ΤΟΡΟΡΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΜΟΙΑΚΩΝ & ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ

ΕΝΔΟΚΡΘΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ
ΓΕΝΕΣΘΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΠΟΜΟΝΧΗ DNA

ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ

CPV

ΑΠΟΜΟΝΩΗ DNA
ΑΠΟ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
Μεζνδνινγία
33696500-0
παξακαγλεηηθψλ
ζθαηξηδίσλ
ΤΝΟΛΘΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΘΜΗ

280

15

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΠ. ΦΠΑ

4.200,00

5.166,00

4.200,00

5.166,00

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΘΔΡΑΣΗΡΘΧΝ
Να πξνζθέξνληαη αληηδξαζηήξηα θαηάιιεια γηα απνκφλσζε DNA απφ δείγκαηα
νιηθνχ αίκαηνο κε ηε ρξήζε κεζνδνινγίαο παξακαγλεηηθψλ ζθαηξηδίσλ, ζπκβαηά κε
ηνλ πξνζθεξφκελν απηφκαην αλαιπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα ηνπ
αλαιπηή
ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΛΤΣΗ
1. Απηφκαηνο αλαιπηήο απνκφλσζεο DNA κε ηελ ηερλνινγία παξακαγλεηηθψλ
ζθαηξηδίσλ.

1

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

2. Να είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε απνκφλσζε απφ 15 δείγκαηα ηνπιάρηζηνλ, ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα 30-40 ιεπηψλ.
3. Να είλαη δπλαηή ε απνκφλσζε DNA αθφκα θαη απφ έλα δείγκα, ρσξίο θακία
επηπιένλ θαηαλάισζε αληηδξαζηεξίσλ.
4. Να επηδέρεηαη αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα έηνηκα πξνο ρξήζε θαη
πξνδηαλεκεκέλα ζε εηδηθέο «θαζέηεο» νη νπνίεο θαη ζα εηζάγνληαη απ επζείαο
ζηνλ αλαιπηή.
5. Η πξνζθεξφκελε ζπζθεπαζία ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα πεξηιακβάλεη φια ηα
απαξαίηεηα αλαιψζηκα θαη αληηδξαζηήξηα γηα ηελ δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο.
6. Να είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία δεηγκάησλ νιηθνχ αίκαηνο (θξέζθνπ ή
θαηεςπγκέλνπ) θαη buffy coat.
7. Να κελ απαηηείηαη θακία πξνεξγαζία ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη ην
δείγκα λα εηζάγεηαη απεπζείαο ζηηο θαζέηεο κε ηα πξνδηαλεκεκέλα αληηδξαζηήξηα
ρσξίο λα ππνζηεί θάπνηα επεμεξγαζία.
8. Να είλαη δπλαηή ε απνκφλσζε DNA απφ νιηθφ αίκα αξρηθνχ φγθνπ απφ 50κL
έσο 700 κL.
9. H ηειηθή απφδνζε ηνπ DNA λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 κg απφ 300κL-700κL
αξρηθνχ φγθνπ νιηθνχ αίκαηνο
10. Η θαζαξφηεηα ηνπ DNA λα είλαη ηεο ηάμεσο Α260 /Α280≥ 1.7
11. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ιάκπα UV γηα απνιχκαλζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ
κεραλήκαηνο.
12. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν κηθξνυπνινγηζηή (κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ν
πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο) έηζη ψζηε λα κελ απαηηείηαη ε ρξήζε
εμσηεξηθήο κνλάδαο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
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13. Να είλαη δπλαηή, κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ, ε θαηαρψξεζε θαη απνζήθεπζε φισλ ησλ
απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ελφο run (θσδηθφο δείγκαηνο, ζέζε δείγκαηνο,
εκεξνκελία, lot number kit…)
14. Εθηφο απφ ηα πξνεγθαηεζηεκέλα πξσηφθνιια λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία
πξσηνθφιισλ κε παξακέηξνπο νη νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη απφ ην ρξήζηε (π.ρ
αχμεζε ή κείσζε ηνπ ρξφλνπ ιχζεο ησλ δεηγκάησλ)
15. Ο αλαιπηήο λα είλαη επηηξαπέδηνο, κε ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο δηαζηάζεηο θαη ην
ειάρηζην δπλαηφ βάξνο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζηνλ
πεξηνξηζκέλν ρψξν ηνπ Εξγαζηεξίνπ καο.
16. Να δηαζέηεη ζήκαλζε CE
17. Να ζπλνδεχεηαη απφ UPS
18. Να εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε (service).
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ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΘΑΣΡΘΚΗ ΓΕΝΕΣΘΚΗ
ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΓΕΝΕΣΘΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ
ΑΝΑΓΝΧΗ ΑΛΛΗΛΟΤΥΘΑ DNA
Ο ασηόμαηος γενεηικός αναλσηής ανάγνωζης αλληλοστίας DNA ο οποίος είναι
απαραίηηηος για ηη διενέργεια ηων ανωηέρων αναλύζεων πρέπει:
















Να είναι πλιρουσ αυτόματθσ λειτουργίασ & νζασ τεχνολογίασ για τθν ανάλυςθ
DNA με 8 τριχοειδι (capillaries),
Να υπάρχει θ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ ακολουκίασ DNA ≥ από 850 βάςεισ με
μεγάλθ ακρίβεια (sequencing)
Να υπάρχει θ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ μικουσ τμθμάτων DNA με μεγάλθ
ακρίβεια (fragment analysis).
Να είναι πλιρωσ αυτόματοσ από τθν ταυτόχρονθ φόρτωςθ των δειγμάτων ζωσ
το προςδιοριςμό τθσ ακολουκίασ ι τθν ανάλυςθ μικουσ τμθμάτων.
Να χρθςιμοποιεί μεγάλθ γκάμα φκοριηουςϊν χρωςτικϊν με τθν προχπόκεςθ να
μπορεί να ανιχνεφςει τισ FAM, HEX, TAMRA, ROX, LIZ οι οποίεσ είναι ςυμβατζσ
με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα και αντιδραςτιρια του εργαςτθρίου.
Να παρζχει τθ μζγιςτθ δυνατι ομοιομορφία κερμοκραςίασ ςτο χϊρο
διεξαγωγισ των αναλφςεων ϊςτε να εμποδίηεται ανομοιομορφία κερμοκραςίασ
ςτισ διάφορεσ κζςεισ τθσ μικροπλάκασ κακϊσ και εξελιγμζνο ςφςτθμα
κερμοκραςιακοφ ελζγχου.
Να πραγματοποιεί αυτόματθ φόρτωςθ δειγμάτων από δειγματολιπτθ με μία
πλατφόρμα, που να δζχεται 2 Χ 96 ι 1 Χ 384-κεςεων μικροπλάκεσ ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ αποδοτικότθτα.
Η εκπομπι ςιματοσ να επιτυγχάνεται μζςω laser με μεγάλο χρόνο ηωισ.
Η ταχφτθτα του αναλυτι για τθν επεξεργαςία 8 δειγμάτων να μθν υπερβαίνει τα
60 λεπτά για τισ εφαρμογζσ sequencing τουλάχιςτον 700bp και για fragment
analysis
Ο αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ Ετικετϊν, ϊςτε να επιτυγχάνεται
θ αυτόματθ αναγνϊριςθ των αναλωςίμων και θ παρακολοφκθςθ τθσ χριςθσ και
κατανάλωςθσ αυτϊν.
Για τθν ςυλλογι και αποκικευςθ των δεδομζνων, να διατίκεται ςφγχρονο
υπολογιςτικό ςφςτθμα ςε περιβάλλον Windows.
Να ςυνοδεφεται από πακζτο προγραμμάτων επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ
δεδομζνων για ςφγκριςθ αλλθλουχιϊν βάςεων (comparative sequencing) και
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ανίχνευςθ ςθμειακϊν μεταλλάξεων & ετεροηυγωτϊν, για τθν ανάλυςθ rRNA και
μιτοχονδριακοφ DNA, για χαρτογράφθςθ ςφνδεςθσ (linkage mapping), για
ποςοτικοποίθςθ δειγμάτων και μζτρθςθσ του μικουσ τουσ (fragment sizing).
Να παρζχονται από τον προμθκευτι τα αναλϊςιμα του αναλυτι που είναι
αναγκαία για τθν διεξαγωγι των ηθτουμζνων αναλφςεων.
Να υπάρχουν άμεςα διακζςιμα ανταλλακτικά.
Να παρζχεται πλιρθσ τεχνικι υποςτιριξθ και άμεςθ ανταπόκριςθ από
ειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό εκπαιδευμζνο και πιςτοποιθμζνο από τον
καταςκευαςτι.
Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςθσ (UPS).

5

ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΘΔΡΑΣΗΡΘΧΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟ
ΓΕΝΕΣΘΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΝΑΓΝΧΗ ΑΛΛΗΛΟΤΥΘΑ DNA

Η εταιρία κα πρζπει να προςφζρει όλα εκείνα τα αντιδραςτιρια κακϊσ και τα
αναλϊςιμα τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν πραγματοποίθςθ των τριϊν
κατωτζρω εξετάςεων όπωσ προβλζπεται από τον καταςκευαςτι για τθ ςωςτι και
αξιόπιςτθ λειτουργία του αναλυτι:
ΕΙΔΗ
Αντιδραςθ Sequencing και θλεκτροφόρθςθ τθσ αντίδραςθσ
sequencing
Ηλεκτροφόρθςθ ςθμαςμζνων με φκορίηουςεσ χρωςτικζσ
προϊοντων PCR – fragment analysis

CPV

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

33696500-0

4373

33696500-0

500

Ηλεκτροφόρθςθ αντίδραςθσ MLPA

33696500-0

250

Πιο αναλυτικά κα πρζπει να προςφερκοφν

Για τθν αντίδραςθ sequencing και τθν θλεκτροφόρθςθ τθσ αντίδραςθσ :
1. Kit εκπεξηέρνλ dNTPs, ζεκαζκέλα ddNTPs θαη DNA πνιπκεξάζε θαζψο θαη
φπνην άιιν αληηδξαζηήξην-buffer απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο αληίδξαζεο sequencing.
2. πζηνηρία ησλ 8 ηξηρνεηδψλ (capillary array).
3. Πνιπκεξέο αθξπιακίδεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία γηα απηνκαηνπνηεκέλε
πιήξσζε ησλ ηξηρνεηδψλ.
4. Ρπζκηζηηθά δηάιπκαηα αλφδνπ-θαζφδνπ ζε έηνηκε ζπζθεπαζία θαη φπνην
αλαιψζηκν απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ αλαιπηή.
5. Μηθξνπιάθεο ησλ 96 ζέζεσλ γηα ηελ θφξησζε ησλ δεηγκάησλ ζηνλ αλαιπηή
θαη φπνην αλαιψζηκν απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηνλ αλαιπηή.
6. Δηάιπκα γηα ηελ απνδηάηαμε θαη πξνεηνηκζία ησλ δεηγκάησλ θαηά ηελ
θφξησζή ηνπο ζηνλ αλαιπηή (Loading mix).
7. Kit γηα ηελ βαζκνλφκεζε ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλαιπηή
(sequencing).
.
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Για τθν θλεκτροφόρθςθ ςθμαςμζνων με φκορίηουςεσ χρωςτικζσ προϊοντων PCR –
fragment analysis υςτοιχία των 8 τριχοειδϊν (capillary array ).

1. Πνιπκεξέο αθξπιακίδεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία γηα απηνκαηνπνηεκέλε
πιήξσζε ησλ ηξηρνεηδψλ.
2. Ρπζκηζηηθά δηάιπκαηα αλφδνπ-θαζφδνπ ζε έηνηκε ζπζθεπαζία θαη φπνην
αλαιψζηκν απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ αλαιπηή.
3. Μηθξνπιάθεο ησλ 96 ζέζεσλ γηα ηελ θφξησζε ησλ δεηγκάησλ ζηνλ αλαιπηή
θαη φπνην αλαιψζηκν απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ αλαιπηή.
4. Δηάιπκα γηα ηελ απνδηάηαμε θαη πξνεηνηκζία ησλ δεηγκάησλ θαηά ηελ
θφξησζε ζηνλ αλαιπηή (Loading mix).
5. Kits γηα ηελ βαζκνλφκεζε ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλαιπηή (fragment
analysis).
6. Μάξηπξεο κεγέζνπο έσο 500bp (δηάθνξεο θζνξίδνπζεο ρξσζηηθέο).
7. Μάξηπξαο κεγέζνπο έσο 1000bp (δηάθνξεο θζνξίδνπζεο ρξσζηηθέο).
Για τθν θλεκτροφόρθςθ των αντίδράςεων MLPA:
1. πζηνηρία ησλ 8 ηξηρνεηδψλ (capillary array ).
2. Πνιπκεξέο αθξπιακίδεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία γηα απηνκαηνπνηεκέλε
πιήξσζε ησλ ηξηρνεηδψλ.
3. Ρπζκηζηηθά δηάιπκαηα αλφδνπ-θαζφδνπ ζε έηνηκε ζπζθεπαζία θαη φπνην
αλαιψζηκν απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ αλαιπηή.
4. Μηθξνπιάθεο ησλ 96 ζέζεσλ γηα ηελ θφξησζε ησλ δεηγκάησλ ζηνλ αλαιπηή
θαη φπνην αλαιψζηκν απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηνλ αλαιπηή.
5. Δηάιπκα γηα ηελ απνδηάηαμε θαη πξνεηνηκζία ησλ δεηγκάησλ θαηά ηελ
θφξησζε ζηνλ αλαιπηή (Loading mix).
6. Kits γηα ηελ βαζκνλφκεζε ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλαιπηή (fragment
analysis)
7. Μάξηπξαο κεγέζνπο έσο 500bp (δηάθνξεο θζνξίδνπζεο ρξσζηηθέο).

7

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Α/Α

1

2

3

AYTOMATO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA/RNA)
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ
ΡΕΙΓΑΦΗ
CPV
ΡΟΣΟΤΗΤΑ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ
Τα αντιδραςτήρια που θα χρηςιμοποιοφνται για τη ςυγκεκριμζνη
απομόνωςη θα πληροφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
Απομόνωςθ ιικοφ νουκλεϊκοφ
33696500-0
3300
το προςφερόμενο κιτ να περιζχονται όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια και
οξζοσ (DNA/RNA) απο ποικιλία
αναλϊςιμα για τθν απομόνωςθ του γενετικοφ υλικοφ.
δειγμάτων με τθ χριςθ
Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί δείγμα ολικοφ αίματοσ όγκου ζωσ 1ml και θ
παραμαγνθτικϊν ςφαιριδίων
απόδοςθ να είναι υψθλι, δλδ. ζωσ 25μg
Απομόνωςθ βακτθριακοφ
33696500-0
3000
το προςφερόμενο κιτ να περιζχονται όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια και
νουκλεϊκοφ οξζοσ (DNA) απο
αναλϊςιμα για τθν απομόνωςθ του γενετικοφ υλικοφ.
ποικιλία δειγμάτων με τθ χριςθ
Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί δείγμα ολικοφ αίματοσ όγκου ζωσ 400μl και θ
παραμαγνθτικϊν ςφαιριδίων
απόδοςθ να είναι υψθλι, δλδ. ζωσ 15μg
Απομόνωςθ βακτθριακοφ
33696500-0
180
το προςφερόμενο κιτ να περιζχονται όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια και
νουκλεϊκοφ οξζοσ (RNA) απο
αναλϊςιμα για τθν απομόνωςθ του γενετικοφ υλικοφ.
ποικιλία δειγμάτων απο
Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί δείγμα ολικοφ αίματοσ όγκου ζωσ 200μl και θ
ποικιλία δειγμάτων με τθ χριςθ
απόδοςθ να είναι υψθλι, δλδ. ζωσ 1.0 μg
παραμαγνθτικϊν ςφαιριδίων

1

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
Eντεροϊών- ποςοτικι ανίχνευςθ
με τθ μζκοδο τθσ RealTimePCR

2

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
Κυτταρομεγαλοϊοφ(CMV)-

ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΟΜΠΝΩΣΗ &ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΑΘΟΓΟΝΩΝ
33696500-0
300
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
33696500-0
600
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ , δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του

8
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ποςοτικι ανίχνευςθ με τθ
μζκοδο τθσ RealTimePCR
3

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
Απλοφ Ζρπητα (HSV 1,2)ποςοτικι ανίχνευςθ με τθ
μζκοδο τθσ RealTimePCR

33696500-0

300

4

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ ιοφ
VZV- ποςοτικι ανίχνευςθ με τθ
μζκοδο τθσ RealTimePCR

33696500-0

90

5

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ ιοφ
EBV- ποςοτικι ανίχνευςθ με τθ
μζκοδο τθσ RealTimePCR

33696500-0

600

6

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ ιοφ
Γρίπησ Α/Η1Ν1- ποιοτικι
ανίχνευςθ με τθ μζκοδο τθσ
RealTimePCR

33696500-0

600

7

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ ιοφ
Γρίπησ Α/Η5Ν1- ποιοτικι
ανίχνευςθ με τθ μζκοδο τθσ
RealTimePCR

33696500-0

600

8

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ ιοφ
PARVOB19- ποςοτικι

33696500-0

300

γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ , δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
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ανίχνευςθ με τθ μζκοδο τθσ
RealTimePCR
9

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
ιοφ ROTA- ποιοτικι ανίχνευςθ
με τθ μζκοδο τθσ RealTimePCR

33696500-0

240

10

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
STAPHYLOCOCCUS (MRSA)ανίχνευςθ με τθ μζκοδο τθσ
RealTimePCR

33696500-0

120

11

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
BRUCELLA- ανίχνευςθ με τθ
μζκοδο τθσ RealTimePCR

33696500-0

60

12

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
LEISHMANIA – ανίχνευςθ με τθ
μζκοδο τθσ RealTimePCR

33696500-0

60

13

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
ΣΤΕΡΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΟΣ Α με τθ μζκοδο τθσ RealTimePCR

33696500-0

90

14

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
ΣΤΕΡΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΟΣ Β -

33696500-0

90

γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν διεξαγωγι τθσ
εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του γενετικοφ υλικοφ
από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι τθσ Real-TimePCR,
ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με τα εςϊκλειςτα τθσ
καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ , δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Ναα προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
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με τθ μζκοδο τθσ RealTimePCR

15

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
ΡΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ -με τθ
μζκοδο τθσ RealTimePCR

1.

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
(RNA) ιοφ Ηπατίτιδασ Cποςοτικι ανίχνευςθ με τθ
μζκοδο τθσ RealTimePCR

2.

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
MYCOBACTERIA- ανίχνευςθ
(DNA) με τθ μζκοδο τθσ
RealTimePCR

Α/Α

1

33696500-0

γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.

90

ANΤΙΔΑΣΤΗΙΑ ΜΟΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΗCV&MTB
33696500-0
120
Nα προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.
33696500-0
120
Να προςφερκοφν οπωςδιποτε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν
διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι
τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με
τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.

AYTOMATOΣΥΣΤΗΜΑΑΡΟΜΟΝΩΣΗΣΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝΟΞΕΩΝ (DNA/RNA)
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ
ΡΕΙΓΑΦΗ
CPV
ΡΟΣΟΤΗΤΑ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ
Τα αντιδραςτήρια που θα χρηςιμοποιοφνται για τη ςυγκεκριμζνη
απομόνωςη θα πληροφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
Απομόνωςθ ιικοφ νουκλεϊκοφ 33696500-0 3300
το προςφερόμενο κιτ να περιζχονται όλα τα απαραίτθτα
οξζοσ (DNA/RNA) απο
αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για τθν απομόνωςθ του γενετικοφ
ποικιλία δειγμάτων με τθ
υλικοφ.
χριςθ παραμαγνθτικϊν
Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί δείγμα ολικοφ αίματοσ όγκου ζωσ 1ml και
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2

3

ςφαιριδίων
Απομόνωςθ βακτθριακοφ
33696500-0 3000
νουκλεϊκοφ οξζοσ (DNA) απο
ποικιλία δειγμάτων με τθ
χριςθ παραμαγνθτικϊν
ςφαιριδίων
Απομόνωςθ βακτθριακοφ
33696500-0 180
νουκλεϊκοφ οξζοσ (RNA) απο
ποικιλία δειγμάτων απο
ποικιλία δειγμάτων με τθ
χριςθ παραμαγνθτικϊν
ςφαιριδίων

θ απόδοςθ να είναι υψθλι, δλδ. ζωσ 25μg
το προςφερόμενο κιτ να περιζχονται όλα τα απαραίτθτα
αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για τθν απομόνωςθ του γενετικοφ
υλικοφ.
Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί δείγμα ολικοφ αίματοσ όγκου ζωσ 400μl
και θ απόδοςθ να είναι υψθλι, δλδ. ζωσ 15μg
το προςφερόμενο κιτ να περιζχονται όλα τα απαραίτθτα
αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για τθν απομόνωςθ του γενετικοφ
υλικοφ.
Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί δείγμα ολικοφ αίματοσ όγκου ζωσ 200μl
και θ απόδοςθ να είναι υψθλι, δλδ. ζωσ 1.0 μg
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ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
AYTOMATOΣΥΣΤΗΜΑΑΡΟΜΟΝΩΣΗΣΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝΟΞΕΩΝ (DNA/RNA)
Σο ςφςτθμα με το οποίο κα γίνεται θ απομόνωςθ του νουκλεϊκοφ οξζοσ για τα Α/Α 1, 2, 3
να πλθρεί τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
-

Να εύναι πλόρωσ αυτοματοποιημϋνο ςύςτημα και να πραγματοποιεύ
απομόνωςη νουκλεώκών οξϋων υψηλόσ καθαρότητασ από ποικιλύα δειγμϊτων
(ολικό αύμα, πλϊςμα, ορόσ, κύτταρα αύματοσ, κυτταροκαλλιϋργειεσ, ιςτού,
βακτηριακϊ κύτταρα, ιού και buffy coat) που ϋχουν μεύνει ςτην κατϊψυξη
μεγϊλο διάςτθμα ι είναι προςφάτωσ ςυντθρθμζνα, με τθ χριςθ τεχνολογίασ
παραμαγνθτικϊν ςφαιριδίων και με ζτοιμα ενςωματωμζνα πρωτόκολλα.

-

Το ςύςτημα να εύναι εύχρηςτο, με οθόνη αφόσ, να επεξεργϊζεται
ταυτόχρονα μϋχρι και 8 δεύγματα ςε μικρό χρονικό διϊςτημα (λιγότερο
απο 30’) και να χρηςιμοποιεύ ϋτοιμα προσ χρόςη αντιδραςτόρια
(cartridges).Να εύναι δυνατό η απομόνωςη νουκλεικών οξϋων ακόμα και
από ϋνα δεύγμα χωρύσ καμύα επιπλϋον κατανϊλωςη αντιδραςτηρύου .

-

Η αλαγλψξηζε ηφζν ησλ αληηδξαζηεξίσλ φζν θαη ησλ δεηγκάησλ λα γίλεηαη
κέζσ barcode, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπο.

-

Να ππάξρεη εηδνπνίεζε απνπζίαο ξπγρψλ αλαξξφθεζεο θαη παξνπζίαο
πεγκάησλ ζην δείγκα, εηδηθή ιάκπα UV θαη θίιηξν HEPA γηα απνιχκαλζε.

-

Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δείγκαηα πνηθίισλ αξρηθψλ φγθσλ (1001000κl) θαη λα γίλεηαη έθινπζε ζε δηαθνξεηηθνχο φγθνπο (50-100 κl). Σα
λνπθιετθά νμέα πνπ πξνθχπηνπλ λα έρνπλ πςειή θαζαξφηεηα, διδ Α260/280>
1.7

-

Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δηάιπκα δηάζπαζεο θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο
βαθηεξίσλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δεηγκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαη λα γίλεηαη
ρξήζε εζσηεξηθνχ κάξηπξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ
απνηειέζκαηνο (ηνπιάρηζηνλ ζε δείγκαηα νιηθνχ αίκαηνο θαη πιάζκαηνο, πνπ
απνηεινχλ ηα πην θνηλά).

13

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΣΥΣΤΗΜΑREAL-TIMEPCRΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ ΡΑΘΟΓΟΝΩΝ

Σο ςφςτθμα με το οποίο κα πραγματοποιείται θ ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ των εξετάςεων
Α/Α 1- 15 κα πλθρεί τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
-

Να είναι ςφςτθμα RealTimePCR με ςιμανςθCEIVD 98/79, με μθχανιςμό
αυτοελζγχου των βαςικϊν λειτουργιϊν του χωρίσ χριςθ αντιδραςτθρίων, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ ορκι λειτουργία, το αξιόπιςτο αποτζλεςμα και θ εξοικονόμθςθ
κόςτουσ.Σο λογιςμικό να είναι εφχρθςτο, με διαφορετικά επίπεδα πρόςβαςθσ και
να επιτρζπει τθν αυτόματθ ζκδοςθ και ςιμανςθ των αποτελεςμάτων.

-

Να δζχεται PCR υποδοχείσ, επίςθσ με ςιμανςθ CEIVD 98/79, ϊςτε να ζχουν άριςτεσ
οπτικζσ ιδιότθτεσ και θ μζτρθςθ του φκοριςμοφνα είναι αξιόπιςτθ. Να μπορεί να
αναλφςει τουλάχιςτον 20 τεςτ ταυτόχρονα.

-

Να ζχει τουλάχιςτον 5 φίλτρα ανίχνευςθσ φκοριςμοφ για τθ διεξαγωγι
multiplexPCR και να ζχει μεγάλο εφροσ μετριςεων, επαναλθψιμότθτα και
ευαιςκθςία.

-

Σο ςφςτθμα να μπορεί κατ’ ελάχιςτο να κάνει χριςθ διαφόρων τεχνολογιϊν
φκοριςμοφ και τουλάχιςτον SYBRGreen, TaqManProbes και HybridizationProbes,
λόγω των πρωτοκόλλων που χρθςιμοποιεί ι δφναται να χρθςιμοποιιςειτο
εργαςτιριο.

-

Να δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να παρζμβει για να επιλζξει αλγόρικμο για
πειράματα ςχετικισ ποςοτικοποίθςθσ και ανάπτυξθ νζων πρωτοκόλλων με δικζσ
του παραμζτρουσ. Να γίνεται

ανάλυςθ αποτελεςμάτων μζςω τεχνολογίασ

καμπφλθσ τιξθσ (meltingcurve) ϊςτε να πραγματοποιείται ταυτοποίθςθ των
προϊόντων τθσ PCR και γονοτφπθςθ μεταλλάξεων.
-

Η κερμοκραςία του καλάμου εκτζλεςθσ τθσ PCR να αυξομειϊνεται με τθ μζγιςτθ
δυνατι ταχφτθτα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ταχφτθτα και οι αντιδράςεισ να
μποροφν να ολοκλθρϊνονται γριγορα, ιτοι ςε λιγότερο από 40ϋ.

-

Να υπάρχει ομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ ςτο κάλαμο τθσ RT-PCR και το
ςιμα φκοριςμοφ να ελζγχεται ξεχωριςτά για κάκε δείγμα, ϊςτε να υπάρχει
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αξιοπιςτία αποτελζςματοσ.Θα εκτιμθκεί επιπλζον θ δυνατότθτα διεξαγωγισ 2
εξετάςεων ταυτόχρονα.
-

Σο ςφςτθμα να μπορεί να ενιςχφςει μεγάλα τμιματα DNA (≥600bp) και να
φωτομετρεί ςυγκεντρϊςεισ γενετικοφ υλικοφ, χωρίσ να εκτελείται αντίδραςθ
PCR.Να μπορεί επίςθσ να ςυνδεκεί με LISγια τθν διαςφάλιςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ

-

Ο τελικόσ όγκοσ αντίδραςθσ να προςαρμόηεται ανάλογα με το πρωτόκολλο και να
υπάρχει ςφςτθμα αποτροπισ επιμόλυνςθσ απο προθγοφμενεσ εξετάςεισ.

-

Σο μθχάνθμα να μπορεί να πραγματοποιιςει κατ’ ελάχιςτον τισ εξετάςεισ 1-15,
αλλά και θ εταιρεία να μπορεί να προςφζρει τθν κατά παραγγελία προμικεια
εκκινθτϊν-ανιχνευτϊν και λοιπϊν αντιδραςτθρίων, για τθν ανάπτυξθ νζων
πρωτοκόλλων που μπορεί να χρειαςτεί το εργαςτιριο.

-

Θα βακμολογθκοφν επιπλζον, οι προμθκευτζσ/εταιρείεσ που κα προςφζρουν για
τισ ανωτζρω εξετάςεισ ΚΙΣ με ςιμανςθ CEIVD 98/79, με τθν προχπόκεςθ ότι τα ΚΙΣ
κα είναι ςυμβατά με τον προςφερόμενο εξοπλιςμό βάςει των επίςθμων
εςωκλείςτων των αντιδραςτθρίων.

ΣΥΣΤΗΜΑΕΚΤΕΛΕΣΗΣ REAL-TIMEPCRΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΧΗΣΗ
Σο ςφςτθμα με το οποίο κα πραγματοποιείται θ ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ των εξετάςεων
HCV&MTBκα πλθρεί τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
-

Να είναι ςφςτθμα RealTimePCR με ςιμανςθ CEIVD 98/79, που να μπορεί να εκτελεί
ενίςχυςθ και ανίχνευςθ νουκλεϊκϊν οξζων με

φκοριςμό

και ειδικοφσ

TaqManιχνθκζτεσ και να μπορεί κατ’ ελάχιςτον να εκτελεί τισ κάτωκι εξετάςεισ:
i)ποςοτικι μζτρθςθ του ιοφ Ηπατίτιδασ C ςε δείγματα οροφ και πλάςματοσ με
ευαιςκθςία τουλάχιςτον25IU/ml (για τουσ γονότυπουσ 2-6). Για τον γονότυπο 1 θ
ευαιςκθςία να είναι τουλάχιςτον 15 IU/mlόπωσ προτείνεται ςτισ κατευκυντιριεσ
οδθγίεσ παρακολοφκθςθσ των αςκενϊν λόγω των νζων αντιικϊν φαρμάκων
(DAA’s)και ανϊτατο όριο γραμμικότθτασ 1 Χ 108 IU/ml. Να ζχει ζγκριςθ CE-IVD. και
ii) ποιοτικι ανίχνευςθ ςυμπλόκου Mycobacteriumtuberculosisςε κλινικά δείγματα
(πτφελα, βρογχικζσ εκκρίςεισ, BAL).Nα ζχει ζγκριςθ CE-IVD.
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-

Να μπορεί να αναλφςει το λιγότερο 20 test ταυτόχρονα. Nα ζχει δυνατότθτα
πραγματοποίθςθσ2 εξετάςεισ ταυτόχρονα. Ο χρόνοσ διεξαγωγισ τθσ RT-PCR να μθν
υπερβαίνει τισ 3 ϊρεσ.

-

Να διακζτει λογιςμικό με δυνατότθτα αποκικευςθσ, αρχειοκζτθςθσ και ανάκλθςθσ
των αποτελεςμάτων, να μπορεί να γίνεται ειςαγωγι των δεδομζνων με ςφςτθμα
ςαρωτι barcode και το μθχάνθμα να μπορεί να ςυνδεκεί με LISγια τθν διαςφάλιςθ
τθσ ιχνθλαςιμότθτασ..

-

Σα προςφερόμενα αντιδραςτιρια να ζχουν ςιμανςθ CEIVD 98/79, να διακζτουν
ενηυμικό τρόπο αποφυγισ επιμολφνςεων και όλουσ τουσ απαραίτθτουσ μάρτυρεσ
(κετικοφσ, αρνθτικοφσ, εςωτερικοφσ) για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του
αποτελζςματοσ.

-

Σα προςφερόμενα αντιδραςτιρια να αναφζρονται ςε όλα τα ςτάδια διεξαγωγισ
κάκε εξζταςθσ (απομόνωςθ ζωσ ποςοτικοποίθςθ) και να είναι τα προτεινόμενα
ςφμφωνα με επίςθμα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.

-

Σα usermanuals των αντιδραςτθρίων να αναφζρουν αναλυτικά τθν ευαιςκθςία
(sensitivity), ειδικότθτα (specificity), ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα τθσ μεκόδου.
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Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΗ

CPV

1

Ανίχνευςθ:γονιδιϊματοσ
BordetellaPertussis/Parapertussis
με μοριακζσ τεχνικζσ (REALTIMEPCR)

33696500-0

2

Ανίχνευςθ:γονιδιϊματοσ
33696500-0
BordetellaPertussis/Holmesiiμε
μοριακζσ τεχνικζσ (REALTIME-PCR)

50

3

Ανίχνευςθ γενετικοφ υλικοφ
Parvo B19-ιοφ

1300

33696500-0

ΡΟΣΟΤΗΤΑ
1700
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ
Τα αντιδραςτήρια που θα χρηςιμοποιοφνται για τη
ςυγκεκριμζνη απομόνωςη θα πληροφν τισ παρακάτω
προδιαγραφζσ:
Οπωςδιποτε, να προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα
αντιδραςτιρια, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ
του γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια
για τθ διεξαγωγι τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον
προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με τα εςϊκλειςτα τθσ
καταςκευάςτριασ εταιρείασ. Να δίνεται και θ δυνατότθτα
αυτόματθσ απομόνωςθσ γενετικοφ υλικοφ.
Οπωςδιποτε, να προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα
αντιδραςτιρια, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ
του γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια
για τθ διεξαγωγι τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον
προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με τα εςϊκλειςτα τθσ
καταςκευάςτριασ εταιρείασ.Να δίνεται και θ δυνατότθτα
αυτόματθσ απομόνωςθσ γενετικοφ υλικοφ.
Οπωςδιποτε, να προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα
αντιδραςτιρια, δθλαδι τα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ
του γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και αντιδραςτιρια
για τθ διεξαγωγι τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον
προςφερόμενο αναλυτι και ςφμφωνα με τα εςϊκλειςτα τθσ
καταςκευάςτριασ εταιρείασ.Να δίνεται και θ δυνατότθτα
αυτόματθσ απομόνωςθσ γενετικοφ υλικοφ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
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Σο ςφςτθμα με το οποίο κα διενεργθκοφν οι ηθτοφμενεσ εξετάςεισ να πλθρεί τισ
παρακάτω προδιαγραφζσ:
-Να είναι ςφςτθμα RealTimePCR με ςιμανςθ CEIVD 98/79, με μθχανιςμό
αυτοελζγχου των βαςικϊν λειτουργιϊν του χωρίσ χριςθ αντιδραςτθρίων, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ ορκι λειτουργία, το αξιόπιςτο αποτζλεςμα και θ εξοικονόμθςθ
κόςτουσ.
-Να δζχεται γυάλινουσ τριχοειδείσ υποδοχείσ, επίςθσ με ςιμανςθ CEIVD 98/79,
ϊςτε να ζχουν άριςτεσ οπτικζσ ιδιότθτεσ και θ μζτρθςθ του φκοριςμοφ να είναι
αξιόπιςτθ.
-Να ζχει τουλάχιςτον 5 φίλτρα ανίχνευςθσ φκοριςμοφ για τθ διεξαγωγι
multiplexPCR και να ζχει μεγάλο εφροσ μετριςεων, επαναλθψιμότθτα και
ευαιςκθςία.
- Σο ςφςτθμα να μπορεί κατ’ ελάχιςτο να κάνει χριςθ διαφόρων τεχνολογιϊν
φκοριςμοφ και τουλάχιςτον SYBRGreen, TaqManProbes και HybridizationProbes,
λόγω των ηθτοφμενων από το εργαςτιριο πρωτοκόλλων.
-Ο χριςτθσ να μπορεί να παρζμβει και να επιλζξει αλγόρικμο για πειράματα
ςχετικισ ποςοτικοποίθςθσ και ανάπτυξθ νζων πρωτοκόλλων με δικζσ του
παραμζτρουσ. Να γίνεται ανάλυςθ αποτελεςμάτων μζςω τεχνολογίασ καμπφλθσ
τιξθσ (meltingcurve) ϊςτε να πραγματοποιείται ταυτοποίθςθ των προϊόντων τθσ
PCR και γονοτφπθςθ μεταλλάξεων.
-Η κερμοκραςία του καλάμου εκτζλεςθσ τθσ PCRνα αυξομειϊνεται με τθ μζγιςτθ
δυνατι ταχφτθτα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ταχφτθτα και οι αντιδράςεισ να μποροφν
να ολοκλθρϊνονται γριγορα, ιτοι ςε λιγότερο από 40ϋ.
-Να υπάρχει ομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ ςτο κάλαμο τθσ RT-PCRκαι το
ςιμα φκοριςμοφ να ελζγχεται ξεχωριςτά για κάκε δείγμα, ϊςτε να υπάρχει
αξιοπιςτία αποτελζςματοσ.
-Σο ςφςτθμα να μπορεί να ενιςχφςει μεγάλα τμιματα DNA (≥600bp) και να
φωτομετρεί ςυγκεντρϊςεισ γενετικοφ υλικοφ, χωρίσ να εκτελείται αντίδραςθ PCR.
-Ο τελικόσ όγκοσ αντίδραςθσ να προςαρμόηεται ανάλογα με το πρωτόκολλο και να
υπάρχει ςφςτθμα αποτροπισ επιμόλυνςθσ από προθγοφμενεσ εξετάςεισ.
–Σο λογιςμικό να είναι εφχρθςτο, με διαφορετικά επίπεδα πρόςβαςθσ και να
επιτρζπει τθν αυτόματθ ζκδοςθ και ςιμανςθ των αποτελεςμάτων.
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-Η εταιρεία να μπορεί να προςφζρει τθν κατά παραγγελία προμικεια εκκινθτϊνανιχνευτϊν και λοιπϊν αντιδραςτθρίων, για τθν ανάπτυξθ νζων πρωτοκόλλων που
μπορεί να χρειαςτεί το εργαςτιριο.
-Οπωςδιποτε, να προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια, δθλαδι τα
αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ του γενετικοφ υλικοφ από κλινικά δείγματα και
αντιδραςτιρια για τθ διεξαγωγι τθσ Real-TimePCR, ςυμβατά με τον προςφερόμενο
αναλυτι και ςφμφωνα με τα εςϊκλειςτα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ.

Σο ςφςτθμα με το οποίο κα διενεργθκεί θ αυτόματθ απομόνωςθ γενετικοφ υλικοφ
για τθ διενζργεια των άνωκι ηθτοφμενων εξετάςεων να πλθρεί τισ παρακάτω
προδιαγραφζσ:
-

Να είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα θαη λα πξαγκαηνπνηεί
απνκφλσζε λνπθιετθψλ νμέσλ πςειήο θαζαξφηεηαο απφ πνηθηιία δεηγκάησλ
(νιηθφ αίκα, πιάζκα, νξφο, θχηηαξα αίκαηνο, θπηηαξνθαιιηέξγεηεο, ηζηνί,
βαθηεξηαθά θχηηαξα, ηνί θαη buffycoat) πνπ έρνπλ κείλεη ζηελ θαηάςπμε
κεγάιν δηάζηεκα ή είλαη πξνζθάησο ζπληεξεκέλα, κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο
παξακαγλεηηθψλ ζθαηξηδίσλ θαη κε έηνηκα ελζσκαησκέλα πξσηφθνιια.

-

Να είλαη εχρξεζην, κε νζφλε αθήο, λα επεμεξγάδεηαη ηαπηφρξνλα κέρξη θαη 8
δείγκαηα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ιηγφηεξν απφ 30’) θαη λα ρξεζηκνπνηεί
έηνηκα πξνο ρξήζε αληηδξαζηήξηα (cartridges)

-

Η αλαγλψξηζε ηφζν ησλ αληηδξαζηεξίσλ φζν θαη ησλ δεηγκάησλ λα γίλεηαη
κέζσ barcode, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπο.

-

Να ππάξρεη εηδνπνίεζε απνπζίαο ξπγρψλ αλαξξφθεζεο θαη παξνπζίαο
πεγκάησλ ζην δείγκα, εηδηθή ιάκπα UV θαη θίιηξν HEPA γηα απνιχκαλζε,
θαζψο θαη ςεθηαθή έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο.

-

Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δείγκαηα πνηθίισλ αξρηθψλ φγθσλ (1001000κl) θαη λα γίλεηαη έθινπζε ζε δηαθνξεηηθνχο φγθνπο (50-100 κl). Σα
λνπθιετθά νμέα πνπ πξνθχπηνπλ λα έρνπλ πςειή θαζαξφηεηα, δει. Α260/280>
1.7 γηα ην DNA θαη Α260/280> 2.0 γηα ην RNA.

-

Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δηάιπκα δηάζπαζεο θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο
βαθηεξίσλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δεηγκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαη λα γίλεηαη
ρξήζε εζσηεξηθνχ κάξηπξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ
απνηειέζκαηνο (ηνπιάρηζηνλ ζε δείγκαηα νιηθνχ αίκαηνο θαη πιάζκαηνο, πνπ
απνηεινχλ ηα πην θνηλά).
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ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΜΕ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ
ΜΟΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ
Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

ΒΑΘΜ.

ΤΝΣ.ΒΑΡΤΣ.

ΒΑΘΜ.
ΠΡΟΦ.

ΣΑΘΜ.
ΒΑΘΜ.

Α΄ΟΜΑΔΑ
1.

2.

Αναλυτήσ
Α) Ποιότθτα, Σεχνολογία, απόδοςθ, ταχφτθτα
, αξιοπιςτία λειτουργίασ

30%

Β) Απλότθτα ςτον χειριςμό και τθν λειτουργία
του οργάνου, φπαρξθ ςυςτιματοσ
επικοινωνίασ χειριςτι-οργάνου,φπαρξθ
ςυςτιματοσ αςφαλείασ προςωπικοφ και
περιβάλλοντοσ

10%

Αντιδραςτήρια
Α) Ποιότθτα και πλιρθσ ςυμβατότθτα με τα
αντίςτοιχα όργανα(αναλυτζσ) αξιοπιςτία,
ακρίβεια, επαναλθψιμότθτα των
αποτελεςμάτων.

15%

Β) Διάρκεια χριςεωσ-ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ

10%

Γ) υςκευαςία (καταλλθλότθτα-ςθμάνςεισ)

5%

Δ) Η ςυμφωνία των προςφερομζνων υλικϊν
με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ
κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ

10%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΟΜΑΔΑΣ

80%

Β΄ΟΜΑΔΑ
3.

Α) Εκπαίδευςθ προςωπικοφ-χειριςτϊν για τον
αναλυτι

5%

Β) Εγγυιςεισ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ ςε
ανταλλακτικά και εργαςία για τον αναλυτι

15%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ΟΜΑΔΑΣ

20%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ

100%

Η ΕΠΘΣΡΟΠΗ
ΜΘΥΟ ΑΘΑΝΑΘΟ

ΚΑΦΘΜΑΛΗ ΖΧΗ
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ΣΑΘΗ ΑΓΓΕΛΘΚΗ

