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ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Β΄ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   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  Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ για τις ανάγκες του Γ.Ν.Αιτωλοακαρνανίας Ν. Μ. Αγρινίου  για χρονικό 
διάστημα 10 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  

 

                                                                            α/α 
                                                                      ΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                               Δ/τρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
                                                                                    Του Γ.Ν. Αιτ/νίας-Ν.Μ. Αγρινίου 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                           

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :  

1. Γρ. Προμηθειών                                                                   

 

 Επισυναπτόμενα : 

        1. Ανακοίνωση Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

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

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

 
 
        1. Ανακοίνωση Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
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 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   
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. 6826/04-06-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή 

σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

8) Την υπ.αριθμ. 6885/08-06-2021 Α Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 η οποία αναρτήθηκε και έλαβε 

μοναδικό κωδικό 21DIAB000017271. 

9) To υπ.αριθμ. 7544/22-06-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, Τροποποίηση, από την 

επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών. 

 

Ανακοινώνει την διεξαγωγή της πρώτης (Β’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   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  (10) 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. 
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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. 

 
 

 

 

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

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τα προϊόντα θα πρέπει: 

o Nα τηρούν τις διατάξεις περί CE MARK, όσον αφορά τη διάθεσή τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να διαθέτουν 

οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 

o Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, που αναφέρουν οι προμηθευτές, θα πρέπει να περιέχουν όλα  τα απαραίτητα στοιχεία 

που θα  βοηθήσουν  την επιτροπή  να κατανοήσει και να αξιολογήσει την επίδοση των προϊόντων. 

o Σε περίπτωση που τα τεχνικά χαρακτηριστικά κρίνονται ανεπαρκή δεν θα αξιολογούνται τα υλικά, εκτός και αν, το 

εργαστήριο έχει ήδη εμπειρία του προσφερόμενου είδους. 

o Όσον αφορά τους αναλυτές, τα τεχνικά προβλήματα ή οι ελλείψεις αντιδραστηρίων, που καθιστούν αδύνατη τη 

λειτουργία του αντίστοιχου αναλυτή, να επιλύνονται το πολύ σε 3 εργάσιμες μέρες. Διαφορετικά η Νοσηλευτική 

Μονάδα θα ακολουθεί κάθε νόμιμη διαδικασία. 

o Τα προϊόντα  να προσφέρονται σε κατάλληλη συσκευασία,  ανάλογη με τον αριθμό των αιτουμένων εξετάσεων. 

o Τα  προϊόντα να είναι πρόσφατης παραγωγής  και  κατά την ημερομηνία παράδοσής τους  να μην έχει παρέλθει το 

1/4 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας  ζωής τους. 

o Ο χρόνος λήξης να είναι τυπωμένος πάνω στη συσκευασία, αν είναι δυνατόν και στο υλικό.  

o Τα προϊόντα να αποστέλλονται γρήγορα προκειμένου να διευκολύνεται η ροή εργασίας του εργαστηρίου (1-3 ημέρες 

μετά την έγγραφη παραγγελία). Να γίνει σχετική δήλωση που να δεσμεύει τον προμηθευτή. 

o Όσον αφορά τα  Latex Kit Μικροβιολογικής χρήσης, να είναι πλήρη (controls, κάρτες  ανακίνησης, sticks) και να 

διαθέτουν υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία, οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στο prospectus  και στην τεχνική  
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περιγραφή. Η ευαισθησία και η ειδικότητα των προσφερόμενων αντιδραστηρίων, θα πρέπει απαραίτητα να 

τεκμηριώνεται από έγκριτες επιστημονικές μελέτες (να κατατεθούν), οι οποίες θα αναφέρονται σε σύγκριση με τις 

μεθόδους αναφοράς (καλλιέργειες). Θα προτιμηθούν εταιρείες που προσφέρουν τα περισσότερα προϊόντα για 

ομοιογένεια αποτελεσμάτων και συντονισμό των παραγγελιών.   

o Όσον αφορά  τα τρυβλία θρεπτικών υλικών, θα προτιμηθούν οι μικρότερες συσκευασίες (10-20) με τη μεγαλύτερη 

ημερομηνία λήξεως και που επιπλέον τα τρυβλία είναι συσκευασμένα ανά ένα. Μεγαλύτερες συσκευασίες δεν θα 

αξιολογηθούν προς αποφυγή επιμολύνσεων. Θα προτιμηθούν εταιρείες που προσφέρουν τα περισσότερα προϊόντα 

για ομοιογένεια αποτελεσμάτων και συντονισμό των παραγγελιών.  

o Όσον αφορά τα  σωληνάρια θρεπτικών  υλικών, θα πρέπει να είναι ασφαλείας (βιδωτό πώμα) με κεκλιμένη επιφάνεια 

και με ποσότητα υλικού που ορίζουν τα διεθνή standards. Θα προτιμηθούν οι μικρότερες συσκευασίες με τη 

μεγαλύτερη ημερομηνία λήξεως. 

o Όσον αφορά τους δίσκους αντιβιοτικών, οι συγκεντρώσεις των αντιβιοτικών ουσιών  και οι ζώνες αναστολείς  να είναι 

ρυθμιζόμενες σύμφωνα με τα πρότυπα του EUCAST. Θα προτιμηθούν οι προσφορές που περιλαμβάνουν όλες τις 

ομάδες αντιμικροβιακών παραγόντων και μεγάλη ποικιλία αυτών ανά ομάδα. Το ίδιο και για τους δίσκους 

αντιμυκητιασικών. 

o Όσον αφορά τις πλαστικοποιημένες ταινίες με διαβαθμισμένη MIC για κοινά αντιβιοτικά, αντιμυκητιασικά και 

μηχανισμούς αντοχής, θα προτιμηθούν οι μικρότερες συσκευασίες με τη μεγαλύτερη ημερομηνία λήξεως. 

o Όσον αφορά τους αντιορούς για ορολογική τυποποίηση μικροβίων, θα προτιμηθούν οι μικρότερες συσκευασίες με 

μεγάλη  ημερομηνία λήξεως.  

o Όσον αφορά τα test ανοσοχρωματογραφίας, θα προτιμηθούν οι μικρότερες συσκευασίες σε μορφή κασέτας και με 

ενσωματωμένα controls.  

Ο συνοδός εξοπλισμός θα πρέπει: 

o Nα διαθέτει σήμανση CE 

o Να κατατίθεται πλήρες το πρωτότυπο εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή. 

o Nα διαθέτει σύστημα ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων.  

o Nα καταλαμβάνει τον μικρότερο δυνατό όγκο στο εργαστήριο. 

o Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης. 

o Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης bar code reader. 

o Τέλος, να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου 

(LIS) και η σύνδεση αυτή να παρέχεται με δαπάνη του μειοδότη. 

Οι προμηθευτές θα πρέπει: 

o Να παρέχουν δωρεάν εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένο κέντρο καθ’ υπόδειξη της Νοσηλευτικής 

Μονάδας. 

 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Α. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ- ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
 
Ι. Προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσολογικού  Αναλυτή (Χημειοφωταύγεια) 

1.  Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random), συνεχούς (continuous) και αμέσου  

(immediate) προσπελάσεως (για τα επείγοντα δείγματα).  

2. Η τεχνολογία μέτρησης  του αναλυτή να είναι η μικροσωματιδιακή χημειοφωταύγεια ή κάποια άλλη αντίστοιχη σύγχρονη 

τεχνολογία. 

3.   Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 80 εξετάσεις την ώρα.  



4.   O χρόνος λήψης αποτελέσματος για μια εξέταση να μην υπερβαίνει τα 40 λεπτά για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις.  

5.  Να έχει τουλάχιστον 20 θέσεις αντιδραστηρίων και να παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς συντήρησής τους.  

6.   O δειγματοφορέας του αναλυτή να δέχεται , χωρίς περιορισμούς τοποθέτησης σε συγκεκριμένες θέσεις, διαφορετικούς 

τύπους σωληναρίων (διαμέτρου μέχρι και 16 mm και ύψους μέχρι και 100 mm) και να έχει δυναμικότητα τουλάχιστον 50 

θέσεων δειγμάτων  

7.   Nα έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης υγρών (αντιδραστηρίων και δειγμάτων) καθώς και να διαθέτει σύστημα 

αναγνώρισης πηγμάτων (clot detection)  

8.  Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων και δειγμάτων με BAR CODE καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης 

επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό.  

9.  Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση  (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα 

τουλάχιστον 28 ημερών.  

10. Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμοι προς  

 χρήση χωρίς να απαιτείται  ανασύσταση.  

11. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων καθώς και αυτόματη  

 επανάληψη σε διαφορετική εξέταση (Reflex testing) . 

12. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να παρέχει    

 δυνατότητα εντοπισμού βλαβών.   

13. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου (LIS) και η 

σύνδεση αυτή να παρέχεται με δαπάνη του μειοδότη. 

14. Η εταιρεία να παρέχει δωρεάν εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένο  

κέντρο καθ’ υπόδειξη της Νοσηλευτικής Μονάδας. 

15. Να εκτελεί τουλάχιστον τις ακόλουθες εξετάσεις που αναφέρονται ακολούθως:  

Αντιδραστήρια  και αναλώσιμα για  τον  Αυτόματο Ανοσολογικό Αναλυτή (Χημειοφωταύγεια) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  Rubella - IgG    Test  800 

  Rubella - IgM   Test  800 

  Toxoplasma –IgG Test 1000 

  Toxoplasma –IgM Test 800 

  Toxoplasma - IgG  avidity  Test 200 

  CMV – IgG Test 1400 

  CMV – IgM Test 1000 

  CMV - IgG avidity Test 400 

  EBV EBNA IgG Test 200 

  EBV VCA IgG Test 600 

  EBV VCA IgM Test 600 

  Anti-CCP Test 200 

  Procalcitonin Test 200 

  HbsAg  Test 1600 

  Anti-HCV  Test 1800 

  HIV Ag/Ab  Test 1000 

  Anti-Hbs Test 1200 

  Anti-HBc Test 800 

  Anti-Hbe  Test 600 

  Anti-HBc IgM  Test 600 

  Hbe Ag Test 600 

  Anti - HAV AB(IgG ) Test 600 



  Anti - HAV AB (IgM )  Test 600 

  Σύφιλη  Test 400 

  SARS – CoV-2 IgG Test 200 

  SARS – CoV-2 IgG Quant Test 600 

 
 
II. Προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσολογικού  Αναλυτή (ELISA με τελική μέτρηση φθορισμού) 
 

1. Να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη τεχνική ELISA με τελική μέτρηση φθορισμού για τον προσδιορισμό ανοσολογικών, 

ορολογικών, εξετάσεων.  

2. Να διαθέτει φιλικό στο χρήστη πρόγραμμα λειτουργίας και δυνατότητα επείγουσας ανάλυσης (Stat), όπως και 

κατάστασης ετοιμότητας (Stand by) για 24ωρη λειτουργία. 

3. Το σύστημα δειγματοληψίας να εγγυάται μηδενικές επιμολύνσεις από δείγμα σε δείγμα και από αντιδραστήριο σε 

αντιδραστήριο.  

4. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση, σε μορφή monotest, σε μικρές και πλήρεις συσκευασίες, με μεγάλους 

χρόνους λήξης.  

5. Να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες απαιτήσεις σε βαθμονόμηση, ποιοτικό έλεγχο και συντήρηση και να μην απαιτούνται 

αναλώσιμα (κυβέττες, πλυστικά, κ.ά.). Η καμπύλη βαθμονόμησης να παρέχεται έτοιμη σε μορφή γραμμικού κώδικα (bar 

code).  

6. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου (LIS) και η 

σύνδεση αυτή να παρέχεται με δαπάνη του μειοδότη. 

7. Η εταιρεία να παρέχει δωρεάν εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένο κέντρο καθ’ υπόδειξη της Νοσηλευτικής 

Μονάδας. 

8. Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες εξετάσεις του παρακάτω πίνακα. 

 
Αντιδραστήρια  και αναλώσιμα  για  τον  Αυτόματο Ανοσολογικό 

Αναλυτή  (ELISA με τελική μέτρηση φθορισμού) 
        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  CMV - IgG    Test 120 

  CMV - IgM   Test 90 

  CMV - IgG avidity Test 90 

  EBV - VCA  IgG   Test 90 

  EBV - VCA  IgM  Test 90 

  EBNA -  IgG   Test 30 

  Rubella - IgG    Test 60 

  Rubella - IgM   Test 60 

  Toxoplasma –IgG Test 60 

  Toxoplasma –IgM Test 60 

  Toxoplasma - IgG  avidity  Test 60 

 
 
ΙII. Προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσολογικού  Αναλυτή ( ELISA) 
 
1. Τα δείγματα να τοποθετούνται σε γραμμικούς φορείς (racks), ή δίσκο. 

2. Ο αριθμός θέσεων των δειγμάτων  να είναι σταθερός και να μην εξαρτάται από το είδος των εξετάσεων. 

3. Ο αναλυτής να έχει σύστημα αναγνώρισης των δειγμάτων με γραμμικό κώδικα. 

4. Η τυχόν προαραίωση των δειγμάτων να γίνεται αυτόματα από τον αναλυτή. 

5. Ελάχιστος νεκρός όγκος 300 μl. 

6. Ο αναλυτής πρέπει να εκτελεί βαθμονομήσεις έως και 6 σημείων. 



7. Ο αναλυτής θα πρέπει να εκτελεί ταυτόχρονα >10 εξετάσεις οι οποίες να προγραμματίζονται και να εκτελούνται 

ταυτόχρονα. 

8. Να ανιχνεύει αυτόματα την ποσότητα των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων και να ειδοποιεί την τυχόν έλλειψη αυτών. 

9. Τα επιμέρους αντιδραστήρια της πλειοψηφίας των ζητουμένων εξετάσεων να είναι υγρά, έτοιμα προς χρήση. 

10. Τα αντιδραστήρια να τοποθετούνται κατευθείαν στον  αναλυτή χωρίς να απαιτείται ογκομέτρηση.  

11. Να επεξεργάζεται ταυτόχρονα τουλάχιστον 5 πλάκες ELISA. 

12. Ο αναλυτής να υποστηρίζει ολόκληρες πλάκες, strip και μεμονωμένα βοθρία. 

13. Κάθε πλάκα να επωάζεται σε διαφορετική θερμοκρασία με δυνατότητα ανακίνησης.  

14. Η έκπλυση των βοθρίων των πλακών να γίνεται αυτόματα και ευέλικτα. 

15. Να διαθέτει ανοικτά κανάλια για την εγγραφή πρωτοκόλλων ανάλυσης πέραν των ήδη προγραμματισμένων. 

16. Τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη, να τυπώνονται και να αρχειοθετούνται. Τα αποτελέσματα να δίδονται 

τουλάχιστον ανά δοκιμασία και ασθενή.  

17. Να διαθέτει φωτόμετρο με δυνατότητα μέτρησης στην περιοχή από 400-700 nm και ανάγνωσης ως 9000 OD για αποφυγή 

επαναλήψεων στα ισχυρά θετικά δείγματα. 

18. Ο αναλυτής να διαθέτει την δυνατότητα να αποθηκεύει την πρότυπη καμπύλη κατά την πρώτη χρήση του kit και να 

μπορεί μετέπειτα να εκτελέσει αναλύσεις χωρίς την επανάληψή της, για μέγιστη οικονομία στα αντιδραστήρια. 

19. Το πρόγραμμα του αναλυτή να είναι στα Ελληνικά και φιλικό προς τον χρήστη. 

20. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου (LIS) και η 

σύνδεση αυτή να παρέχεται με δαπάνη του μειοδότη. 

21. Η εταιρεία να παρέχει δωρεάν εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένο κέντρο καθ’ υπόδειξη της Νοσηλευτικής 

Μονάδας. 

22.  Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες εξετάσεις του παρακάτω πίνακα. 

 
Αντιδραστήρια  και  αναλώσιμα για  τον  Αυτόματο Ανοσολογικό Αναλυτή  (ELISA) 

   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  Brucella IgG    Test 288 

  Brucella IgM  Test   288 

  Brucella IgA  Test   96 

  ANA  Test 768 

  ds - DNA       Test 768 

  ENA  Test 288 

  Mycoplasma pneumonia IgG    Test 288 

  Mycoplasma pneumonia IgM    Test 288 

  Mycoplasma pneumonia IgA    Test 192 

  Measles IgG Test 96 

  Measles IgM Test 96 

  P-ANCA Test 192 

  C-ANCA Test 192 

IV. Προδιαγραφές Συστήματος Νεφελομετρίας 
 
1. Πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής πρωτεϊνών τυχαίας προσπέλασης. 

2. Να  χρησιμοποιεί  νεφελομετρική μέθοδο μέτρησης.  

3. Να έχει  ταχύτητα  τουλάχιστον 100 εξετάσεις την ώρα.  

4. Tα αντιδραστήρια να διατηρούνται υπό ψύξη, αν είναι   δυνατόν επί του αναλυτή σε ενσωματωμένο ψυγείο για τη συνεχή 

συντήρηση των αντιδραστηρίων και των controls.    

5. Να είναι σε ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο. 

6. Nα έχει δυνατότητα συνεχούς επαναφόρτωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων, χωρίς να πρέπει να διακοπεί η λειτουργία 

του αναλυτή ή να διακοπεί η ανάλυση των τρεχόντων δειγμάτων. 



7. Ο δειγματοφορέας να μπορεί να δεχτεί ταυτόχρονα σωληνάρια διαφορετικής διαμέτρου (τουλάχιστον 10 mm) και ύψους, 

καψάκια και καψάκια σε σωληνάρια με barcode. 

8. Να κάνει αυτόματες αραιώσεις δειγμάτων.  

9. Να υπάρχει  η δυνατότητα χρήσης έως δύο διαφορετικών παρτίδων του  ίδιου  αντιδραστηρίου  ταυτόχρονα. 

10. Να είναι αναλυτής συνεχούς ροής. 

11. Να εκτελεί πραγματικό έλεγχο περίσσειας αντιγόνου τουλάχιστον για τις βασικές εξετάσεις των ανοσοσφαιρινών (IgA, 

IgG, IgM) για τη διασφάλιση των παρεχόμενων αποτελεσμάτων.  

12. Να διαθέτει μεγάλο εύρος μετρήσεων για τις εξετάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η αυξημένη ευαισθησία και οικονομία λόγω 

ελάχιστων επαναλήψεων αυτών. 

13. Να πραγματοποιεί τις εξετάσεις σε ορό, πλάσμα, ούρα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό.  

14. Να μπορεί να δεχτεί επείγοντα δείγματα.   

15. Να αποκλείει πιθανές επιμολύνσεις και εξατμίσεις των αντιδραστηρίων.  

16. Nα διαθέτει εύκολο και εύχρηστο πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων με ειδικά διαγράμματα, όπου θα δίνονται όλες οι 

πληροφορίες στο χειριστή με άμεσο και κατανοητό τρόπο. 

17. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης του επιπέδου των αντιδραστηρίων και έγκαιρης ειδοποίησης για αλλαγή, όταν αυτή 

απαιτείται.  

18. Να διατεθεί και δεύτερος αναλυτής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου. 

19. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου (LIS) και η 

σύνδεση αυτή να παρέχεται με δαπάνη του μειοδότη. 

20. Η εταιρεία να παρέχει δωρεάν εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένο κέντρο καθ’ υπόδειξη της Νοσηλευτικής 

Μονάδας. 

21. Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες εξετάσεις του παρακάτω πίνακα. 

 

Αντιδραστήρια  και αναλώσιμα  για  το Σύστημα Νεφελομετρίας 
         

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  ΑSO   Test 300 

  RF Test 600 

  CRP high sensitive  Test               36250 

  IgG Test 500 

  IgM Test 500 

  IgA  Test 500 

  IgE      Test 540 

  C3 Test 500 

  C4  Test 500 

 
 

V. Προδιαγραφές  Ανοσοφθορισμού  
 
1. Τα Kit  για ανίχνευση  αντιγόνου Chlamydia trachomatis να συνοδεύονται από τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό και 

αντιδραστήρια (πλακάκια επίστρωσης για τα δείγματα, μεθανόλη για την μονιμοποίηση των πλακιδίων, φωσφορικό 

ρυθμιστικό διάλυμα (PBS) για το πλύσιμό τους). 

2. Τα Kit  για ανίχνευση αντιπυρηνικών αντισωμάτων ANA και αντι-dsDNA, να συνοδεύονται από τα απαραίτητα αναλώσιμα 

και αντιδραστήρια. 

3. Τα Kit να περιλαμβάνουν τιτλοποιημένο θετικό μάρτυρα και mountaing fluid. 

4. Να έχουν υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία 100%. 

 

 
 



Αντιδραστήρια  και αναλώσιμα  Ανοσοφθορισμού 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  Chlamydia trachomatis   Swab  collection  Kits 
(για   άνδρες και  γυναίκες) 

Test 100 

  Kit  για ανίχνευση           
αντιγόνου Chlamydia trachomatis   με τη 
μέθοδο του ανοσοφθορισμού 

Test 100 

  Kit  για ανίχνευση αντιπυρηνικών αντισωμάτων 
ANA  με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού        

Test 100 

  Kit  για ανίχνευση αντισωμάτων dsDNA  με τη 
μέθοδο του ανοσοφθορισμού        

Test 100 

 
 
 

VI. Προδιαγραφές  Οροαντιδράσεων 

 
 

VII. Επιβεβαιωτικά τεστ αυτοάνοσων νοσημάτων με τεχνολογία   
            κηλίδας (dot blot) 

 
 

      
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  ANA Panel 12 παραμέτρων Test 60 

  ANCA Panel 3 παραμέτρων Test 48 

 
 
Να προσφερθεί σαν συνοδός εξοπλισμός κινητήρας κυκλικής κίνησης 240V, με δυνατότητα προγραμματισμού της ταχύτητας 
και του χρόνου ανακίνησης. 
 
B. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  
 

I. Προδιαγραφές Αυτόματου Συστήματος Ταυτοποίησης  και  MIC  

1. Να διαθέτει ψηφιακό θολοσίμετρο για τον προσδιορισμό θολερότητας μικροβιακού εναιωρήματος, που δεν απαιτεί 

βαθμονόμηση από τoν χρήστη. 

2. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Να εκτελεί αυτόματα τον εμβολιασμό, την επώαση και ανάγνωση των 

αναλύσεων. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  ASO  Test 100 

  CRP   Test 100 

  RF  Test 100 

  I.M.    Test 100 

  Le  test Test 100 

  RPR  Test 100 

  Rose Bengal  Brucella  antigen Test 2500 

 Για τα ανωτέρω είδη 65-71 πλήρες κιτ με controls και κάρτες αντίδρασης 

  Brucella  Ag Abortus  Test 2500 

  Brucella  Ag Melitensis Test 500 

  Brucellacapt test Test 250 

  Salmonella  Typhi         (TO)        Test 2500 

  Salmonella  Typhi         (TH)   Test 2500 

  Salmonella  Typhi         (Vi)    Test 500 

  Salmonella  Paratyphi    (AO)   Test 2500 

  Salmonella  Paratyphi    (AH)  Test 2500 

  Salmonella  Paratyphi    (BO)   Test 2500 

  Salmonella  Paratyphi    (BH)  Test 2500 

  Salmonella  Paratyphi    (CO)  Test 2500 

  Salmonella  Paratyphi    (CH)  Test 2500 



3. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης  απόρριψης των τεστ που έχουν τελειώσει χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. 

4. Να ταυτοποιεί βακτήρια (αερόβια, αναερόβια, απαιτητικά) και μύκητες. 

5. Να έχει την δυνατότητα ταυτοποίησης άνω των 350 ειδών. 

6. Να εκδίδει αποτελέσματα ταυτοποίησης βακτηρίων σε 8-10 ώρες και MIC σε 5-17 ώρες. 

7. Τα panels του συστήματος να έχουν τις μικρότερες διαστάσεις για μικρότερο όγκο μολυσματικών αποβλήτων. 

8. Να  μην απαιτείται η προσθήκη συμπληρωματικών αντιδραστηρίων για την διενέργεια  των αναλύσεων ταυτοποίησης. 

9. Να διαθέτει ειδικό εξελιγμένο πρόγραμμα ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής και επικύρωσης αποτελεσμάτων. 

10. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.  

11. Να συνοδεύεται από Η/Υ και εκτυπωτή. 

12. Να εκτελεί απαραιτήτως το σύνολο των ζητούμενων εξετάσεων. 

13. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με πρόγραμμα διαχείρισης εργαστηριακών δεδομένων. 

14. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου (LIS) και 

η σύνδεση αυτή να παρέχεται με δαπάνη του μειοδότη. 

15. Η εταιρεία να παρέχει δωρεάν εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένο κέντρο καθ’ υπόδειξη της Νοσηλευτικής 

Μονάδας. 

16. Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες εξετάσεις του παρακάτω πίνακα. 

 
 

Αντιδραστήρια  και αναλώσιμα για  το Αυτόματο Σύστημα   Ταυτοποίησης 
και MIC 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  Αντιδραστήρια  και  αναλώσιμα  για  αυτόματο 
σύστημα ταυτοποίησης  και  MIC 

Test 4000 

 Ταυτοποίηση Gram  θετικών μικροβίων   

 Ταυτοποίηση  Gram  αρνητικών μικροβίων   

 Ταυτοποίηση Μυκήτων   

 Ταυτοποίηση απαιτητικών μικροβίων (Ναϊσσεριών, 
Αιμοφίλων, κ.ά.) 

  

 Ταυτοποίηση αναεροβίων μικροβίων   

 MIC  Gram αρνητικών μικροβίων   

 MIC  Gram θετικών μικροβίων   

 MIC  Μυκήτων   

Αναλώσιμα  συμβατά  με  τα  παραπάνω 

 
 
 

II. Προδιαγραφές Αυτόματου Συστήματος Αιμοκαλλιεργειών 
 

1. Να διαθέτει πάνω από 100 θέσεις ανίχνευσης δειγμάτων.  

2. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης δημογραφικών και στατιστικών στοιχείων.  

3. Να αναλύει και προ επωασμένες φιάλες και καθυστερημένης εισόδου στο σύστημα. 

4. Να  έχει ένδειξη χρήσης για την ανάλυση και  βιολογικών υγρών.  

5. Να έχει χρωματομετρική αρχή μεθόδου ή άλλη αναγνωρισμένη διεθνώς, για μεγαλύτερη ευαισθησία. 

6. Να αναλύει ταυτόχρονα κάθε είδους φιάλη αερόβια, αναερόβια, παιδιατρική, καλλιέργειες βιολογικών υγρών, 

Μυκοβακτηρίδια σε πτύελα και άλλα βιολογικά υγρά. 

7. Να καταλαμβάνει τον μικρότερο δυνατό όγκο στο εργαστήριο. 

8.    Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.  

9. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου (LIS) και η 

σύνδεση αυτή να παρέχεται με δαπάνη του μειοδότη. 



10. Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες εξετάσεις του παρακάτω πίνακα. 

 
 
 
 
 
 

Αντιδραστήρια  και αναλώσιμα για  το Αυτόματο Σύστημα   Αιμοκαλλιεργειών 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  Φιαλίδια αιμοκαλλιεργειών για το σύστημα 
αιμοκαλλιεργειών με εκτυπωμένο bar code σε 
κάθε φιάλη και κατασκευασμένες από άθραυστο 
υλικό, με αποδεδειγμένη δυνατότητα 
αδρανοποίησης ευρείας γκάμας αντιβιοτικών(να 
κατατεθούν αναλυτικά δεδομένα) 

Test 2000 

 Τύποι φιαλιδίων    

1. Φιάλες για αερόβια επώαση με 
αδρανοποιητικές ουσίες  αντιβιοτικών  

2. Φιάλες για αναερόβια επώαση με 
αδρανοποιητικές ουσίες αντιβιοτικών  

3. Φιάλες για παιδιατρικά δείγματα με 
αδρανοποιητικές ουσίες αντιβιοτικών 

4. Φιάλες για ανίχνευση Μυκοβακτηρίων σε 
πτύελα κ.ά βιολογικά υγρά 

 

  

 
III. Προδιαγραφές Αυτόματου Αναλυτή Καλλιέργειας Ούρων και Άλλων Βιολογικών Υγρών  

1. Να μετράει αυτόματα την ανάπτυξη των βακτηρίων σε δείγματα ούρων και άλλων βιολογικών υγρών και να δίνει 

αποτέλεσμα το αργότερο σε 4 ώρες. 

2. Να έχει τη δυνατότητα και για έλεγχο φορείας ασθενών(GARBA, MRSA,VRE) 

3. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης του R.A.A. test (Υπολειπόμενη   Aντιμικροβιακή Δραστικότητα) παράλληλα με την 

καλλιέργεια ούρων ή των βιολογικών υγρών. 

4. Τα αποτελέσματά του να είναι ποσοτικά και να εκφράζονται σε CFU/ml. 

5. Η φόρτωση των δειγμάτων να είναι συνεχής. 

6. Να είναι αμελητέα η επιρροή των μολυσματικών παραγόντων. 

7. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με πρόγραμμα διαχείρισης  εργαστηριακών δεδομένων. 

8. Η εταιρεία να παρέχει δωρεάν εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένο κέντρο καθ’ υπόδειξη της Νοσηλευτικής 

Μονάδας. 

9. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου (LIS) και 

η σύνδεση αυτή να παρέχεται με δαπάνη του μειοδότη. 

10. Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες εξετάσεις του παρακάτω πίνακα. 

Αντιδραστήρια και αναλώσιμα  για τον Αυτόματο Αναλυτή Καλλιέργειας 

Ούρων και Άλλων Βιολογικών Υγρών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  Αντιδραστήρια  και  αναλώσιμα  για  αυτόματο αναλυτή  

Καλλιέργειας Ούρων και Άλλων Βιολογικών Υγρών  
Test 4000 

 
IV. Θρεπτικά και άλλα Μικροβιολογικά Υλικά Καλλιεργειών 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  Βlood agar + 5% Sheep Blood   Τρυβλία 5000 

  Βlood agar + 5% Horse Blood   Τρυβλία 1000 



  Mac Conkey agar No 2 Τρυβλία 3000 

  Mac Conkey agar No 3 (with crystal violet) Τρυβλία 40 

  Mac Conkey Sorbitol agar Τρυβλία 800 

  Mac Conkey agar με ενσωματωμένη Μεροπενέμη 1mg/ml Τρυβλία 40 

  Blood agar/Mac Conkey agar No2 διχοτομημένο Τρυβλία 3000 

  Chocolate agar Τρυβλία 1000 

  Chocolate agar και PolyVitex  Τρυβλία 2000 

  Chocolate agar και Polyvitex VCAT3 (VCA3) Τρυβλία 100 

  Chocolate Haemophilus agar Τρυβλία 200 

  Salmonella-Shigella agar Τρυβλία 1300 

  XLD agar 
Τρυβλία 100 

  CCFA agar Clostridium difficile 
Τρυβλία 40 

  Chromoagar για καλ/α και απομόνωση βακτηρίων από  
κόπρανα  με  άμεση ταυτοποίηση Salmonella spp  

Τρυβλία 1300 

  Chromoagar για καλ/α και απομόνωση Mυκήτων με άμεση 
ταυτοποίηση C. Albicans και μερική άλλων Ζυμομυκήτων  Τρυβλία 600 

  Chromoagar  για  απομόνωση  και άμεση ταυτοποίηση GBS 
Τρυβλία 40 

  Chromoagar KPC  Τρυβλία 40 

  Mannitol Salt agar (Chapman) Τρυβλία 1000 

  Campylobacter  agar Τρυβλία 600 

  Gardnerella Vaginalis selective agar με αίμα ανθρώπου Τρυβλία 500 

  Thayer Martin selective agar   Τρυβλία 300 

  Columbia agar + 5% Sheep Blood   Τρυβλία 2000 

  Columbia agar + 5% Horse Blood   Τρυβλία 1000 

  Columpia CNΑ  agar +5% Sheep  Blood       Τρυβλία 500 

  Schaedler agar + 5% Sheep Blood Τρυβλία 600 

  Schaedler agar with Neomycin-Vancomycin + 5% Sheep 
Blood 

Τρυβλία 200 

  Yersinia  Selective  agar Τρυβλία 20 

  Trypticase-Soy  Agar   Τρυβλία 40 

  Mueller Hinton agar, στρογγυλά, μεγάλο μέγεθος (145 mm)  Τρυβλία 200 

  Mueller Hinton  agar  μικρό μέγεθος  Τρυβλία 200 

  Mueller Hinton agar + 5% Sheep Blood, στρογγυλά,  μεγάλο 
μέγεθος 

Τρυβλία 100 

  Mueller Hinton agar + 5% Sheep Blood, μικρό μέγεθος  Τρυβλία 200 

  Medium Loeffler σε κεκλιμένα σωληνάρια Tube 30 

  Haemophilus Test Medium (H.T.M) agar Τρυβλία 40 

  Dermatophyte Test Medium (D.T.M)  agar   Τρυβλία 50 

  Sabouraud Cycloheximide-Chloramphenicol agar   Τρυβλία 200 

  Agar estrips  έτοιμο θρεπτικό  υλικό για καταμέτρηση  
μικροβίων επιφανειών και αέρα  Τρυβλία 40 

  Sabouraud  Actidione - Chloramphenicol agar  έτοιμο σε 
σωληνάριο με βιδωτό πώμα   Tube 50 

  Sabouraud  Gentamycin – Chloramphenicol agar  έτοιμο σε 
σωληνάριο με βιδωτό πώμα   Tube 50 

  Υλικό φύλαξης βακτηριακών στελεχών σε σφαιρίδια Flacon 100 

  Διφασικό υλικό (ταινίες άγαρ) ανίχνευσης 
Δερματομυκητιάσεων     Test 50 

  Cooked  meat  medium Flacon 1200 

  Schaedler Broth with 0,02 % agar + Vitamin  k3  έτοιμο σε 

γυάλινο σωληνάριο  με  βιδωτό  πώμα 
Flacon 

30 

 

  Thioglycolate  Broth Flacon 100 

  Nutrient  Broth Flacon 50 

  Stock Culture Broth Flacon 50 

  Mueller Hinton Broth  Flacon 50 

  Trichomonas  Broth  Flacon 20 



  Rappaport Broth Flacon 200 

  Selenite  Broth Flacon 50 

  Carry-Blair υλικό μεταφοράς σε συσκευασία 500gr Τεμ. 1 

  Δίσκοι ευαισθησίας αντιβιοτικών σύμφωνα με το EUCAST. Test 2500 

   Πλαστικοποιημένες ταινίες με διαβαθμισμένη MIC για κοινά 
αντιβιοτικά 
 

Test 
300 

 

   Πλαστικοποιημένες ταινίες με διαβαθμισμένη MIC για τους 
μηχανισμούς αντοχής: 
Ampc:Cn/Cni(Cefotetan/Cefotetan+Cloxacillin) 

Test 
30 
 

  Πλαστικοποιημένες ταινίες με διαβαθμισμένη MIC για τους 
μηχανισμούς αντοχής: ESBL:Pm/Pml,(Cefepime/Cefepime+ 
Clav.Acid  

Test 30 

  Πλαστικοποιημένες ταινίες με διαβαθμισμένη MIC για τους 
μηχανισμούς αντοχής: GRD:Va/Tp (Vancomycin/Teicoplanin) 

Test 30 

  Πλαστικοποιημένες ταινίες (E-TEST) με διαβαθμισμένη MIC 

για ανίχνευση MBL:   
Ip/Ipi (Imipenem/Imipenem + EDTA) 

Test 30 

  Πλαστικοποιημένες ταινίες (E-TEST) με διαβαθμισμένη MIC 
για ανίχνευση OXA-48: Temocillin 
 

Test 30 

  Δισκία αντιβιοτικών για ανίχνευση ESBL (screen disk kit 
according EUCAST): 
Cefepime (FEP), Cefepime + Clavulanic Acid (FEL), 
Cefotaxime (CTX), Cefotaxime + Clavulanic Acid (CTL), 
Ceftazidime (CAZ), Ceftazidime + Clavulanic Acid (CAL) 

Test 300 

  Δισκία αντιβιοτικών για ανίχνευση KPC ή MBL (screen disk kit 
according EUCAST) :   Meropenem, Meropenem + 
Phenyloboronic Acid Meropenem + EDTA,  Meropenem + 
Cloxacillin 

Test 4x50 

  Δισκία αντιβιοτικών για ανίχνευση AmpC (screen disk kit 
according EUCAST): 
Cefotaxime (CTX), Cefotaxime + Cloxacillin, Ceftazidime 
(CAZ), Ceftazidime  + Cloxacillin,  

Test 200 

  Δισκία αντιβιοτικών για ανίχνευση OXA-48 (screen disk kit 
according EUCAST): 
Temocillin  

Test 50 

  α. Σύστημα (πάνελ) για τον προσδιορισμό της ελάχιστης 
ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC), με τη μέθοδο διαδοχικών 
μικροαραιώσεων σε ζωμό για τουλάχιστον 20 αντιβιοτικά. 
Αφορά μέθοδο ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής 
ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ, όπου στο ίδιο 
πάνελ εξετάζονται ταυτόχρονα διαφορετικά ένζυμα που 
προσδίδουν πολυαντοχή στα μικρόβια αυτά και τα οποία 

χαρακτηρίζονται ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ  
σύμφωνα με EUCAST ή  CLSI. 

Test 40 

β.Σύστημα ανίχνευσης της ελάχιστης ανασταλτικής 
συγκέντρωσης (MIC) της ΚΟΛΙΣΤΙΝΗΣ, με  αποσπώμενες 
σειρές ("στριπ"), με 11 διαδοχικές αραιώσεις του αντιβιοτικού 
Colistin, που είναι η μόνη διεθνώς αποδεκτή μέθοδος για την 
ευαισθησία της ΚΟΛΙΣΤΙΝΗΣ, σύμφωνα με την μέθοδο των 
μικροαραιώσεων EUCAST ή CLSI. 

Test 40 

γ. Σύστημα (πάνελ) ανίχνευσης της ελάχιστης ανασταλτικής 
συγκέντρωσης (MIC) των ΜΥΚΗΤΩΝ, με εννέα 
αντιμυκητιασικά και έως έντεκα αραιώσεις (Anidulafungin, 
Amphotericin B, Caspofungin, Fluconazol, 5-Fluorocytosin, 
Itraconazol, Micafungin, Posaconazol και Voriconazol) με 
περιορισμό του φαινομένου "TRAILING EFECT" και Δείκτη 

Ανάπτυξης σε 24 ώρες. Η μέθοδος είναι απαραίτητη στα 
σοβαρά  περιστατικά, που χρήζουν ακριβή μέτρηση της MIC 
στα αντιμυκητιασικά. 

Test 40 

δ.   ΔΟΧΕΙΑ: 1 Application ανά πλάκα 50 τεμ. Τεμάχια 100 



ε. RPMI-1640 BROTH + MOPS + GLUCOSE Medium  έτοιμο 
θρεπτικό υλικό σε σωληνάριο για την ανίχνευση της MIC 

ευαισθησίας των μυκήτων με την μέθοδο των 
μικροαραιώσεων. 

Test 40 

στ. MUELLER-HINTON 2-MEDIUM έτοιμο θρεπτικό υλικό σε 
σωληνάριο  για την ανίχνευση της ευαισθησίας αλλά και της 
φαινοτυπικής ανίχνευσης των μηχανισμών αντοχής των 
βακτηριδίων. 

Test 40 

Όλα τα ανωτέρω υλικά αποτελούν τμήμα συστήματος ανίχνευσης της  MIC  και των μηχανισμών αντοχής των 
βακτηριδίων και των μυκήτων και θα προτιμηθεί μία εταιρεία, για ομοιομορφία των παραγγελιών. 

  Πλαστικοποιημένες ταινίες διαβαθμισμένης  MIC για έλεγχο  
μικροβίων σε συσκευασία μέχρι 30 ταινίες στα αντιβιοτικά: 
benzylopenicillin, metronidazole, moxifloxacin, fosfomycin,  
amoxicillin/clavulanic, clindamycin. 

Test 180 

  Διαφοροδιαγνωστικοί δίσκοι: 
novobiocin 5 μg, bacitracin 10 units, bacitracin 0,04 μg, 
optochine 5 μg, metronidazole 5 μg metronidazole 50 μg, 
vancomycin 5 μg, kanamycin 1mg, colistin 10 μg, 
cotrimaxazole 25 μg, παράγων x, παράγων v, παράγων v+x 

Test 1000 

  Δίσκοι NITROCEFINE για έλεγχο β-λακταμάσης Test 200 

  Γλυκερόλη σε συσκευασία έως 1000 ml Τεμ. 2 litr 

  Tryptic Soy Broth σε συσκευασία έως 1000 ml  Τεμ. 2 litr 

  EDTA solution Ph 8.0, 0,5 M  in H20 σε συσκευασία 
των 100 ml Τεμ. 2 

  Phenylboronic acid  σε συσκευασία των 10 gr Τεμ. 2 

  Dimethyl sulfoxide  σε συσκευασία των 500 ml Τεμ. 2 

  Kovaks  reagent  Droppers Kit 1 

  Voges – Proskauer  A Droppers Kit 1 

  Voges – Proskauer  B Droppers Kit 1 

  Οxidase Droppers 50fl *0,75ml (400 test) Kit 5 (2000test) 

  Oxidase  disks Test 200 

  Δείκτες ελέγχου αναερόβιας επώασης    Kit 3 

  Φάκελοι  δημιουργίας  αναερόβιων  συνθηκών  χωρίς   χρήση  
ύδατος και  χωρίς  καταλύτη για  ενεργοποίηση,   με  
πλαστικό   διαφανές    κάλυμμα.  Στο   kit  να  περιέχονται  
clip  seals  

Τεμάχια 1500 

  Φάκελοι  CO2  χωρίς   χρήση   ύδατος και  χωρίς  καταλύτη   
με   διαφανές   πλαστικό   κάλυμμα. Στο   kit  να  περιέχονται  
clip  seals  

Test 40 

  Φάκελοι  δημιουργίας  μικροαερόφιλων συνθηκών  χωρίς  
χρήση  ύδατος  και  χωρίς  καταλύτη  για  ενεργοποίηση, με  
πλαστικό διαφανές  κάλυμμα.  Στο   kit  να  περιέχονται  clip  
seals 

Test 1000 

  Χρώση  Gram (πλήρες kit) να  περιέχει  (crystal  violet, 
ακετονούχο  αλκοόλη, lugol, σαφρανίνη) σε συσκευασία των 
500ml κάθε διάλυμα 

Kit 25 

  Χρώση  Ziehl-Nielsen (πλήρες kit) να  περιέχει  βασική  
φουξίνη, decoloration  solution,  blue  di  methylene,  σε 
συσκευασία των 500ml κάθε διάλυμα 

Kit 
 

3 

  Χρώση  μυκοβακτηριδίου  εν  ψυχρώ  (kinjoum) Kit 2 

  Xρώση  May Grunwald σε συσκευασία 2,5 lt ΤΕΜΑΧΙΑ 3 

  Xρώση Giemsa σε συσκευασία 2,5 lt ΤΕΜΑΧΙΑ 3 

  Τρίχρωμη  χρώση Kit 1 

  Αντιοροί  Salmonella   για  ταυτοποίηση  από  καλλιέργεια: 

Πολυδύναμος ορός anti-O, μονοδύναμοι οροί των ομάδων 
A,B,C1,C2,D(1,2 4,5 6,7,8, 9 12)  
μονοδύναμοι anti-H οροί 1ης φάσεως a,b,c,d,i,g,m 
μονοδύναμοι anti-H οροί 2ης φάσεως : 1,2 1,5 

Flacon 10 

  Αντιοροί  Shigella   για   ταυτοποίηση   από  καλλιέργεια. 
Polyvalent: 
Flexneri, Sonnei, Boydi (C1, C2, C3), Dysenteriae     

Flacon 4 



  Αντιοροί για  ταυτοποίηση  εντεροαιμορραγικών E. Coli 
(EHEC) O157  από   καλλιέργεια  

Flacon 2 

  Πολυδύναμοι Αντιοροί για  ταυτοποίηση  εντεροπαθογόνων E. 
Coli (EPEC) 

Flacon 2 

  Aντιοροί  Υersinia 0:3 για  ταυτοποίηση  από  καλλιέργεια  Flacon 1 

  Aντιοροί  Υersinia 0:9   για  ταυτοποίηση  από  καλλιέργεια 

Flacon 1 

  Πλήρες  kit ταχείας   μεθόδου   με  σωματίδια  Latex  για   την  
ταυτοποίηση  κατά  Lancefield   των  ομάδων A, B, C, D, F, G  
στρεπτόκοκκων  από  καλλιέργεια   

Kit 5 

  Αντιδραστήριο Ανίχνευσης Αντιγόνων από ENY και άλλα 
βιολογικά υγρά. Να προσφερθεί kit latex των 30 
ταυτοποιήσεων για ανίχνευση αντιγόνων που σχετίζονται με 
την μηνιγγίτιδα. Να μπορούν να ανιχνευτούν τα αντιγόνα 

Streptococcus ομάδας B, Haemophilus influenza τύπου b, 
Streptococcus pneumoniae, Neisseria menigitidis, ομάδων 
A,C,Y, W135 (σε μία αντίδραση), Neisseria menigitidis, 
ομάδας B κα Escherichia coli K1 (σε μία αντίδραση) σε 
δείγματα ΕΝΥ, άλλων σωματικών υγρών όπως ορό ή ούρα ή 
σε υπερκείμενο από θετικές αιμοκαλλιέργειες. Να 
περιλαμβάνει θετικό και αρνητικό μάρτυρα. Να έχει ειδικότητα 
98% για δείγματα ΕΝΥ. Όλα τα μέρη του kit να υπάρχουν και 
μεμονωμένα ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί οποιοδήποτε 
αντιδραστήριο τελειώσει νωρίτερα. Να φέρει CE Mark για IVD 
χρήση. 

Kit 4 

  kit με σωματίδια Latex για την ταυτοποίηση  του  
Staphylococcus aureus (kit=100 test) 

Kit 4 

  kit με σωματίδια  Latex για την ταυτοποίηση  του 
πνευμονιοκόκκου. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αποικίες 
και αιμοκ/α 

Test 50 

  Kit με σωματίδια  Latex για άμεση ανίχνευση  
εντεροπαθογόνων Campylobacters 

Test  50 

  Kit με σωματίδια  Latex για άμεση ανίχνευση  
εντεροπαθογόνων  E. Coli O157 

Test 50 

  Bιοχημικά τέστ   ταυτοποίησης  

 1.Ταινίες ταυτοποίησης για εντεροβακτηριακά με τουλάχιστον 
20 υποστρώματα 

Test 100 

2.Ταινίες ταυτοποίησης για μη ζυμούντα Gram (-)  με  
τουλάχιστον 20 υποστρώματα  

Test 50 

3.Ταινίες ταυτοποίησης Ναϊσσεριών, Αιμοφίλων με 
τουλάχιστον 10 υποστρώματα   

Test 25 

4.Ταινίες ταυτοποίησης  με τουλάχιστον 20  υποστρώματα 
κορυνοβακτηριδίων  Test 25 

5.Ταινίες ταυτοποίησης  με τουλάχιστον 20  υποστρώματα 
αναεροβίων  μικροβίων 

Test 50 

6.Ταινίες ταυτοποίησης Μυκήτων με τουλάχιστον 20 
υποστρώματα για απάντηση σε 24-48 ώρες 

Test 50 

7.Ταινίες ταυτοποίησης  με τουλάχιστον 20  υποστρώματα για  
Staphylococcus 

Test 50 

8. Ταινίες ταυτοποίησης  για στρεπτόκοκκους   με 
τουλάχιστον 20 υποστρώματα  

Test 
50 
 

9.  Ταινίες    ταυτοποίησης  βακίλων   Test 30 

10. Ταινίες ταυτοποίησης για Listeria  με   τουλάχιστον 10 
υποστρώματα  

Test 20 

11.Ταινίες ταυτοποίησης Campylobacter spp με τουλάχιστον 
20 υποστρώματα   

Test 30 

12. Συνοδά λοιπά αντιδραστήρια για τα παραπάνω.  Οι ημερομηνίες  λήξεως να είναι    άνω  των 7 μηνών. 
Τα  παραπάνω   test  να αναγνωρίζονται ως test αναφοράς παγκοσμίως 

  Σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών. Ο ενοφθαλμισμός να πραγματοποιείται με μια απλή κίνηση. 

 1.Σύστημα ταυτοποίησης εντεροβακτηριακών 12 
υποστρωμάτων 

Test 50 

 2.Σύστημα ταυτοποίησης Gram (-) οξειδάσης (+) βακτηριδίων 
12 υποστρωμάτων   

Test 25 



 3.Συνοδά λοιπά αντιδραστήρια για τα παραπάνω και συνοδό λογισμικό έκδοσης αποτελεσμάτων 

  Αντιβιόγραμμα  μυκοπλασμάτων  σε  9  αντιβιοτικά  με  2  
συγκεντρώσεις  για  κάθε  αντιβιοτικό. Παράλληλα  να  
υπάρχει  δυνατότητα  ταυτοποίησης  και  τιτλοποίησης, 
συνοδά  αντιδραστήρια   για   το  σύστημα  ταυτοποίησης  
μικροβίων με  μέθοδο  αυτοματοποιημένη   και  manual 

Test 200 

  Mycoplasma Α7 agar. Θα προτιμηθούν οι μικρές συσκευασίες  
Τρυβλία 100 

  Mac Conkey agar σκόνη 500 gr Τεμ. 1 

  Blood Base agar σκόνη 500 gr Τεμ. 1 

  Columbia Base  agar σκόνη 500 gr Τεμ. 1 

  Chromagar Salmonella plus σκόνη 500 gr Τεμ. 1 

  Salmonella Shigella, agar σκόνη 500 gr Τεμ. 1 

  Sabouraud Dextrose agar with Chloramphenicol σκόνη 500 gr Τεμ. 1 

  Mannitol Salt agar σκόνη 500 gr Τεμ. 1 

  Wilkins agar σκόνη 500 gr Τεμ. 1 

  Mueller Hinton agar σκόνη 500 gr Τεμ. 1 

  Mac Conkey agar Νο 2 σε συσκευασία των 100ml Flacon 30x100 ml 

  Blood agar Base σε συσκευασία των 100ml Flacon 30x100 ml 

  Salmonella Shigella agar σε συσκευασία των 100ml Flacon 30x100 ml 

  Chromagar Salmonella plus σε συσκευασία των 100ml Flacon 30x100 ml 

  Mannitol Salt agar σε συσκευασία των 100ml Flacon 30x100 ml 

  Sabouraud Dextrose agar with Chloramphenicol σε 
συσκευασία των 100ml 

Flacon 30x100 ml 

  Mueller Hinton agar σε συσκευασία των 100ml Flacon 30x100 ml 

  Αλβουμίνη βοείου ορού – (BSA) 22% Τεμ. 2 

  Αντιανθρώπινος αντισφαιρινικός ορός Τεμ. 2 

 
 

Γ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ  
 

Ι. Προδιαγραφές Πλήρους Αυτόματου Συστήματος Ούρων 
 

 Το αυτόματο σύστημα ανάλυσης ούρων να αποτελείται από μία ή περισσότερες μονάδες (που έχουν τη δυνατότητα της 

μεταξύ τους σύνδεσης) και να είναι κατάλληλο για τη μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων και των έμμορφων 

συστατικών των ούρων. 

 Ο αναλυτής να είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 

 Να έχει δυνατότητα φόρτωσης δειγμάτων σε ένα σημείο χωρητικότητας τουλάχιστον 40 θέσεων, για να ολοκληρωθούν οι 

μετρήσεις τόσο των φυσικοχημικών παραμέτρων όσο και των έμμορφων συστατικών των υπό εξέταση ούρων. 

 Να είναι εξαιρετικά απλός στη χρήση. Όλη η διαδικασία ρουτίνας να είναι πλήρως αυτόματη από την τοποθέτηση των 

δειγμάτων στο κοινό σημείο φόρτωσης έως και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων, χωρίς την ανάγκη συνεχούς 

παρουσίας χειριστή. Να διαθέτει λειτουργικό σύστημα στα Ελληνικά. 

 Ο χρόνος για το 1ο αποτέλεσμα να είναι βραχύς και να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής επείγοντος δείγματος (STAT). 

 Να διαθέτει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο αντιδραστηρίων για να μειώνονται οι καθημερινές παρεμβάσεις των χειριστών. Τα 

αντιδραστήρια να παραμένουν σταθερά επί του αναλυτή για μια εβδομάδα τουλάχιστον. 

 Το σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και τα δείγματα να εξετάζονται αυτούσια χωρίς να απαιτείται αραίωση ή 

συμπύκνωση.  

 Το σύστημα να αναδεύει εάν απαιτείται τα δείγματα πριν την εξέταση των φυσικοχημικών παραμέτρων και των έμμορφων 

συστατικών για καλύτερη ομογενοποίηση και ως εκ τούτου μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.  

 Να μετρά το ειδικό βάρος των ούρων με διαθλασίμετρο σε εύρος τουλάχιστον 1,000 – 1,050 με ανάλυση 0,001.  

 Να προσδιορίζει (ή και να ταυτοποιεί) με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις κάτωθι παραμέτρους: 

 Πρωτεΐνες 

 Νιτρικά 

 Λευκοκυτταρική Εστεράση 



 Αιμοσφαιρίνη 

 Γλυκόζη 

 Χολερυθρίνη 

 Ουροχολινογόνο 

 Κετονικά Σώματα 

 pH 

 Χρώμα 

 Όψη  

 Ερυθρά αιμοσφαίρια  

 Λευκά αιμοσφαίρια/Πυοσφαίρια  

 Κυλίνδρους υαλίνης  

 Παθολογικούς κυλίνδρους  

 Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα  

 Μη πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα  

 Μικροοργανισμοί 

 Μύκητες  

 Κρύσταλλοι  

 Βλέννη  

 Σπερματοζωάρια 

 

 Η μέτρηση του ειδικού βάρους να έχει υψηλή συσχέτιση με κλινικές μελέτες. 

 Οι ταινίες να είναι κατά το δυνατόν προστατευμένες από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Να κάνει αυτόματα πλήρη 

διόρθωση της επίδρασης της θερμοκρασίας αντίδρασης στο αποτέλεσμα της μέτρησης όπου απαιτείται. 

 Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης και της κρεατινίνης ούρων για τον υπολογισμό του λόγου πρωτεΐνης/κρεατινίνη, για την 

εκτίμηση της πρωτεϊνουρίας σε τυχαίο δείγμα ούρων. 

 Να εκτελεί αυτόματα ανίχνευση της στάθμης δείγματος αλλά και τις διαδικασίες έκπλυσης δειγματολήπτη, για την 

αποφυγή φαινομένων επιμολύνσεων των δειγμάτων.  

 Να χρησιμοποιεί την τεχνολογία ψηφιακής ανάλυσης εικόνας αυτόματης αναγνώρισης σωματιδίων, διπλής εστίασης,  σε 

πολλαπλές πλήρεις εικόνες του οπτικού πεδίου , και όχι μέσω μεμονωμένων εικόνων των σωματιδίων, ώστε να μην 

αποκλείονται της μέτρησης γειτονικά σωματίδια. 

 Το σύστημα να χρησιμοποιεί αξιόπιστη μέθοδο προσδιορισμού, ταυτοποίησης και μέτρησης έμμορφων συστατικών σε 

δείγμα ούρων, που να προσομοιάζει στη μέθοδο αναφοράς (κοινή μικροσκοπική ανάλυση), χωρίς χρωστικές και να 

υπάρχει συμβατότητα της εν λόγω μεθόδου με τη μικροσκοπική ανάλυση του δείγματος. 

 Να έχει δυνατότητα  παραμετροποίησης ώστε ο χειριστής να ελέγχει τα αποτελέσματα και την ποιότητά τους, και να 

μπορεί να ορίζει τους κανόνες αυτόματης επικύρωσης του αποτελέσματος της εξέτασης και τα αποτελέσματα που 

χρειάζεται να διερευνηθούν επιπλέον. 

 Να δίδει αποτελέσματα των έμμορφων συστατικών κατά οπτικό πεδίο και ανά μl. 

 Για το σύνολο των εξετάσεων να αρκεί μικρός όγκος δείγματος ούρων, το πολύ 4 ml. 

 Η ταχύτητα του συστήματος να είναι τουλάχιστον 75 δείγματα ανά ώρα. 

 Τα αντιδραστήρια και αναλώσιμα που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος να είναι έτοιμα προς χρήση. 

 Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 5000 δειγμάτων με φυσικοχημικές μετρήσεις και εικόνες της μικροσκοπικής, προκειμένου ο 

υπεύθυνος να έχει τη δυνατότητα ανάκλησης από τη μνήμη αποτελεσμάτων control και βαθμονομήσεων. 

 Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου (LIS) και η 

σύνδεση αυτή να παρέχεται με δαπάνη του μειοδότη. 



 Η εταιρεία να παρέχει δωρεάν εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένο κέντρο καθ’ υπόδειξη της Νοσηλευτικής 

Μονάδας. 

 Να προσφερθεί και εφεδρικός ημιαυτόματος αναλυτής μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων,της ίδιας εταιρείας, χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο, με τις παρακάτω προδιαγραφές : 

 Ο αναλυτής να είναι ημιαυτόματος. 

 Να προσδιορίζει άμεσα 10 χημικές παραμέτρους στο δείγμα: Γλυκόζη, Χολερυθρίνη, Κετονικά Σώματα, Ειδικό Βάρος, 

Αιμοσφαιρίνη, pΗ, Λεύκωμα, Ουροχολινογόνο, Νιτρώδη, Πυοσφαίρια και επιπλέον να αναφέρει αυτόματα Χροιά και Όψη. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα οπτικής ανάγνωσης της ταινίας από το χειριστή, για επιβεβαίωση του αποτελέσματος και 

εναλλακτική λειτουργία σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή. 

 Η βαθμονόμηση του αναλυτή  να γίνεται αυτόματα, χωρίς επιπλέον αναλώσιμο με την τοποθέτηση κάθε ταινίας μέτρησης. 

 Η διαδικασία μέτρησης να είναι απλή και να απαιτούνται όσο το δυνατό λιγότερες κινήσεις από το χειριστή. Να γίνεται 

αυτόματη εκκίνηση μέτρησης του δείγματος με την τοποθέτηση της αντιδραστήριας ταινίας. 

  Να διαθέτει εσωτερικό εκτυπωτή και να έχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή, υπολογιστή και πρόγραμμα 

μηχανοργάνωσης εργαστηρίου.  

 Να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης για προσθήκη νέων εξετάσεων. (Μικρολευκωματίνη, κρεατινίνη και κλάσμα αυτών). 

 Να έχει δυνατότητα manual εισαγωγής των αποτελεσμάτων  μικροσκοπικής εξέτασης 

 Να έχει μνήμη για τουλάχιστον 500 δείγματα ασθενών.  

 Όλα τα αναγραφόμενα, να αποδεικνύονται με παραπομπές σε γνήσια εργοστασιακά φυλλάδια και εγχειρίδια. 

 
Aντιδραστήρια και αναλώσιμα  για  το  Αυτόματο  Σύστημα  Ανάλυσης  Ούρων 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  Όλα   τα  αντιδραστήρια  και  τα   
αναλώσιμα για  το  πλήρες αυτόματο  
σύστημα  ανάλυσης ούρων 

Test 12000 

 

Aντιδραστήρια και αναλώσιμα  για  το  Ημιαυτόματο  Σύστημα  Ανάλυσης  Ούρων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  Όλα   τα  αντιδραστήρια  και  τα   
αναλώσιμα για  το  ημιαυτόματο  
σύστημα  ανάλυσης ούρων 

Test 3000 

 
 
ΙΙ.  Ανοσοχρωματογραφία επί πλακός με ενσωματωμένα Controls 
 

1. Τα Kit, να είναι πλήρη (controls, αντιδραστήρια, αναλώσιμα) 

2.  Να διαθέτουν υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία, οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στο prospectus  και στην τεχνική  

περιγραφή. 

3.  Η ευαισθησία και η ειδικότητα των προσφερόμενων αντιδραστηρίων, θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώνεται από 

έγκριτες επιστημονικές μελέτες (να κατατεθούν), οι οποίες θα αναφέρονται σε σύγκριση με τις μεθόδους αναφοράς 

(καλλιέργειες). 

4. Τα προσφερόμενα υλικά να έχουν ελεγχθεί για την πιθανότητα διασταυρούμενων αντιδράσεων με άλλους ιούς ή 

βακτήρια καθώς και παρεμβολές από διάφορες ουσίες/φάρμακα. 

5. Να είναι σε μορφή κασέτας/κάρτας (όχι strip). 



6. Κατά την κατάθεση των προσφορών θα ζητηθούν και δείγματα, προκειμένου να γίνει καλύτερη αξιολόγηση των 

ειδών. 

7. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, θα προτιμηθούν εταιρίες που προσφέρουν σαν συνοδό εξοπλισμό Αυτόματο Σύστημα 

καταγραφής και ερμηνείας αποτελεσμάτων, για την ασφαλέστερη ανάγνωση του αποτελέσματος. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

   Test ταχείας ανίχνευσης β-HCG   με     
 μονοκλωνικά αντισώματα σε ούρα και αίμα 

Test 3000 

  Test  ταχείας ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης  σε δείγμα κοπράνων Test 1000 

  Test  ταχείας  ανίχνευσης  β-αιμολυτικού  
στρεπτόκοκκου  ομάδας Α σε δείγμα φαρυγγικού    

Test 5000 

  Test  ταχείας  ανίχνευσης  πνευμονιοκόκκου  σε δείγμα ούρων, ΕΝΥ, 
κ.λ.π.   

Test 150 

  Test ταχείας ανίχνευσης Λεγιωνέλλας σε δείγμα ούρων   Test 150 

  Test ταχείας ανίχνευσης Leptospira IgM σε δείγμα αίματος Test 25 

  Test  ταχείας  ανίχνευσης ιού influenza A+B σε ρινοφαρυγγικό  Test 300 

  Test  ταχείας  ανίχνευσης αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) σε 
ρινοφαρυγγικό 

Test 50 

  Test  ταχείας ανίχνευσης αδενοϊού, ροταϊού και νoροϊού σε δείγμα 
κοπράνων 

Test 100 

  Αναζήτηση Clostridium Difficile Antigen and Toxin A+B σε δείγμα 
κοπράνων 

Test 250 

  Test  ταχείας ανίχνευσης  E. Coli O157 σε δείγμα κοπράνων Test 40 

  Τεστ ταχείας ανίχνευσης Campylobacter  στα κόπρανα Test 40 

  Τεστ ανίχνευσης H. Pylori στα κόπρανα  Test 20 

  Πλήρες Kit για την ταυτόχρονη ανίχνευση παρουσίας πρωτόζωων 
Giardia Lamblia, Entamoeda Histolytica & Cryptosporidium Parvum  σε 
δείγμα κοπράνων 

Test 60 

  Test  ταχείας ανίχνευσης  διαλυτού Ag για την ανίχνευση Aspergillus, 
Cryptococcus neoformans, Candida spp 

Test 20 

  Τεστ ταχείας ανίχνευσης Leismania Abs σε δείγμα αίματος Test 20 

  Test ταχείας ανίχνευσης Bence Jones Free K/L στα ούρα Test 20 

  Chlamydia trachomatis   τεστ ανοσοχρωματογραφίας (για   άνδρες και  
γυναίκες) και στυλεοί. 

Test 200 

 

IΙΙ. Διάφορα Μικροβιολογικά Υλικά 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ       

  Ταινίες ούρων των 10 παραμέτρων για manual χρήση Test 2000 

  Lowenstein -Jensen  medium  έτοιμο  σε  κεκλιμένο 
άθραυστο σωληνάριο ασφαλείας με δείκτη για ανίχνευση 
της ανάπτυξης Μυκοβακτηριδίων πριν αναπτυχθούν οι 
αποικίες και η επιμόλυνση να φαίνεται άμεσα με 
διαφορετικό χρώμα 

Test 120 

 

Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

I. Γενικές προδιαγραφές Εξωτερικού ελέγχου Ποιότητας 

1. Ο οργανισμός που θα διενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας να είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος, ανεξάρτητος, 

πιστοποιημένος με ISO 9001:2008 και να είναι διαπιστευμένος ως προς την διενέργεια σχημάτων εξωτερικής 

αξιολόγησης ποιότητας με τις απαιτήσεις του πρότυπου EN ISO/IEC 17043:2010. 



2. Τα δείγματα να είναι συμβατά με τους αναλυτές και τις μεθόδους της παρούσας. Οι παράμετροι να έχουν τιμές με 

μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων και κοντά στα επίπεδα με κλινική σημασία. 

3. Το πρόγραμμα να παρέχει πρότυπους ορούς/δείγματα σε ποσότητες που να καλύπτουν τη χρήση τους σε όλους τους 

αναλυτές. 

4. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα να περιλαμβάνει:  

a. Την αποστολή των προς εξέταση δειγμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα 

παραδόσεων.  

b. Την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου από τον Οργανισμό.  

c. Την προετοιμασία και αποστολή από τον Οργανισμό εξατομικευμένων εκθέσεων απόδοσης και στατιστικών του 

εργαστηρίου για κάθε αποστολή δειγμάτων, καθώς και ετήσια έκθεση (πιστοποιητικό) απόδοσης. 

 
II. Ειδικές προδιαγραφές Εξωτερικού ελέγχου Ποιότητας 

Ο Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας να περιλαμβάνει τα ακόλουθα προγράμματα: 
 

1. Ετήσιο πρόγραμμα Εξωτερικού ελέγχου ποιότητας για έλεγχο μυκοβακτηριδίων και οξεάντοχη χρώση. 

2. Ετήσιο πρόγραμμα Εξωτερικού ελέγχου ποιότητας για ανεύρεση παρασίτων στα κόπρανα. Να περιλαμβάνονται 

σύντομα ιστορικά των αντίστοιχων περιστατικών. Κατά προτίμηση η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει και  

διαδικτυακό πρόγραμμα με μικροσκοπικές εικόνες από πραγματικά δείγματα κοπράνων, ώστε το εργαστήριο να 

μπορεί να έχει πλήρη κάλυψη στο ανωτέρω πρόγραμμα του διοργανωτή.  

 


