) αυτόνομες ανοσοβιοχημικές αναλυτικές μονάδες, προσδιορισμού ανοσολογικών και 

βιοχημικών παραμέτρων, Υψηλής παραγωγικότητας που θα πρέπει να εκτελούν τις εξετάσεις που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και πλέον αυτών και να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

1. Η κάθε μία ανοσοβιοχημική αναλυτική μονάδα, θα αποτελείται από την φυσική διασύνδεση μίας 

βιοχημικής και μίας ανοσολογικής μονάδας, η οποία θα διαθέτει ενιαίο δειγματολήπτη για την 
φόρτωση/εκφόρτωση δειγμάτων, βαθμονομητών, υλικών ελέγχου, καθώς και μία μονάδα ελέγχου (οθόνη),  

2. Να είναι προηγμένης τεχνολογίας, με τυχαία προσπέλαση δειγμάτων (RANDOM ACCESS). 
3. Να μπορούν να κάνουν επείγουσα ανάλυση δειγμάτων (STAT) κατά απόλυτη προτεραιότητα. Να εκτελούν 

υποχρεωτικά τις ζητούμενες βιοχημικές και ανοσολογικές παραμέτρους και πλέον αυτών. 
4. Να διαθέτουν δειγματολήπτη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 θέσεων, να εκτελούν ταυτόχρονα 

τουλάχιστον 50 διαφορετικά είδη φωτομετρικών εξετάσεων και 25 διαφορετικά είδη ανοσολογικών εξετάσεων 

ανά δείγμα. Να έχουν ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 1.000 φωτομετρικών αναλύσεων και 200 ανοσολογικών 
αναλύσεων την ώρα. Στις ανωτέρω ταχύτητες ανάλυσης δεν συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των ηλεκτρολυτών. 

5. Οι αναλυτές να διαθέτουν σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών (ISE), ενσωματωμένο στην βιοχημική 
μονάδα, για την μέτρηση Καλίου, Νατρίου, Χλωρίου με παραγωγικότητα τουλάχιστον 400 εξετάσεων 

Ηλεκτρολυτών ανά ώρα. 

6. Η τροφοδοσία τους σε δείγματα να γίνεται συνεχώς, χωρίς διακοπή της λειτουργίας τους και να φέρουν 
ενσωματωμένους αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode) για τα δείγματα. 

7. Να δέχονται όλους τους τύπους δειγμάτων (ορό, ούρα, ΕΝΥ, ολικό αίμα) καθώς και σωληνάρια 
διαφορετικού ύψους και διαμέτρου, ταυτόχρονα στους δειγματοφορείς. 

8. Να παρέχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής αυτόματης επανάληψης της εξέτασης (auto rerun), για τα εκτός 

ορίων δείγματα, αλλά και της αυτόματης εκτέλεσης άλλης εξέτασης ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης 
(reflex testing). Σε κάθε περίπτωση να μην απαιτείται η επανατοποθέτηση του δείγματος. 

9. Για την καρδιακή Τροπονίνη Ι απαιτείται υψηλής ευαισθησίας (κατά IFCC) ποσοτικός προσδιορισμός. 
10. Να διαθέτουν τη δυνατότητα ανίχνευσης και μέτρησης δεικτών παρεμπόδισης στα δείγματα (λιπαιμία, 

αιμόλυση, ικτερική χροιά). 
11. Τα ρύγχη των δειγμάτων να διαθέτουν σύστημα ανίχνευσης θρόμβων και φυσαλίδων που να ανιχνεύει όχι 

μόνο ολική απόφραξη του ρύγχους αλλά και μικρά πήγματα. 

12. Να φέρουν ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων (<12οC), για όλα τα προσφερόμενα 
αντιδραστήρια, με αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode), ώστε να μην χρειάζεται η τοποθέτηση τους σε 

προεπιλεγμένη θέση. Θα εκτιμηθεί ο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός τεστ ανά φιαλίδιο αντιδραστηρίου για 
τις παραμέτρους με μεγάλο ετήσιο αριθμό εξετάσεων. 

13. Να έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτωσης, βαθμονόμησης και χρήσης back up αντιδραστηρίων 

διαφορετικής παρτίδας (lot number) μεταξύ τους. 
14. Να μπορούν να ελέγχουν την ποιότητα των αντιδραστηρίων με αυτόματη ειδοποίηση για τυχόν 

προβλήματα. 
15. Να ελέγχουν τα επίπεδα αντιδραστηρίων και δειγμάτων και να επισημαίνουν τυχόν ποσοτική ανεπάρκεια 

αυτών. 
16. Να διαθέτουν σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων. 



Να παρέχουν δυνατότητα εντοπισμού βλαβών. 

17. Οι βιοχημικές μονάδες να διαθέτουν φορέα κυψελίδων φωτομέτρησης μικρού όγκου και να συνοδεύονται 

από σύστημα απιονισμού και ειδικής καθαρότητας του νερού για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Το κόστος 
αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

18. Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά με εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας και με 
σύστημα διαχείρισης και καταγραφής των στοιχείων του αριθμού και του είδους και των εξετάσεων. Να διαθέτουν 

επιπρόσθετα σύστημα λεπτομερούς καταγραφής του αναλυτικού τους έργου, ανά εξέταση. 

19. Να λειτουργούν υπό τάση 220V και να υποστηρίζονται από σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS). 
20. Το service και τα αναλώσιμα, πέραν των αναφερομένων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει 

και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν, στο χώρο του εργαστηρίου του 
Βιοχημικού Τμήματος. 

21. Οι αναλυτές να μπορούν να συνδεθούν με το LIS του εργαστηρίου σε αμφίδρομη επικοινωνία. Η δαπάνη 

θα βαρύνει τον προμηθευτή. 
22. Η βιοχημική μονάδα να είναι πλήρως ανοικτή, ώστε να μπορεί να δεχθεί προγραμματισμό αντιδραστηρίων 

του ελεύθερου εμπορίου για επιπλέον εξετάσεις. Το φωτομετρικό σύστημα να διαθέτει όσο το δυνατόν 
περισσότερα μήκη κύματος. 

23. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεως κάθε εξέτασης στα Ελληνικά, στις οποίες να αναγράφονται οι 
επιδόσεις ακρίβειας (επαναληψιμότητα, γραμμικότητα, ακρίβεια κ.λ.π.) για τον προσφερόμενο αναλυτή. Οι 

καμπύλες των αντιδραστηρίων να έχουν κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια, το δε εύρος μέτρησης 

(γραμμικότητα) για κάθε εξέταση να είναι το δυνατόν μεγαλύτερο, όπως και ο χρόνος σταθερότητας επί του 
αναλυτή. Να αναφερθεί ο χρόνος σταθερότητας επί του αναλυτή, ο χρόνος σταθερότητας βαθμονόμησης, καθώς 

και το εύρος μέτρησης για κάθε απαιτούμενο αντιδραστήριο. 
24. Για τον υπολογισμό των συσκευασιών αντιδραστηρίων και λοιπών υλικών, των παραπάνω αναλυτών, να 

λαμβάνονται υπόψη, ο χρόνος ζωής τους επί του αναλυτή, ο αριθμός των εξετάσεων της διακήρυξης, καθώς και ο 

αριθμός των εξετάσεων βαθμονόμησης και του καθημερινού ελέγχου ποιότητας σε δυο επίπεδα για τον κάθε 
αναλυτή. Εξαίρεση αποτελούν οι βιοχημικές παράμετροι με αριθμό εξετάσεων ≤ 1.000/έτος & όλες οι 

ανοσολογικές παράμετροι, για τις οποίες θα πρέπει να προσφερθεί ο ικανός αριθμός συσκευασιών 
για την εκτέλεση του ζητούμενου αριθμού εξετάσεων. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

προσφερόμενων αναλυτών θα τεκμηριώνονται με παραπομπές στα διαφημιστικά και τεχνικά εγχειρίδια, 
διαφορετικά δεν θα αξιολογούνται. 

25. Ο προμηθευτής θα αναλάβει το κόστος του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων. 

 
Β.1.1.ΙΙ. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ NOVA 10 

Προδιαγράφεται αυτόματος αναλυτής ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ NOVA 10, ιδιοκτησίας της Νοσηλευτικής Μονάδας 
AΓΡΙΝΙΟΥ. Τα προς διάθεση αντιδραστήρια και υλικά να καλύπτουν τις παρακάτω απαιτήσεις:  

1. Τα αντιδραστήρια να είναι απόλυτα συμβατά με τον αναλυτή NOVA 10. Ο υπολογισμός των 

απαιτούμενων συσκευασιών, βαθμονομητών, ορών ελέγχου και αναλωσίμων υλικών θα προκύψει από την 
μελέτη του αριθμού αναλύσεων ανά εξέταση, ο οποίος καταγράφεται στον αριθμητικό πίνακα αναλύσεων 

που επισυνάπτεται, λαμβάνοντας υπόψη, την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή βαθμονόμηση, καθώς και 
τον καθημερινό έλεγχο ποιότητας δύο σημείων (low/high) για όλες τις αναλύσεις.  

2. Για την προφύλαξη του αναλυτή, την διευκόλυνση των χειριστών, και κυρίως την αποφυγή 

σφαλμάτων, τα αντιδραστήρια-βαθμονομητές να τοποθετούνται απ' ευθείας στον αναλυτή και να 
αναγνωρίζονται από τον αναλυτή αυτόματα. 

3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από τον Κατασκευαστή Οίκο για τον 
αναλυτή NOVA 10. 

4. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει επίδειξη της εφαρμογής των προσφερομένων αντιδραστηρίων, η οποία 
θα γίνει με ευθύνη του προσφέροντα, ώστε να αποδειχθεί και η ικανότητα του για παροχή επιστημονικής και 

τεχνικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

5. Η Επιστημονική & Τεχνική Υποστήριξη που θα απαιτείται θα βαρύνει τον προμηθευτή της ζητούμενης 
ομάδας εξετάσεων. Η αξιολόγηση προϋποθέτει την κάλυψη όλης της Ομάδας Εξετάσεων.  

 
Β.2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Β.2.1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1. Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση των 
σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή. 

2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να 
αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης 

της οδηγίας 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά: 
2.1. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του εγκατεστημένου στην κοινότητα εξουσιοδοτημένου 



αντιπροσώπου του κατασκευαστή. 

2.2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το 

διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητα του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. 
2.3. Κατά περίπτωση την ένδειξη ΣΤΕΙΡΟ ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η ειδική μικροβιολογική 

κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαρότητας. 
2.4. Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από την λέξη ΠΑΡΤΙΔΑ, ή τον αύξοντα αριθμό. 

2.5. Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της 

επίδοσης. 
2.6. Κατά περίπτωση, ένδειξη, με την οποία θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για «προϊόν» που χρησιμοποιείται in 

vitro ή μόνο για την αξιολόγηση των επιδόσεων. 
2.7. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. 

2.8. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 

3. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά, εκτός εάν η 
υπουργική απόφαση εναρμόνισης της οδηγίας 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά ως εξής: 

3.1. Τα στοιχεία της ετικέτας, πλην των 4.2.4 και 4.2.5 
3.2. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή τη συγκέντρωση του ή 

των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου (ΚΙΤ). 
3.3. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη μέτρηση. 

3.4. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη αποσφράγιση της πρωτοταγούς 

συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας. 
3.5. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την 

επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις  γνωστές αλληλεπιδράσεις. 
3.6. Ένδειξη του τυχόν απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την αναγνώριση του ειδικού 

αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς. 

3.7. Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις τυχόν ειδικές συνθήκες συλλογής, 
προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενούς. 

3.8. Λεπτομερή περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για την χρήση του προϊόντος.  
3.9. Τη διαδικασία μετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται με το διαγνωστικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων 

κατά περίπτωση: 
3.9.1. Της αρχής της μεθόδου 

3.9.2. Των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση, ακρίβεια, επαναληψιμότητα, 

αναπαραγωγικότητα, όρια ανίχνευσης, φάσμα μετρήσεων, πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των 
γνωστών σχετικών παρεμβολών), των περιορισμών της μεθόδου και των πληροφοριών, όσον αφορά τη 

χρησιμοποίηση, εκ μέρους του χρήστη, των διαδικασιών και των υλικών μετρήσεων αναφοράς. 
3.9.3. Των πληροφοριών, που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος απαιτείται, πριν από τη 

χρησιμοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση, έλεγχος οργάνων κ.λ.π.). 

3.9.4. Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών. 
3.10. Τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά αποτελέσματα και όπου απαιτείται, τη 

μέθοδο προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων. 
3.11. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις του προϊόντος. 

3.12. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες σχετικά με:  

3.12.1. Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητος, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών επικύρωσης. 
3.12.2. Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος. 

3.12.3. Τα μεσοδιαστήματα αναφοράς για τις προσδιοριζόμενες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένης της 
περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.  

3.12.4. Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται με άλλα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργήσει, σύμφωνα, με τον προορισμό του, επαρκή 

στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των ενδεδειγμένων προϊόντων ή εξοπλισμού 

που πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός.  
3.12.5. Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του προϊόντος και της 

ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για την φύση και την συχνότητα  της 
συντήρησης και της βαθμονόμησης που απαιτούνται, για να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του 

προϊόντος.  

3.12.6. Πληροφορίες για την διάθεση των αποβλήτων.  
3.12.7. Πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται, προτού χρησιμοποιηθεί 

το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρμολόγηση κ.λ.π.). 
3.12.8. Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας.  

3.12.9. Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης.  
3.13. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις κινδύνους που 

σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των  ειδικών 



μέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, πρέπει να 

εφιστάται η προσοχή των χρηστών στη δυνητική μολυσματική φύση της.  

3.14. Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσεως.  
4. Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης υποχρεούται να επισημαίνει επιπλέον κάθε μονάδα συσκευασίας των 

υλικών που παραδίδονται με: 
α. Τα στοιχεία του προμηθευτή. 

β. Αριθμό σύμβασης 

γ. Την ένδειξη  «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ»  
 

ΜΕΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Δ.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την ανάδειξη χορηγητών για την προμήθεια από το ελεύθερο 

εμπόριο των υλικών, που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων, για χρονικό διάστημα ενός έτους, καθώς 
και τις απαιτήσεις, τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής αυτών. 

2. Ο αναγραφόμενος αριθμός για κάθε εξέταση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, είναι ο μηνιαίος προϋπολογιζόμενος 
αριθμός εξετάσεων. Η ποσότητα των εξετάσεων μπορεί να ελαττωθεί μέχρι ποσοστού 20% ή να αυξηθεί ως 30%. 

3. Για τις παραμέτρους με ζητούμενο αριθμό εξετάσεων μικρότερο από 2.000 ανά έτος, θα πρέπει να 
προσφερθεί ο απαραίτητος ακέραιος αριθμός συσκευασιών αντιδραστηρίων, για την κάλυψη και μόνο του 

ζητούμενου αριθμού εξετάσεων. 

 
Δ.2. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει με βάση τις Τεχνικές Περιγραφές των υλικών που αναφέρονται στην παρούσα. 
2. Οι προσφέροντες πρέπει να αναγράφουν στις προσφορές τους (οικονομική και τεχνική), ότι το είδος που 

προσφέρουν εκπληρώνει τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. 

3. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από αυτά που 
καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι 

αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται από την επιτροπή επουσιώδεις. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να αναφέρονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ με λεπτομέρειες για να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή 

 
Δ.2.2. ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

1. Κατά το στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν την δυνατότητα επίδειξης 

του τρόπου διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την 
επιτροπή αξιολόγησης. 

2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν: 
α. Χώρα προέλευσης των υλικών. 

β. Εργοστάσιο κατασκευής. 

γ. Χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία. 
δ. Χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξεως) 

ε. Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής. 
 

Δ.2.3. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα 
όλων των παρτίδων των προϊόντων κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά τη διάρκεια χρήσεως, μετά από 

σχετική αναφορά του Δ/ντου του Εργαστηρίου, αρκούντος τεκμηριωμένη. 
2. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή 

μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, να αντικαταστήσει την 
ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει τους όρους της σύμβασης. Εάν τελικά ο προμηθευτής δεν 

προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται 

έκπτωτος. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, μέσα με 1 
ημέρα, από την ημερομηνία προσκόμισης των νέων ειδών. 

 
Δ.2.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

1. Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της παρούσας. 

2 Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει, με την πρώτη παράδοση των αντιδραστηρίων και τα 
παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τη διατιθέμενη από αυτόν συσκευή. 

2.1. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, από την 
ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με τον συγκεκριμένο εργοστασιακό αριθμό, ο οποίος θα 

αναγράφεται στη σύμβαση προμήθειας των αντιδραστηρίων. Στο διάστημα αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να 
επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος ή ολόκληρο το σύστημα που έχει υποστεί βλάβη, 

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Υποχρεούται επίσης να αντικαθιστά στην περίπτωση αυτή 



το ισοδύναμο των τεστ, που έχουν καταστραφεί λόγω της απότομης διακοπής της λειτουργίας (βλάβης) του 

αναλυτή, όπως αυτό εμφανίζεται στο βιβλίο λειτουργίας του οργάνου που τηρεί το Εργαστήριο και αποδεικνύεται 

από το αρχείο σφαλμάτων του αναλυτή 
2.2. Το εκτός λειτουργίας διάστημα της συσκευής, αρχίζει από την στιγμή ειδοποίησης του προμηθευτή για 

τη βλάβη και λήγει με την παράδοση του συστήματος σε λειτουργία. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις δύο (2) ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό προμηθευτής οφείλει να θέσει άμεσα 

σε λειτουργία τον εφεδρικό αναλυτή. Ο τρόπος που προτείνει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των 

επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να περιγραφεί σαφώς. 
2.3. Τα αίτια της βλάβης και η πιστοποίηση των χρονικών ορίων της παρούσης παραγράφου θα προκύπτουν 

από έγγραφο ή δελτίο τεχνικού ελέγχου του προμηθευτή που θα προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του τεχνικού 
τμήματος ή του εργαστηρίου του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποστείλει ειδικευμένο τεχνικό 

για την αποκατάσταση κάθε βλάβης. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 

δώδεκα (12) ώρες.  
2.4. Το μέγιστο διάστημα εκτός λειτουργίας του αναλυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 24 ώρες, 

άλλως ο προμηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 30 €/ώρα επιπλέον καθυστέρησης, ως τις 
πρώτες 24 ώρες. Αν ο αναλυτής παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την παρέλευση το πρώτου 24ώρου, η ποινική 

ρήτρα διπλασιάζεται (60 €/ώρα καθυστέρησης). Πέραν της ποινικής ρήτρας, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
καταβάλει και το ποσόν που τυχόν το Νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση των εξετάσεων σε άλλο 

εργαστήριο, έναντι των αντίστοιχων παραστατικών χρέωσης. Οι ως άνω υποχρεώσεις του προμηθευτή ισχύουν 

εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός λειτουργίας τον αναλυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου  ή σε 
γεγονότα ανωτέρας βίας ή βλάβες δικτύων, για τα οποία δεν ευθύνεται ο προμηθευτής. 

2.5. Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου, 
πάνω στη λειτουργία του μηχανήματος, χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς. 

 
Δ.2.5. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Ο μακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέμενου μηχανήματος, γίνεται από αρμόδια 
επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη διαπίστωση : 

1.1. Της καλής κατάστασης από άποψη εμφανίσεως, πληρότητας, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθοράς. 
1.2. Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα 

,καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση. 

1.3. Της ύπαρξης των εγγράφων και εντύπων που αναφέρονται στην παρούσα. 
1.4. Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στην Ελληνική. 

2. Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς που θα παραμείνουν στη διάθεση της επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις 

πάνω στο χειρισμό , τη λειτουργία και τη θεωρία του υπό προμήθεια συστήματος. Η διάρκεια επίδειξης θα είναι 

από 1-6 ημέρες, ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 
3. Πριν την οριστική παραλαβή το σύστημα θα δοκιμαστεί για 5 ημέρες τουλάχιστον σε δουλειά ρουτίνας, ή 

και περισσότερο εάν κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία. 
 

Δ.2.6. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Στην τεχνική προσφορά να κατατίθεται λεπτομερής κατάλογος όλων των χημικών, βαθμονομητών, 
πρότυπων ορών και των άλλων αναλωσίμων με τους αντίστοιχους κωδικούς και τις συσκευασίες του 

κατασκευαστικού οίκου. 
2. Στην ανάλυση κόστους θα πρέπει να αναφέρονται και πόσες ακέραιες συσκευασίες αντιδραστηρίων, 

αναλωσίμων, βαθμονομητών (calibrators) και πρότυπων ορών (controls) θα χρειασθεί να αγορασθούν από το 
Βιοχημικό Τήμα για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου αριθμού εξετάσεων. Τα ανωτέρω να πιστοποιούνται 

με την κατάθεση των εσώκλειστων οδηγιών χρήσεως για τα αντιδραστήρια και όλα τα συμπληρωματικά υλικά. 

Υλικά τα οποία τυχόν δεν θα περιλαμβάνονται στην προσφορά, όπως σύριγγες, λυχνίες, ηλεκτρόδια, και άλλα 
λοιπά ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των αναλυτών θα παραδίδονται χωρίς την 

χρέωση του Νοσοκομείου. 
3. Η υπηρεσία δεν θα δεχτεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές, ανά εξέταση, που θα κατακυρωθούν από τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και για οποιαδήποτε 

αιτία. 
4. Ο προμηθευτής να μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε 

κάθε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή 
ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων. 

5. Η σύνδεση του με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

6. Τήρηση ελάχιστου αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών εντός του Νοσοκομείου. 



 

Δ.2.7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Ειδική επιτροπή στο κάθε Νοσοκομείο θα συγκροτηθεί με στόχο τον έλεγχο του πραγματικού κόστους 
λειτουργίας. Η επιτροπή αυτή θα συνέρχεται ανά τρίμηνο, παρουσία εκπροσώπου του μειοδότη και θα υπολογίζει 

το πραγματικό κόστος ανάλυσης, από το σύνολο των αγορών, το σύνολο του αναλυτικού έργου (εξετάσεις 
ρουτίνας, επείγουσες εξετάσεις, επαναλήψεις, βαθμονομήσεις, εξετάσεις ελέγχου ποιότητας) και την 

παρακαταθήκη υλικών στο Νοσοκομείο. 

2. Η επιτροπή θα συντάσσει πρακτικό με τα παραπάνω στοιχεία. 
3. Κάθε έτος, από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, θα γίνεται ρύθμιση ως εξής. 

3.1. Αν το κόστος έχει υπερβεί την αξία που προκύπτει βάση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων της 
σύμβασης, για τον αριθμό των εξετάσεων του συνολικού αναλυτικού έργου και την παρακαταθήκη υλικών στο 

Νοσοκομείο, ο προμηθευτής υποχρεούται σε επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού, με έκδοση πιστωτικού 

τιμολογίου. 
3.2. Αν το κόστος είναι χαμηλότερο, ο προμηθευτής δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε απαίτηση από το 

Νοσοκομείο. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

1 Αλκαλική Φωσφατάση 28.000 

2 Αµυλάση ορού/ούρων 22.000 

3 APO A1 800 

4 APO B 800 

5 Ασβέστιο ορού 8.000 

6 ACE 800 

7 ADA & ADA2 800 

8 Ακόρεστη σιδηροδεσµευτική ικανότητα (UIBC) 1.500 

9 Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) 26.000 

10 γ-GT 36.000 

11 Γλυκόζη 50.000 

12 Γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη (ΗbA1c) σε ολικό αίµα 2.100 

13 G-6-PDH 800 

14 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΟΡΟΥ/ΟΥΡΩΝ 65.000 

15 CPK 30.000 

16 CK-MB 4.000 

17 Κρεατινίνη Ενζυµατική 50.000 

18 Κυστατίνη C (Cystatin C) 800 

19 Λίθιο 800 

20 Λιπάση 800 

21 Λευκωµατίνη (Αλβουµίνη) 7.000 

22 Λευκώµατα ολικά (Ολικές πρωτεΐνες) 7.000 

23 Λεύκωµα ούρων / ΕΝΥ 1.100 

24 Lp (a) 800 

25 Μαγνήσιο 8.000 

26 Μικροαλβουµίνη 800 

27 Ουρία 50.000 

28 Ουρικό οξύ 9.000 

29 Προαλβουµίνη 800 

30 Σίδηρος ορού 8.000 

31 Τρανσαµινάση οξαλοξική (SGOT) 45.000 

32 Τρανσαµινάση πυροσταφιλική (SGPT) 45.000 

33 Τρανσφερίνη (TRF) 800 

34 Τριγλυκερίδια 12.000 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

35 Υδατοδιαλυτοί υποδοχείς Τρανσφερίνης (STFR) 800 

36 Φερριτίνη 11.000 

37 Φώσφορος 5.000 

38 Χολερυθρίνη ολική 28.000 

39 Χολερυθρίνη άµεση 6.000 

40 Χοληστερόλη ολική 12.000 

41 Χοληστερόλη HDL 10.000 

42 Χοληστερόλη LDL 10.000 

43 Ψευδοχολινεστεράση 4.000 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

1 CEA 2.200 

2 AFP 2.000 

3 CA 19-9 2.200 

4 CA 15-3 1.600 

5 CA 125 1.800 

6 Total PSA 2.400 

7 Free PSA 1.000 

8 TSH 6.800 

9 Total T3 200 

10 Total T4 200 

11 FT3 2.800 

12 FT4 3.800 

13 Anti - TPO 1.600 

14 Anti - Tg 1.400 

15 Intact PTH 1.600 

16 Vitamin D 2.800 

17 FSH 400 

18 LH 400 

19 PRL 200 

20 PRG 200 

21 Estradiol 400 

22 Testosterone 200 

23 β-HCG 1.000 

24 hsTroponin I 20.200 

25 BNP 200 

26 NT - proBNP 3.000 

27 Βιταμίνη Β12 4.000 

28 Φυλλικό Οξύ 2.800 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ  ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ 6.500 

 


