ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΩΝ, ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Α. 1. ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΖ
ΣΜΖΜΑ:ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
1.

Ο αλαιπηήο λα είλαη ηπραίαο πξνζπέιαζεο (Random Access), επηηξαπέδηνο θαη
κηθξψλ δηαζηάζεσλ.

2.

Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο πξέπεη λα εθηειεί ηηο θαησζη εμεηάζεηο:
• Fe νξνχ • UIBC ή ΣΗBC

3.

• G6 PD

Να ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ WINDOWS θαη λα δηαζέηεη εχρξεζην πξφγξακκα
ρεηξηζκνχ θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα..

4.

Να έρεη δπλαηφηεηα εθηέιεζεο άλσ ησλ 150 θσηνκεηξηθψλ αλά ψξα.

5.

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εμεηάζεσλ ζηνλ αλαιπηή λα γίλεηαη κε απιφ θαη θηιηθφ
ηξφπν πξνο ην ρξήζηε.

6.

Να δηαζέηεη ςπρφκελν ρψξν θχιαμεο αληηδξαζηεξίσλ κεηά ην άλνηγκα ηνπο ν
νπνίνο λα παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία αθφκε θαη κεηά ην θιείζηκν ηνπ αλαιπηή.

7.

Ο δεηγκαηνιήπηεο λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 30 ζέζεηο δεηγκάησλ. Σα δείγκαηα λα
ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο απηέο ζε ζσιήλεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ.

8.

Να έρεη δπλαηφηεηα εθηέιεζεο επεηγφλησλ δεηγκάησλ (STAT) αλά πάζα ζηηγκή.

9.

Να κπνξεί λα αληρλεχεη απηφκαηα ηα επίπεδα ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ
δεηγκάησλ θαη λα πξνεηδνπνηεί γηα ηελ ηπρφλ έιιεηςε ε δηαηαξαρή πνηφηεηαο
ηνπο..

10.

Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ απηφκαησλ επαλαιήςεσλ θαη
απηφκαησλ αξαηψζεσλ,

εθφζνλ

απηφ

θξίλεηαη

απαξαίηεην

(φπσο

γηα

παξάδεηγκα ζηα εθηφο νξίσλ γξακκηθφηεηαο απνηειέζκαηα).
11.

Οη θακπχιεο βαζκνλφκεζεο θάζε εμέηαζεο λα ελαπνζεθεχνληαη ζηελ κλήκε
ηνπ νξγάλνπ θαη λα εκθαλίδνληαη γξαθηθά ζηελ νζφλε.

12. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη πιήξεο θαη εθηεηακέλν ζχζηεκα ειέγρνπ
πνηφηεηαο απνηειεζκάησλ, κε ελαπνζήθεπζε θακππιψλ βαζκνλφκεζεο θαη




αληίδξαζεο, ηηκψλ control, κεληαίνπο θαη εκεξήζηνπο ειέγρνπο, έκπεηξα
ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ θαηά Levey-Jennings θιπ.
13. Σα απνηειέζκαηα λα ηππψλνληαη αλά αζζελή θαη ζπγθεληξσηηθά, κε εθηππσηή
πςειήο ηαρχηεηαο, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη λα έρεη
δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε on line ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνηειεζκάησλ ζηελ
Διιεληθή. Να έρεη ζχξα ζχλδεζεο κε ππνινγηζηή (RS 232).
14. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη:
 Να πξνζθέξνπλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε δεηνχκελε
εμέηαζε φπσο πιηθά βαζκνλφκεζεο (calibrators), νξνί ειέγρνπ (controls) ζε
πνζφηεηεο επαξθείο γηα ηνλ ηαθηηθφ πνηνηηθφ έιεγρν

θαη ινηπά αλαιψζηκα

πιηθά.
 Να θαηαζέζνπλ ηα αληίγξαθα εζψθιεηζηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ (θαζψο θαη ησλ
πιηθψλ βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ), ζηα νπνία ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηαζεξφηεηά ηνπο, ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ
ηνπο, ηελ επαλαιεςηκφηεηα ηνπο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο επάλσ ζηνλ
πξνζθεξφκελν αλαιπηή, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 98/79/ΔΚ.
15. Με βάζε ηνλ αξηζκφ ζπζθεπαζηψλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη φισλ ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζζεί λα αγνξαζζνχλ ζα δηακνξθψλεηαη θαη
ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο θάζε πξνκεζεπηή.
16. Ο πξνηεηλφκελνο αλαιπηήο λα είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, ηειεπηαίαο
γεληάο θαη θαηαζθεπήο θαη λα ιεηηνπξγεί ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζειεπηηθά
ηδξχκαηα. Να θαηαηεζεί πειαηνιφγην γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αλαιπηή ζηελ
Διιάδα.
17. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο, λα έρεη δπν δπλαηφηεηεο δεηγκαηνιεςίαο, κε δπν
ζπζηήκαηα. Σν έλα ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ρεηξνθίλεηα θαη ην άιιν ζχζηεκα λα
ιεηηνπξγεί απηφκαηα.
18. Σν απηφκαην ζχζηεκα δεηγκαηνιεςίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ησλ
θσδηθνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή απφ ην θηαιίδην (bar code), θαζψο
επίζεο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αθξηβή επάξθεηα αίκαηνο γηα ηελ εμαγσγή
αμηφπηζηνπ απνηειέζκαηνο
19. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δεηγκαηνιεςίαο, ηα αθξνθχζηα λα θαζαξίδνληαη
απηφκαηα, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. Δπίζεο λα θέξεη θίιηξα
απνθπγήο αλαξξφθεζεο πήγκαηνο.




20. Ο απηφκαηνο δεηγκαηνιήπηεο, λα αληρλεχεη ζηα ππφ εμέηαζε δείγκαηα ηελ
χπαξμε πεγκάησλ ,θπζαιίδσλ θ.α πνπ θαζηζηνχλ ην δείγκα αθαηάιιειν.
21. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα έρεη δηαζέζηκν ζχζηεκα απηφκαηεο θαη
κεραληθήο ξχζκηζεο φισλ ησλ άκεζα κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ (calibration)
θαζψο επίζεο θαη ζχζηεκα απηνειέγρνπ.
22. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα δηαζέηεη ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή
γηα ηηο ζηάζκεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ.
23. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο κεηάπησζεο ζε
θαηάζηαζε αλακνλήο / stand-by. Ζ επαλαθνξά ηνπ ζε θαλνληθή ρξήζε λα είλαη
εχθνιε θαη άκεζε, λα κελ απαηηεί ρξφλν κεγαιχηεξν απφ 10 ιεπηά. Δπηπιένλ ν
απαηηνχκελνο ρξφλνο ηφζν γηα ηελ εθθίλεζε-πιπζηκν φζν θαη γηα ηνλ
ηεξκαηηζκφ-πιπζηκν ηνπ αλαιπηή λα κελ ππεξβαίλεη ηα 20 ιεπηά. Να
αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ απηνκάησο δηελεξγνχκελσλ πιπζηκάησλ
ψζηε λα επηιερηεί ην ρακειφηεξν θφζηνο (θφζηνο απηνθαζαξηζκνχ). Να κελ
ππαξρή αλάγθε ζπρλψλ ζπλεδξηψλ ζπληήξεζεο ηνπ νξγάλνπ πνπ λα απμάλεη
ην θφζηνο .
24. Να

δηαζέηεη

ζχζηεκα

απηνθαζαξηζκνχ

θαη

απηφκαηεο

εμάιεηςεο

ησλ

ζπγθεληξσκέλσλ πξσηετλψλ κεηά απφ θάζε κέηξεζε ρσξίο ηε ρξήζε εηδηθψλ
αληηδξαζηεξίσλ.
25. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ ππφ πξνκήζεηα αλαιπηή, λα δηαζέηεη
παξαζθεχαζκα ειέγρνπ (control) γηα φιεο ηηο κεηξνχκελεο παξακέηξνπο, γηα
ηνλ εζσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ αλαιπηή κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο κεηξηθήο
αμηνπηζηίαο

ηνπ

θαη

πξφηππν

αίκα

ξχζκηζεο

ηνπ

(calibrator)

.Σα

παξαζθεπάζκαηα έιεγρνπ ( control ) λa δηαηίζεληαη ζε αξηζκφ ηθαλφ γηα
θαζεκεξηλή ρξήζε γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν.
26. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπ εξγαζηεξίνπ
ζε ζχζηεκα εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα λα
γλσζηνπνηνχληαη ζην εξγαζηήξην.
27. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα δηαζέηεη πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ψζηε
κε ηελ ρξήζε ησλ δεηγκάησλ ξνπηίλαο ησλ αζζελψλ θαη κε ηελ ρξήζε ησλ
παξαζθεπαζκάησλ ειέγρνπ (controls) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, λα
ειέγρεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.





28. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ αλαιπηή ( φρη ζπλνδφ ) λα είλαη ζχγρξνλν, έθδνζεο
2000 θαη λεψηεξν .Δπίζεο λα είλαη ζπκβαηφ κε ην ιoγηζκηθν ζχζηεκα ηνπ
λνζνθνκείνπ

θαη

λα

έρεη

δπλαηφηεηα

δηαηήξεζεο

κεγάινπ

αξρείνπ

απνηειεζκάησλ. H ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ
λνζνθνκείνπ ( LIS ) λα γίλεη ρσξίο θφζηνο γηα ην λνζνθνκείν
29. Να δηαζέηεη πιήξεο ηκήκα service θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνπο
απηφκαηνπο αλαιπηέο. Απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην απνδεηθλχεη κε
ηελ θαηάζεζε αλαιπηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε λνζνθνκεία ζηα νπνία έρεη
αλαιάβεη ηε ζπληήξεζή ηνπο.
30. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί πξφηαζε θάιπςεο ηνπ service γηα ην
εξγαζηήξην απφ ηνλ πξνκεζεπηή. ηελ ελ ιφγσ πξφηαζε ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεηαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή, ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη απηνκαηνπνηεκέλα.
πγθεθξηκέλα απαηηείηαη ηερληθή θάιπςε απφ ηε παξνρν εηαηξεία 24 ψξεο ην
εηθνζηηεηξάσξν γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ (εξγάζηκεο θαη αξγίεο).
Καζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ζπκπεξηθνξάο νξγάλσλ κέζσ ηειεθσληθήο
γξακκήο κε ζχλδεζε internet.
31. Να δηαζέηεη εθηππσηή γηα εθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε Α4 ραξηί κε
δπλαηφηεηα θαη έγρξσκεο εθηχπσζεο.
32. Να ζπλνδεχεηαη απφ Ζ/Τ, πιεθηξνιφγην θαη ε νζφλε πξνβνιήο ησλ
απνηειεζκάησλ λα είλαη έγρξσκε θαη ηνπιάρηζηνλ 17’’ .
33. Να ιεηηνπξγεί ζε ηάζε 220V θαη λα θέξεη ν αλαιπηήο ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο UPS
γηα ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζε απμνκείσζε ηάζεο
ε δηαθνπή ξεχκαηνο.
34. Να ππνρξενχηαη ν πξνκεζεπηήο λα παξαρσξήζεη θαη εθεδξηθφ αλαιπηή γηα ηελ
θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ
θπξίσο αλαιπηή αιιά θαη ησλ αλαγθψλ ηεο εθεκεξίαο.
35. Σα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε ηνλ
αλαιπηή θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Να επηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά
πηζηνπνηεηηθά ησλ αληηδξαζηεξίσλ. Να απαηηνχληαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα ζε
αξηζκφ,

πνζφηεηα

θαη

θφζηνο

αληηδξαζηήξηα.

Ζ

ζηαζεξφηεηα

ησλ

αληηδξαζηεξίσλ λα είλαη άλσ ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. Καηά ηελ ρξήζε ησλ
αληηδξαζηεξίσλ λα κελ απαηηείηαη αλαζχζηαζε απηψλ.





36. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη επίζεκε
κεηάθξαζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα (
πέξαλ απηνχ εηο ηελ αγγιηθή γιψζζα ).
37. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη επίζεο πιήξεηο θαη επίζεκεο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπ νξγάλνπ.Eθφζνλ ε
απφξξηςε ησλ απνβιήησλ επηηξέπεηαη ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηφηε απαηηείηαη
ζχλδεζε κε ην δίθηπν απεπζείαο κε απηφκαηε δηελέξγεηα ηεο φπνηαο
επεμεξγαζίαο (ρισξίσζε θ.α) ησλ απνβιήησλ κέζα ζην δνρείν ζπιινγήο ηνπο.
Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ε εηζπλνή ησλ φπνησλ αλαζπκηάζεσλ απφ
ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν αιιά θαη ε απνθπγή λα μεραζηεί γεκάην ην δνρείν
απνβιήησλ κε ζπλέπεηα δηαηαξαρή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή. Δπίζεο λα
θέξεη νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη θχιαμεο αληηδξαζηεξίσλ .Δπίζεο λα θέξεη
νδεγίεο κε ηηο αξρέο αζθαιείαο ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ αλαιπηή.
38. H εθπαίδεπζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ

ηνπ

πξνζσπηθνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ (επηζηεκνληθφ – ηερλνινγηθφ – παξαζθεπάζηξηεο)
είλαη απαξάβαηνο νξφο.
39. Ο αλαιπηήο λα κπνξεί λα ιεηηνχξγεη ρσξίο ηελ ζπλερή παξνπζία ηνπ ρεηξηζηή.
40. Ο αλαιπηήο λα κελ απαηηεί κεγάιεο πνζφηεηεο δείγκαηνο γηα λα δψζεη
αμηφπηζηα απνηειέζκαηα.
41. Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνληζκνπ ηνπ λεξνχ αλ απαηηείηαη γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ
42. Ο αλαιπηήο λα έρεη δπλαηφηεηα ζπλερνχο επαλαθφξηηζεο δεηγκάησλ θαη
αληηδξαζηεξίσλ ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ.
43. Να δηαζέηεη ζχζηεκα

απηνειέγρνπ ειεθηξνληθψλ κεξψλ θαη ζχζηεκα

εληνπηζκνχ βιαβψλ ελεκεξψλνληαο γηα φπνην πξφβιεκα.Nα ζπλνδεχεηαη απφ
εγρεηξίδην ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα θαηαλφεζε ηεο αηηίαο ηεο βιάβεο θαη ηνπ
ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο έσο φηνπ επηιεθζεη ν πξνκεζεπηήο
44. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο. ην θχιιν
ζπκκφξθσζεο ζα απαληψληαη κηα πξνο κηα νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί.
Θα αλαθέξεηαη αλ εθπιεξψλεηαη ε πξνδηαγξαθή, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν
εθπιεξψλεηαη ή αλ δελ εθπιεξψλεηαη. Πξνο απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ απηψλ,
ζα πξέπεη λα γίλνληαη παξαπνκπέο ζε απνζπάζκαηα απφ εγρεηξίδηα ρξήζεο
θαη εγρεηξίδηα Service, ζε prospectus ηνπ πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ πνπ ζα
πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν (θαη φρη πιεκκειψο κεηαθξαζκέλα
θπιιάδηα) ή ζα αλαθέξνληαη ζε επηζηεκνληθέο εθδφζεηο θαη ινηπά επηζηεκνληθά




έληππα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηνπ αλαιπηή. Ζ θάζε
παξαπνκπή ζα έρεη έλαλ αξηζκφ(θαηά αχμνπζα ζεηξά) θαη ζην αληίζηνηρν
ζεκείν ηεο παξαπνκπήο ζα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ζε θχθιν.
45. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη, φηαλ ηνπο δεηεζεί, λα πξνβαίλνπλ ζε επίδεημε
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ζηελ
πξάμε ηεο κεηξηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ, ηεο απφδνζεο ηνπ, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
ηνπ, ηεο θηιηθφηεηαο ηνπ σο πξνο ηνλ ρεηξηζηή θαη ελ γέλεη ηεο επρξεζηίαο ηνπ,
θαζψο επίζεο θαη ηε δηαθξίβσζε ηεο πξαγκαηηθήο αληαπφθξηζεο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ ζε ζρέζε κε ηηο ηεζείζεο απφ ηελ δηαθήξπμε ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, κία πξνο κηα. H εγθαηάζηαζε γηα ηελ επίδεημε ζα δηαξθεί κηα
εβδνκάδα θαη ην θφζηνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ γηα ηελ επίδεημε ζα βαξχλνπλ ηελ
εηαηξεία.
46. Nα δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δπν ρξφληα απφ ηελ
εκεξνκελία παξάδνζεο ζε ιεηηνπξγία.

Τμήμα : Αιματολογικό

Βιοχημικός
Αναλυτής

ΕΙΔΗ

CPV

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ

Iron

33696500-0

8000

0,5

Iron Binding Capacity - Total

33696500-0

200

0,8

ΑΦΤΓΡΟΓΟΝΑΖ ΣΖ 6ΦΧΦΟΡΗΚΖ ΓΛΤΚΟΕΖ

33696500-0

400

2,2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ





ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ
4.000,00
160,00

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠ.ΦΠΑ
4.920,00
196,80

880,00
5.040,00

1.082,40
6.199,20

Α.2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΑΝΑΛΤΣΖ
ΓΗΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ (COOLEY)

1. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο κέηξεζεο δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλεο. Ο αλαιπηήο λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα έρεη
δπλαηφηεηεο αλάιπζεο ησλ έκκνξθσλ ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο ζχκθσλα κε ηηο
ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη απαηηήζεηο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη πξαθηηθήο.
Να είλαη θαηλνπξγηνο θαη φρη κεηαρεηξηζκέλνο. Na είλαη επηηξαπέδηνο.
Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί λα είλαη νιηθνχ αίκαηνο θαη φιεο νη παξάκεηξνη
πνπ δίλνληαη λα αληρλεχνληαη απεπζείαο απφ ην θηαιίδην ηεο γεληθήο αίκαηνο,
δίρσο λα απαηηνχληαη πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο απφ ηνλ ρεηξηζηή φπσο γηα
παξάδεηγκα αξαηψζεηο. Ζ απαηηνπκέλε πνζφηεηα αίκαηνο λα κελ είλαη πάλσ
απφ 300 κl.
2. ε δείγκαηα ηφζν θπζηνινγηθά φζν θαη παζνινγηθά, λα κεηξά θαη λα ππνινγίδεη
ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο κε νξζφηεηα θαη αμηνπηζηία:


Αξηζκφο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) κε δηφξζσζε φηαλ ε κέηξεζε
επεξεάδεηαη απφ εκπχξελα εξπζξά ε ζσξνχο αηκνπεηαιίσλ.



Απφιπην αξηζκφ θαη πνζνζηφ %
 κνλνππξήλσλ
 ιεκθνθπηηάξσλ
 εσζηλνθίισλ
 βαζενθίισλ
 νπδεηεξνθίισλ



Αξηζκφο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (RBC)



Απφιπην αξηζκφ θαη πνζνζηφ % εκππξήλσλ εξπζξψλ-NRBC ζε θάζε
γεληθή αίκαηνο ρσξίο επαλάιεςε ηεο κέηξεζεο θαη ρσξίο επηπιένλ
αληηδξαζηήξηα





Αηκνζθαηξίλε (Hb)



MCV (Μέζν φγθν εξπζξψλ)



Απφιπην αξηζκφ αηκνπεηαιίσλ (PLT)




MPV (Mέζνο φγθνο αηκνπεηαιίσλ),



Αηκαηνθξίηεο (Hct)



MCH (Μέζε ππθλφηεηα αηκνζθαηξίλεο)



MCHC (Μέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο)



RDW (Δχξνο θαηαλνκήο εξπζξψλ)



PDW (εχξνο θαηαλνκήο φγθνπ αηκνπεηαιίσλ)



PCT (αηκνπεηαιηνθξίηεο).

Ζ κέηξεζε ησλ WBC,RBC θαη PLT λα γίλεηαη απαξαίηεηα κε ηε κέζνδν
αλαθνξάο ηεο θαηά νγθνλ αλαιπζεο. Να δηαζέηεη γξακκηθνηεηα γηα ηα ιεπθα
αηκνζθαίξηα εσο 400Υ103κL θαη γηα ηα αηκνπεηάιηα 3.000Υ103κL
Ζ δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο κνλνθισληθσλ αληηζψκαηα ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα.

Δπιπλέον:
Ο ππνινγηζκφο ηνπ δηαθνξηθνχ ηχπνπ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ πξέπεη λα γίλεηαη
κε άκεζε αλίρλεπζε-θπηηαξνκεηξηα ξνεο
Να ρξεζηκνπνηνχληαη αθηίλεο laser γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαη
ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ δηαθνξηθνχ ιεπθνθπηηαξηθνχ ηχπνπ.

 Ζ κέηξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ ζηα παζνινγηθά δείγκαηα πξέπεη λα γίλεηαη
κε κεζφδνπο νη νπνίεο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο.
Ζ κέηξεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα, ηαρχηαηα θαη απηφκαηα απφ
ην ίδην θηαιίδην ηεο γεληθήο αίκαηνο ρσξίο παξεκβνιέο απφ κηθξά ε
θαηεζηξακκέλα εξπζξά ε ειεθηξνληθνχο ζνξχβνπο.
3. Να κεηξά ζε απφιπην αξηζκφ θαη πνζνζηφ % ηα δηθηπνεξπζξνθχηηαξα (ΓΔΚ)
θαη

ηνπο

ππνπιεζπζκνχο

ηνπο

(δηαθνξηθφο

ηχπνο

ησλ

δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ), αλάινγα κε ην βαζκφ ασξφηεηαο // σξίκαλζεο ηνπο.
Δπηπιένλ λα κεηξά θαη ην δείθηε αηκνζθαηξηλνπνίεζεο ηνπο, κε ζθνπφ ηε
δηάθξηζε ηεο ζηδεξνπεληθήο αλαηκίαο, ηεο αλαηκίαο ρξφληαο δηαηαξαρήο θαη
ηεο ιεηηνπξγηθήο ζηδεξνπελίαο.





Ζ κέηξεζε ησλ ΓΔΚ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ
πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα θαη απηφκαηα απφ ην ίδην δείγκα ηεο γεληθήο αίκαηνο
ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάπνηα ρεηξνθίλεηε επεμεξγαζία.
4. ηνλ

ππφ

πξνκήζεηα

αλαιπηή,

ε

κέηξεζε

ηεο

αηκνζθαηξίλεο

λα

πξαγκαηνπνηείηαη κε δηεζλψο απνδεθηή θαη βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλε
κέζνδν κε αληηδξαζηεξηα ρσξηο θπαλην.
5. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάιπζεο:
i.

θιεβηθνχ αίκαηνο.

ii.

ηξηρνεηδηθνχ πξναξαησκέλνπ αίκαηνο απφ δείγκαηα παηδηθήο,
βξεθηθήο, λενγληθήο ειηθίαο ρσξηο λα απαηηεηηαη δηνξζσζε ηνπ
απνηειεζκαηνο.

6. Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη εμειηγκέλν ζχζηεκα
δεηγκαηνιεςίαο αίκαηνο, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ χςηζηε αθξίβεηα ζηελ
δεηγκαηνιεςία, θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα μερσξηζηψλ θαη επηκέξνπο
δεηγκαηνιεςηψλ γηα θάζε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο (κνλάδεο
ιεπθψλ, εξπζξψλ, αηκνζθαηξίλεο θιπ). Δπηζεο λα ερεη ζχζηεκα απηφκαηεο
αλαγλψξηζεο ηνπ δείγκαηνο (Bar Code).Σν Bar Code reader λα δχλαηαη λα
αλαγλψζεη

γξακκσηνχο

θψδηθεο

δηαθνξεηηθσλ

ζπζηεκάησλ

θαη

λα

αλαθέξνληαη απηνί.
7. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο πξέπεη λα εκθαλίδεη ζε νζφλε έγρξσκα θαη λα
εθηππψλεη,

ηηο

θαηαλνκέο

(αλάινγα

κε

ηελ

αξρή

κέηξεζεο)

ησλ

ιεπθνθπηηάξσλ θαη ησλ ππνπιεζπζκνχο ηνπο, ησλ εξπζξνθπηηάξσλ, ησλ
αηκνπεηαιίσλ,

ησλ

ΓΔΚ

θαη

ησλ

εκππξήλσλ

(λεθεινγξάκκαηα

/

ηζηνγξάκκαηα) κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δίδνληαη αζθαιείο θαη ρξήζηκεο
δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο κε βάζε ηηο εηθφλεο ησλ θαηαλνκψλ απφ ηελ
αλάιπζε ησλ έκκνξθσλ ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο.
8. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο, λα έρεη δπν δπλαηφηεηεο δεηγκαηνιεςίαο, κε δπν
ζπζηήκαηα. Σν έλα ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ρεηξνθίλεηα θαη ην άιιν ζχζηεκα λα
ιεηηνπξγεί απηφκαηα.




Σν απηφκαην ζχζηεκα δεηγκαηνιήςηαο , λα ρξεζηκνπνηεί θιεηζηά ζσιελάξηα,
φισλ

ησλ

ηχπσλ

θαη

λα

έρεη

ηελ

δπλαηφηεηα

αλάγλσζεο

ησλ

θσδηθνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή απφ ην θηαιίδην ηεο γεληθήο αίκαηνο
(bar code), θαζψο επίζεο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αθξηβή επάξθεηα αίκαηνο γηα
ηελ εμαγσγή αμηφπηζηνπ απνηειέζκαηνο γεληθήο αίκαηνο.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δεηγκαηνιεςίαο, ηα αθξνθχζηα λα θαζαξίδνληαη
απηφκαηα, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. Δπηζεο λα θεξεη θηιηξα
απνθπγεο αλαξξνθεζεο πεγκαηνο.
9. Ο απηφκαηνο δεηγκαηνιήπηεο, πξηλ ηελ αλαξξφθεζε, λα αλαδεχεη επαξθψο ην
δείγκα, κε αλαηξεπηηθέο θηλήζεηο κηκνχκελνο ηε ρεηξνθίλεηε αλάδεπζε ε νπνία
δηαζθαιίδεη ηελ απνθπγή ζξαχζεο ησλ θπηηάξσλ. Να αληρλεπεη ζηα ππν
εμεηαζε δεηγκαηα ηελ ππαξμε πεγκαησλ,θπζζαιηδσλ θ.α πνπ θαζηζηνπλ ην
δεηγκα αθαηαιιειν.
11. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα έρεη δηαζέζηκν ζχζηεκα απηφκαηεο θαη
κεραληθήο ξχζκηζεο φισλ ησλ άκεζα κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ (calibration)
θαζψο επίζεο θαη ζχζηεκα απηνειέγρνπ.
12. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα δηαζέηεη ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή
γηα ηηο ζηάζκεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ.
13. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο κεηάπησζεο ζε
θαηάζηαζε αλακνλήο / stand-by. Ζ επαλαθνξά ηνπ ζε θαλνληθή ρξήζε λα είλαη
εχθνιε θαη άκεζε, λα κελ απαηηεί ρξφλν κεγαιχηεξν απφ 10 ιεπηά. Δπηπιενλ
ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ηνζν γηα ηελ εθθηλεζε-πιπζηκν νζν θαη γηα ηνλ
ηεξκαηηζκφ-πιπζηκν ηνπ αλαιπηε λα κελ ππεξβαηλεη ηα 20 ιεπηα. Να
αλαθεξεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ απηνκαησο δηελεξγνπκελσλ πιπζηκαησλ
ψζηε λα επηιερζεη ην ρακειφηεξν θνζηνο (θφζηνο απηνθαζαξηζκνπ). Να κελ
ππαξρε αλαγθε ζπρλψλ ζπλεδξίσλ ζπληήξεζεο ηνπ νξγάλνπ πνπ λα απμαλεη
ην θνζηνο.





14. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο, λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα
ηελ αλάιπζε κεκνλσκέλσλ παξακέηξσλ ή ζπλδπαζκφ παξακέηξσλ κε ζθνπφ
ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή.Να ππαξρεη ε δπλαηνηεηα ν ρεηξηζηεο
λα

επηιεμεη

ηνπο

παξαθαησ

ηξνπνπο

ιεηηνπξγηαο

α) Δμεηαζεηο κε ηππν ιεπθσλ,εκππξελα εξπζξα θαη ΓΔΚ,
β)Δμεηαζεηο κε ηππν ιεπθσλ θαη εκππξελα εξπζξα.
γ) ΓΔΚ ρσξηο γεληθε αηκαηνο.
15. Να δηαζεηεη ζπζηεκα απηνθαζαξηζκνπ θαη απηνκαηεο εμαιεηςεο ησλ
ζπγθεληξσκελσλ πξσηεηλσλ κεηα απφ θάζε κεηξεζε ρσξηο ηε ρξεζε εηδηθσλ
αληηδξαζηεξησλ.
16. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ ππφ πξνκήζεηα αλαιπηή, λα δηαζέηεη
παξαζθεχαζκα ειέγρνπ (control) γηα φιεο ηηο κεηξνχκελεο παξακέηξνπο, γηα
ηνλ εζσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ αλαιπηή κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο κεηξηθήο
αμηνπηζηίαο ηνπ θαη πξφηππν αίκα ξχζκηζεο ηνπ (calibrator) γηα φιεο ηηο
βαζηθέο

παξακέηξνπο

(WBC,

RBC,

Hb,

HCT,

MCV,

PLT).Σα

παξαζθεπάζκαηα ειεγρνπ ( control ) λa δηαηίζεληαη ζε αξηζκφ ηθαλφ γηα
θαζεκεξηλή ρξήζε γηα ηνλ πνηνηηθφ ειεγρν.
17. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία

λα

παξέρεη ηε

δπλαηφηεηα

έληαμεο ηνπ

εξγαζηεξίνπ ζε ζχζηεκα εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηνπ νπνίνπ ηα
απνηειέζκαηα λα γλσζηνπνηνχληαη ζην εξγαζηήξην.
18. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα δηαζέηεη πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ,
ψζηε κε ηελ ρξήζε ησλ δεηγκάησλ ξνπηίλαο ησλ αζζελψλ θαη κε ηελ ρξήζε
ησλ παξαζθεπαζκάησλ ειέγρνπ (controls) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, λα
ειέγρεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
18. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ αλαιπηή ( φρη ζπλνδφ ) λα είλαη ζχγρξνλν,
έθδνζεο 2000 θαη λεψηεξν. Δπίζεο λα είλαη ζπκβαηφ κε ην ιoγηζκηθν ζχζηεκα
ηνπ λνζνθνκείνπ θαη λα έρεη δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο κεγάινπ αξρείνπ





απνηειεζκάησλ. H ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ
λνζνθνκείνπ ( LIS ) λα γίλεη ρσξίο θφζηνο γηα ην λνζνθνκείν
19. Να δηαζέηεη πιήξεο ηκήκα service θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνπο
απηφκαηνπο αλαιπηέο. Απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην απνδεηθλχεη κε
ηελ θαηάζεζε αλαιπηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε λνζνθνκεία ζηα νπνία έρεη
αλαιάβεη ηε ζπληήξεζή ηνπο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί πξφηαζε θάιπςεο ηνπ service γηα ην
εξγαζηήξην απφ ηνλ πξνκεζεπηή. ηελ ελ ιφγσ πξφηαζε ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεηαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ

αλαιπηή,

ζε

θαζεκεξηλή

βάζε

θαη

απηνκαηνπνηεκέλα.πγθεθξηκελα απαηηεηηαη ηερληθε θαιπςε απφ ηε παξνρν
εηαηξεηα 24 σξεο ην εηθνζηηεηξασξν γηα νιεο ηηο εκεξεο ηνπ ρξνλνπ (εξγαζηκεο
θαη αξγηεο ).Καζεκεξηλε παξαθνινπζεζε ζπκπεξηθνξαο νξγαλσλ κεζσ
ηειεθσληθεο γξακκεο κε ζπλδεζε internet.
20. Να δηαζέηεη εθηππσηή γηα εθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε Α4 ραξηί κε
δπλαηφηεηα θαη έγρξσκεο εθηχπσζεο.
21. Να ζπλνδεπεηαη απφ Ζ/Τ, πιεθηξνινγην θαη ε νζφλε πξνβνιήο ησλ
απνηειεζκάησλ λα είλαη έγρξσκε θαη ηνπιάρηζηνλ 17’’ .
22. Να ιεηηνπξγεη ζε ηαζε 220V θαη λα θεξεη ν αλαιπηεο ζηαζεξνπνηεηε ηαζεο
UPS γηα ζπλερηζε ιεηηνπξγηαο ηνπ αλαιπηε θαη πξνζηαζηαο ηνπ ζε
απμνκεησζε ηαζεο ε δηαθνπε ξεπκαηνο.
23. Να ππνρξενπηαη ν πξνκεζεπηεο λα παξαρσξεζεη θαη εθεδξηθν αλαιπηε 22
παξακεηξσλ κε απηνκαην δεηγκαηνιεπηε ζπλερνπο θνξησζεο γηα ηελ
θαιπςε ησλ αλαγθσλ ηνπ εξγαζηεξηνπ ζε πεξηπησζε βιαβεο ηνπ θπξησο
αλαιπηε αιια θαη ησλ αλαγθσλ ηεο εθεκεξηαο.
24. Σα αληηδξαζηεξηα ζα πξεπεη λα είλαη ηνπ ηδηνπ θαηαζθεπαζηηθνπ νηθνπ κε ηνλ
αλαιπηε θαη λα θεξνπλ ζεκαλζε CE. Να επηζπλαπηνληαη ηα ζρεηηθα




πνηζηνπνηεηηθα ησλ αληηδξαζηεξησλ. Να απαηηνπληαη νζν ην δπλαηνλ
ιηγνηεξα ζε αξηζκν,πνζνηεηα θαη θνζηνο αληηδξαζηεξηα. Ζ ζηαζεξνηεηα ησλ
αληηδξαζηεξησλ λα είλαη αλσ ησλ ηεζζαξσλ εβδνκαδσλ. Καηά ηελ ρξεζε ησλ
αληηδξαζηεξησλ λα κελ απαηηεηηαη αλαζπζηαζε απησλ.

25. Ο πξνκεζεπηεο ππνρξενπηαη λα θαηαζεζεη καδη κε ηελ πξνζθνξα θαη
επηζεκε κεηαθξαζε ηνπ εγρεηξηδηνπ ιεηηνπξγηαο ηνπ νξγαλνπ ζηελ Διιεληθε
γισζζα ( πεξαλ απηνπ εηο ηελ αγγιηθε γισζζα).

26. Ο πξνκεζεπηεο ππνρξενπηαη λα θαηαζεζεη επηζεο πιεξεηο θαη επηζεκεο
νδεγηεο ηνπ θαηαζθεπαζηε γηα ηελ δηαρεηξηζε ησλ απνβιεησλ ηνπ
νξγαλνπ.Eθνζνλ ε απνξξηςε ησλ απνβιεησλ επηηξεπεηαη ζην απνρεηεπηηθν
δηθηπν ηνηε απαηηεηηαη ζπλδεζε κε ην δηθηπν απεπζεηαο κε απηνκαηε δηελεξγεηα
ηεο νπνηαο επεμεξγαζηαο (ρισξησζε θ.α) ησλ απνβιεησλ κεζα ζην δνρεην
ζπιινγεο ηνπο.Με απηφ ηνλ ηξνπν απνθεπγεηαη ε εηζπλνε ησλ νπνησλ
αλαζπκηαζεσλ απφ ηνπο εξγαδνκελνπο ζην ρσξν αιια θαη ε απνθπγε λα
μεραζηεη γεκαην ην δνρεην απνβιεησλ κε ζπλεπεηα δηαηαξαρε ζηε ιεηηνπξγηα
ηνπ

αλαιπηε.Δπηζεο

λα

θεξεη

νδεγηεο

ζπληεξεζεο

θαη

θπιαμεο

αληηδξαζηεξησλ.Δπηζεο λα θεξεη νδεγηεο κε ηηο αξρεο αζθαιεηαο ησλ
ρεηξηζησλ ηνπ αλαιπηε.
27. Ζ δπλαηνηεηα ζπλδεζεο κε κνλαδα πξνεηνηκαζηαο επηρξηζκαησλ ( slide
maker ) κε ON LINE ζπλδεζε κεζα απφ ην ινγηζκηθν ηνπ ηδηνπ ηνπ αλαιπηε (
φρη ζπλνδν ππνινγηζηε ) ζα εθηηκεζεη ηδηαηηεξα.
28. H εθπαηδεπζε απφ ηνλ πξνκεζεπηε ζηελ ιεηηνπξγηα ηνπ νξγαλνπ νινπ ηνπ
πξνζσπηθνπ ηνπ εξγαζηεξηνπ ( ηαηξηθν – επηζηεκνληθν – ηερλνινγηθν –
παξαζθεπαζηξηεο ) είλαη απαξαβαηνο νξνο.
29. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο. ην θχιιν
ζπκκφξθσζεο ζα απαληψληαη κηα πξνο κηα νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ
ηεζεί. Θα αλαθέξεηαη αλ εθπιεξψλεηαη ε πξνδηαγξαθή, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν





εθπιεξψλεηαη ή αλ δελ εθπιεξψλεηαη. Πξνο απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ
απηψλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη παξαπνκπέο ζε απνζπάζκαηα απφ εγρεηξίδηα
ρξήζεο θαη εγρεηξίδηα Service, ζε prospectus ηνπ πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ
πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν (θαη φρη πιεκκειψο
κεηαθξαζκέλα θπιιάδηα) ή ζα αλαθέξνληαη ζε επηζηεκνληθέο εθδφζεηο θαη
ινηπά επηζηεκνληθά έληππα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ
νίθν ηνπ αλαιπηή. Ζ θάζε παξαπνκπή ζα έρεη έλαλ αξηζκφ(θαηά αχμνπζα
ζεηξά) θαη ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηεο παξαπνκπήο ζα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο
αξηζκφο ζε θχθιν.
30. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη, φηαλ ηνπο δεηεζεί, λα πξνβαίλνπλ ζε επίδεημε
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε
ζηελ πξάμε ηεο κεηξηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ, ηεο απφδνζεο ηνπ, ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ, ηεο θηιηθφηεηαο ηνπ σο πξνο ηνλ ρεηξηζηή θαη ελ γέλεη
ηεο επρξεζηίαο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηε δηαθξίβσζε ηεο πξαγκαηηθήο
αληαπφθξηζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ ζε ζρέζε κε ηηο ηεζείζεο απφ ηελ
δηαθήξπμε ηερληθέο

πξνδηαγξαθέο, κία πξνο κηα. H εγθαηάζηαζε γηα ηελ

επίδεημε ζα δηαξθεί κηα εβδνκάδα θαη ην θφζηνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζα
βαξχλεη ηελ εηαηξεία.
31. Na δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δπν ρξφληα απφ ηελ
εκεξνκελία παξάδνζεο ζε ιεηηνπξγία.





Σμήμα : Αιμαηολογικό

Γηα ηα Cooley

ΔΗΓΖ
CPV
ΠΛΖΡΖ ΓΔΝΗΚΖ
ΑΗΜΑΣΟ ΜΔ
ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ 5
ΤΠΟΠΛΖΘΤΜΧΝ
ΛΔΤΚΟΚΤΣΣΑΡΧΝ
33696500-0
ΠΛΖΡΖ ΓΔΝΗΚΖ
ΑΗΜΑΣΟ ΜΔ ΔΠΗΠΛΔΟΝ
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ
ΓΗΚΣΤΟΔΡΤΘΡΟΚΤΣΣΑΡ
ΧΝ (ΓΔΚ) ΚΑΗ ΣΧΝ
ΔΡΤΘΡΟΒΛΑΣΧΝ
(NRBC)
33696500-0
ΠΛΖΡΖ ΓΔΝΗΚΖ
ΑΗΜΑΣΟ ΜΔ ΔΠΗΠΛΔΟΝ
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ
ΔΡΤΘΡΟΒΛΑΣΧΝ
(NRBC)
33696500-0
ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ



ΠΟΟΣ.

ΣΗΜΖ

ΓΑΠΑΝΖ
ΠΛΔΟΝ
ΦΠΑ

7000

1,2

8.400,00

10.332,00

1000

6,5

6.500,00

7.995,00

20000

3,8

76.000,00
90.900,00

93.480,00
111.807,00



ΓΑΠΑΝΖ
ΤΜΠ.ΦΠΑ

Α.3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΑΝΑΛΤΣΖ ΓΗΑ Σ.Α.Ο.

1.

2.

Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο κέηξεζεο δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλεο. Ο αλαιπηήο λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα έρεη
δπλαηφηεηεο αλάιπζεο ησλ έκκνξθσλ ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο ζχκθσλα κε ηηο
ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη απαηηήζεηο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη πξαθηηθήο.
Να είλαη θαηλνπξγηνο θαη φρη κεηαρεηξηζκέλνο. Na είλαη επηηξαπέδηνο.
Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί λα είλαη νιηθνχ αίκαηνο θαη φιεο νη παξάκεηξνη
πνπ δίλνληαη λα αληρλεχνληαη απεπζείαο απφ ην θηαιίδην ηεο γεληθήο αίκαηνο,
δίρσο λα απαηηνχληαη πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο απφ ηνλ ρεηξηζηή φπσο γηα
παξάδεηγκα αξαηψζεηο. Ζ απαηηνπκέλε πνζφηεηα αίκαηνο λα κελ είλαη πάλσ
απφ 300 κl.
ε δείγκαηα ηφζν θπζηνινγηθά φζν θαη παζνινγηθά, λα κεηξά θαη λα ππνινγίδεη
ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο κε νξζφηεηα θαη αμηνπηζηία:
 Αξηζκφο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) κε δηφξζσζε φηαλ ε κέηξεζε
επεξεάδεηαη απφ εκπχξελα εξπζξά ε ζσξνχο αηκνπεηαιίσλ.
 Απφιπην αξηζκφ θαη πνζνζηφ %
 κνλνππξήλσλ
 ιεκθνθπηηάξσλ
 εσζηλνθίισλ
 βαζενθίισλ
 νπδεηεξνθίισλ
 Αξηζκφο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (RBC)
 Απφιπην αξηζκφ θαη πνζνζηφ % εκππξήλσλ εξπζξψλ-NRBC ζε θάζε
γεληθε αηκαηνο ρσξηο επαλαιεςε ηεο κεηξεζεο θαη ρσξηο επηπιενλ
αληηδξαζηεξηα
 Αηκνζθαηξίλε (Hb)
 MCV (Μέζν φγθν εξπζξψλ)
 Απφιπην αξηζκφ αηκνπεηαιίσλ (PLT)
 MPV (Mέζνο φγθνο αηκνπεηαιίσλ),
 Αηκαηνθξίηεο (Hct)
 MCH (Μέζε ππθλφηεηα αηκνζθαηξίλεο)
 MCHC (Μέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο)
 RDW (Δχξνο θαηαλνκήο εξπζξψλ)
 PDW (εχξνο θαηαλνκήο φγθνπ αηκνπεηαιίσλ)
 PCT (αηκνπεηαιηνθξίηεο).
Ζ κεηξεζε ησλ WBC,RBC θαη PLT λα γηλεηαη απαξαηηεηα κε ηε κεζνδν
αλαθνξαο ηεο θαηά νγθνλ αλαιπζεο. Να δηαζεηεη γξακκηθνηεηα γηα ηα ιεπθα
αηκνζθαηξηα εσο 400Υ103κL θαη γηα ηα αηκνπεηαιηα 3.000Υ103κL
Ζ δπλαηνηεηα αληρλεπζεο κνλνθισληθσλ αληηζσκαησλ ζα εθηηκεζεη ηδηαηηεξα.





Δπιπλέον:
Ο ππνινγηζκφο ηνπ δηαθνξηθνχ ηχπνπ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ πξέπεη λα γίλεηαη
κε άκεζε αλίρλεπζε-θπηηαξνκεηξηα ξνεο
Να ρξεζηκνπνηνχληαη αθηίλεο laser γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαη
ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ δηαθνξηθνχ ιεπθνθπηηαξηθνχ ηχπνπ.
 Ζ κέηξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ ζηα παζνινγηθά δείγκαηα πξέπεη λα γίλεηαη
κε κεζφδνπο νη νπνίεο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο.
Ζ κέηξεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα, ηαρχηαηα θαη απηφκαηα απφ
ην ίδην θηαιίδην ηεο γεληθήο αίκαηνο ρσξηο παξεκβνιεο απφ κηθξα ε
θαηεζηξακελα εξπζξα ε ειεθηξνληθνπο ζνξπβνπο.
3.

Να κεηξά ζε απφιπην αξηζκφ θαη πνζνζηφ % ηα δηθηπνεξπζξνθχηηαξα (ΓΔΚ)
θαη ηνπο ππνπιεζπζκνχο ηνπο (δηαθνξηθφο ηχπνο ησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ),
αλάινγα κε ην βαζκφ ασξφηεηαο // σξίκαλζεο ηνπο. Δπηπιένλ λα κεηξά θαη ην
δείθηε αηκνζθαηξηλνπνίεζεο ηνπο, κε ζθνπφ ηε δηάθξηζε ηεο ζηδεξνπεληθήο
αλαηκίαο, ηεο αλαηκίαο ρξφληαο δηαηαξαρήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ζηδεξνπελίαο.
Ζ κέηξεζε ησλ ΓΔΚ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ πξέπεη
λα γίλεηαη άκεζα θαη απηφκαηα απφ ην ίδην δείγκα ηεο γεληθήο αίκαηνο ρσξίο λα
έρεη πξνεγεζεί θάπνηα ρεηξνθίλεηε επεμεξγαζία.

4.

ηνλ ππφ πξνκήζεηα αλαιπηή, ε κέηξεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο λα
πξαγκαηνπνηείηαη κε δηεζλψο απνδεθηή θαη βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλε
κέζνδν κε αληηδξαζηεξηα ρσξηο θπαλην.

5.

Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάιπζεο:
iii.
θιεβηθνχ αίκαηνο.
iv.
ηξηρνεηδηθνχ πξναξαησκέλνπ αίκαηνο απφ δείγκαηα παηδηθήο,
βξεθηθήο, λενγληθήο ειηθίαο ρσξηο λα απαηηεηηαη δηνξζσζε ηνπ απνηειεζκαηνο.
Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη εμειηγκέλν ζχζηεκα
δεηγκαηνιεςίαο αίκαηνο, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ χςηζηε αθξίβεηα ζηελ
δεηγκαηνιεςία, θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα μερσξηζηψλ θαη επηκέξνπο
δεηγκαηνιεςηψλ γηα θάζε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο (κνλάδεο ιεπθψλ,
εξπζξψλ, αηκνζθαηξίλεο θιπ). Δπηζεο λα ερεη ζπζηεκα απηνκαηεο
αλαγλσξηζεοηνπ δεηγκαηνο(Bar Code).Σν Bar Code reader λα δπλαηαη λα
αλαγλσζεη γξακκσηνπο θσδηθεο δηαθνξεηηθσλ ζπζηεκαησλ θαη λα αλαθεξνληαη
απηνη.

6.

Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο πξέπεη λα εκθαλίδεη ζε νζφλε έγρξσκα θαη λα
εθηππψλεη, ηηο θαηαλνκέο (αλάινγα κε ηελ αξρή κέηξεζεο) ησλ ιεπθνθπηηάξσλ
θαη ησλ ππνπιεζπζκνχο ηνπο, ησλ εξπζξνθπηηάξσλ, ησλ αηκνπεηαιίσλ, ησλ
ΓΔΚ θαη ησλ εκππξήλσλ (λεθεινγξάκκαηα / ηζηνγξάκκαηα) κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα δίδνληαη αζθαιείο θαη ρξήζηκεο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο κε βάζε ηηο
εηθφλεο ησλ θαηαλνκψλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ έκκνξθσλ ζηνηρείσλ ηνπ
αίκαηνο.





7.

Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο, λα έρεη δπν δπλαηφηεηεο δεηγκαηνιεςίαο, κε δπν
ζπζηήκαηα. Σν έλα ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ρεηξνθίλεηα θαη ην άιιν ζχζηεκα λα
ιεηηνπξγεί απηφκαηα.
Σν απηφκαην ζχζηεκα δεηγκαηνιήςηαο , λα ρξεζηκνπνηεί θιεηζηά ζσιελάξηα,
φισλ ησλ ηχπσλ θαη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ
ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή απφ ην θηαιίδην ηεο γεληθήο αίκαηνο (bar code), θαζψο
επίζεο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αθξηβή επάξθεηα αίκαηνο γηα ηελ εμαγσγή
αμηφπηζηνπ απνηειέζκαηνο γεληθήο αίκαηνο.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δεηγκαηνιεςίαο, ηα αθξνθχζηα λα θαζαξίδνληαη
απηφκαηα, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. Δπηζεο λα θεξεη θηιηξα
απνθπγεο αλαξξνθεζεο πεγκαηνο.

8.

Ο απηφκαηνο δεηγκαηνιήπηεο, πξηλ ηελ αλαξξφθεζε, λα αλαδεχεη επαξθψο ην
δείγκα, κε αλαηξεπηηθέο θηλήζεηο κηκνχκελνο ηε ρεηξνθίλεηε αλάδεπζε ε νπνία
δηαζθαιίδεη ηελ απνθπγή ζξαχζεο ησλ θπηηάξσλ. Να αληρλεπεη ζηα ππν
εμεηαζε δεηγκαηα ηελ ππαξμε πεγκαησλ,θπζζαιηδσλ θ.α πνπ θαζηζηνπλ ην
δεηγκα αθαηαιιειν.

9.

Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα έρεη δηαζέζηκν ζχζηεκα απηφκαηεο θαη
κεραληθήο ξχζκηζεο φισλ ησλ άκεζα κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ (calibration)
θαζψο επίζεο θαη ζχζηεκα απηνειέγρνπ.

10.

Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα δηαζέηεη ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή
γηα ηηο ζηάζκεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ.

11.

Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο κεηάπησζεο ζε
θαηάζηαζε αλακνλήο / stand-by. Ζ επαλαθνξα ηνπ ζε θαλνληθε ρξεζε λα είλαη
επθνιε θαη ακεζε, λα κελ απαηηεη ρξνλν κεγαιπηεξν απφ 10 ιεπηα. Δπηπιενλ ν
απαηηνπκελνο ρξνλνο ηνζν γηα ηελ εθθηλεζε-πιπζηκν νζν θαη γηα ηνλ
ηεξκαηηζκν-πιπζηκν ηνπ αλαιπηε λα κελ ππεξβαηλεη ηα 20 ιεπηα. Να
αλαθεξεηαη ην ζπλνιηθν θνζηνο ησλ απηνκαησο δηελεξγνπκελσλ πιπζηκαησλ
ψζηε λα επηιερζεη ην ρακεινηεξν θνζηνο (θνζηνο απηνθαζαξηζκνπ). Να κελ
ππαξρε αλαγθε ζπρλσλ ζπλεδξησλ ζπληεξεζεο ηνπ νξγαλνπ πνπ λα απμαλεη
ην θνζηνο.

12.

Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο, λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα
ηελ αλάιπζε κεκνλσκέλσλ παξακέηξσλ ή ζπλδπαζκφ παξακέηξσλ κε ζθνπφ
ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή.Να ππαξρεη ε δπλαηνηεηα ν ρεηξηζηεο λα
επηιεμεη
ηνπο
παξαθαησ
ηξνπνπο
ιεηηνπξγηαο
α) Δμεηαζεηο κε ηππν ιεπθσλ,εκππξελα εξπζξα θαη ΓΔΚ,
β)Δμεηαζεηο κε ηππν ιεπθσλ θαη εκππξελα εξπζξα.
γ) ΓΔΚ ρσξηο γεληθε αηκαηνο.

13.

Να δηαζεηεη ζπζηεκα απηνθαζαξηζκνπ θαη απηνκαηεο εμαιεηςεο ησλ
ζπγθεληξσκελσλ πξσηεηλσλ κεηα απφ θάζε κεηξεζε ρσξηο ηε ρξεζε εηδηθσλ
αληηδξαζηεξησλ.

14.

Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ ππφ πξνκήζεηα αλαιπηή, λα δηαζέηεη
παξαζθεχαζκα ειέγρνπ (control) γηα φιεο ηηο κεηξνχκελεο παξακέηξνπο, γηα





ηνλ εζσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ αλαιπηή κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο κεηξηθήο
αμηνπηζηίαο ηνπ θαη πξφηππν αίκα ξχζκηζεο ηνπ (calibrator) γηα φιεο ηηο βαζηθέο
παξακέηξνπο (WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, PLT).Σα παξαζθεπαζκαηα ειεγρνπ
( control ) λa δηαηηζεληαη ζε αξηζκν ηθαλν γηα θαζεκεξηλε ρξεζε γηα ηνλ πνηνηηθν
ειεγρν.
15.

Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ηνπ
εξγαζηεξίνπ ζε ζχζηεκα εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηνπ νπνίνπ ηα
απνηειέζκαηα λα γλσζηνπνηνχληαη ζην εξγαζηήξην.

16. Ο ππφ πξνκήζεηα αλαιπηήο λα δηαζέηεη πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ψζηε
κε ηελ ρξήζε ησλ δεηγκάησλ ξνπηίλαο ησλ αζζελψλ θαη κε ηελ ρξήζε ησλ
παξαζθεπαζκάησλ ειέγρνπ (controls) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, λα
ειέγρεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
17. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ αλαιπηή ( φρη ζπλνδν ) λα είλαη ζχγρξνλν, έθδνζεο
2000 θαη λεψηεξν.Δπηζεο λα είλαη ζπκβαην κε ην ιoγηζκηθν ζπζηεκα ηνπ
λνζνθνκείνπ θαη λα ερεη δπλαηνηεηα δηαηεξεζεο κεγαινπ αξρεηνπ
απνηειεζκαησλ. H ζπλδεζε κε ην πθηζηακελν πιεξνθνξηαθν ζπζηεκα ηνπ
λνζνθνκεηνπ ( LIS ) λα γηλεη ρσξηο θνζηνο γηα ην λνζνθνκεην
18. Να δηαζέηεη πιήξεο ηκήκα service θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνπο
απηφκαηνπο αλαιπηέο. Απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην απνδεηθλχεη κε
ηελ θαηάζεζε αλαιπηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε λνζνθνκεία ζηα νπνία έρεη
αλαιάβεη ηε ζπληήξεζή ηνπο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί πξφηαζε θάιπςεο ηνπ service γηα ην
εξγαζηήξην απφ ηνλ πξνκεζεπηή. ηελ ελ ιφγσ πξφηαζε ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεηαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ
αλαιπηή,
ζε
θαζεκεξηλή
βάζε
θαη
απηνκαηνπνηεκέλα.πγθεθξηκελα απαηηεηηαη ηερληθε θαιπςε απφ ηε παξνρν
εηαηξεηα 24 σξεο ην εηθνζηηεηξασξν γηα νιεο ηηο εκεξεο ηνπ ρξνλνπ (εξγαζηκεο
θαη αξγηεο ).Καζεκεξηλε παξαθνινπζεζε ζπκπεξηθνξαο νξγαλσλ κεζσ
ηειεθσληθεο γξακκεο κε ζπλδεζε internet.
19.

Να δηαζέηεη εθηππσηή γηα εθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε Α4 ραξηί κε
δπλαηφηεηα θαη έγρξσκεο εθηχπσζεο.

20.

Να ζπλνδεπεηαη απφ Ζ/Τ, πιεθηξνινγην θαη ε νζφλε πξνβνιήο ησλ
απνηειεζκάησλ λα είλαη έγρξσκε θαη ηνπιάρηζηνλ 17’’ .

21.

Να ιεηηνπξγεη ζε ηαζε 220V θαη λα θεξεη ν αλαιπηεο ζηαζεξνπνηεηε ηαζεο
UPS γηα ζπλερηζε ιεηηνπξγηαο ηνπ αλαιπηε θαη πξνζηαζηαο ηνπ ζε απμνκεησζε
ηαζεο ε δηαθνπε ξεπκαηνο.

22.

Να ππνρξενπηαη ν πξνκεζεπηεο λα παξαρσξεζεη θαη εθεδξηθν αλαιπηε 22
παξακεηξσλ κε απηνκαην δεηγκαηνιεπηε ζπλερνπο θνξησζεο γηα ηελ θαιπςε
ησλ αλαγθσλ ηνπ εξγαζηεξηνπ ζε πεξηπησζε βιαβεο ηνπ θπξησο αλαιπηε αιια
θαη ησλ αλαγθσλ ηεο εθεκεξηαο.





23.

Σα αληηδξαζηεξηα ζα πξεπεη λα είλαη ηνπ ηδηνπ θαηαζθεπαζηηθνπ νηθνπ κε ηνλ
αλαιπηε θαη λα θεξνπλ ζεκαλζε CE. Να επηζπλαπηνληαη ηα ζρεηηθα
πνηζηνπνηεηηθα ησλ αληηδξαζηεξησλ. Να απαηηνπληαη νζν ην δπλαηνλ ιηγνηεξα
ζε αξηζκν,πνζνηεηα θαη θνζηνο αληηδξαζηεξηα. Ζ ζηαζεξνηεηα ησλ
αληηδξαζηεξησλ λα είλαη αλσ ησλ ηεζζαξσλ εβδνκαδσλ. Καηά ηελ ρξεζε ησλ
αληηδξαζηεξησλ λα κελ απαηηεηηαη αλαζπζηαζε απησλ.

24.

Ο πξνκεζεπηεο ππνρξενπηαη λα θαηαζεζεη καδη κε ηελ πξνζθνξα θαη
επηζεκε κεηαθξαζε ηνπ εγρεηξηδηνπ ιεηηνπξγηαο ηνπ νξγαλνπ ζηελ Διιεληθε
γισζζα ( πεξαλ απηνπ εηο ηελ αγγιηθε γισζζα).

25.

Ο πξνκεζεπηεο ππνρξενπηαη λα θαηαζεζεη επηζεο πιεξεηο θαη επηζεκεο
νδεγηεο ηνπ θαηαζθεπαζηε γηα ηελ δηαρεηξηζε ησλ απνβιεησλ ηνπ
νξγαλνπ.Eθνζνλ ε απνξξηςε ησλ απνβιεησλ επηηξεπεηαη ζην απνρεηεπηηθν
δηθηπν ηνηε απαηηεηηαη ζπλδεζε κε ην δηθηπν απεπζεηαο κε απηνκαηε δηελεξγεηα
ηεο νπνηαο επεμεξγαζηαο (ρισξησζε θ.α) ησλ απνβιεησλ κεζα ζην δνρεην
ζπιινγεο ηνπο.Με απηφ ηνλ ηξνπν απνθεπγεηαη ε εηζπλνε ησλ νπνησλ
αλαζπκηαζεσλ απφ ηνπο εξγαδνκελνπο ζην ρσξν αιια θαη ε απνθπγε λα
μεραζηεη γεκαην ην δνρεην απνβιεησλ κε ζπλεπεηα δηαηαξαρε ζηε ιεηηνπξγηα
ηνπ αλαιπηε.Δπηζεο λα θεξεη νδεγηεο ζπληεξεζεο θαη θπιαμεο
αληηδξαζηεξησλ.Δπηζεο λα θεξεη νδεγηεο κε ηηο αξρεο αζθαιεηαο ησλ ρεηξηζησλ
ηνπ αλαιπηε.

26.

Ζ δπλαηνηεηα ζπλδεζεο κε κνλαδα πξνεηνηκαζηαο επηρξηζκαησλ ( slide
maker ) κε ON LINE ζπλδεζε κεζα απφ ην ινγηζκηθν ηνπ ηδηνπ ηνπ αλαιπηε (
φρη ζπλνδν ππνινγηζηε ) ζα εθηηκεζεη ηδηαηηεξα.

27.

H εθπαηδεπζε απφ ηνλ πξνκεζεπηε ζηελ ιεηηνπξγηα ηνπ νξγαλνπ νινπ ηνπ
πξνζσπηθνπ ηνπ εξγαζηεξηνπ ( ηαηξηθν – επηζηεκνληθν – ηερλνινγηθν –
παξαζθεπαζηξηεο ) είλαη απαξαβαηνο νξνο.

28.

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο. ην θχιιν
ζπκκφξθσζεο ζα απαληψληαη κηα πξνο κηα νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί.
Θα αλαθέξεηαη αλ εθπιεξψλεηαη ε πξνδηαγξαθή, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν
εθπιεξψλεηαη ή αλ δελ εθπιεξψλεηαη. Πξνο απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ απηψλ,
ζα πξέπεη λα γίλνληαη παξαπνκπέο ζε απνζπάζκαηα απφ εγρεηξίδηα ρξήζεο
θαη εγρεηξίδηα Service, ζε prospectus ηνπ πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ πνπ ζα
πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν (θαη φρη πιεκκειψο κεηαθξαζκέλα
θπιιάδηα) ή ζα αλαθέξνληαη ζε επηζηεκνληθέο εθδφζεηο θαη ινηπά επηζηεκνληθά
έληππα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηνπ αλαιπηή. Ζ θάζε
παξαπνκπή ζα έρεη έλαλ αξηζκφ(θαηά αχμνπζα ζεηξά) θαη ζην αληίζηνηρν
ζεκείν ηεο παξαπνκπήο ζα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ζε θχθιν.

29.

Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη, φηαλ ηνπο δεηεζεί, λα πξνβαίλνπλ ζε επίδεημε
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ζηελ
πξάμε ηεο κεηξηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ, ηεο απφδνζεο ηνπ, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο





ηνπ, ηεο θηιηθφηεηαο ηνπ σο πξνο ηνλ ρεηξηζηή θαη ελ γέλεη ηεο επρξεζηίαο ηνπ,
θαζψο επίζεο θαη ηε δηαθξίβσζε ηεο πξαγκαηηθήο αληαπφθξηζεο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ ζε ζρέζε κε ηηο ηεζείζεο απφ ηελ δηαθήξπμε ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, κία πξνο κηα. H εγθαηάζηαζε γηα ηελ επίδεημε ζα δηαξθεί κηα
εβδνκάδα θαη ην θφζηνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ γηα ηελ επίδεημε ζα βαξχλεη ηελ
εηαηξεία.

Σμήμα : ΣΑΟ
ΔΗΓΖ
ΠΛΖΡΖ ΓΔΝΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟ ΜΔ
ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ 5
ΤΠΟΠΛΖΘΤΜΧΝ
ΛΔΤΚΟΚΤΣΣΑΡΧΝ
ΠΛΖΡΖ ΓΔΝΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟ ΜΔ
ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ
ΣΧΝ
ΓΗΚΣΤΟΔΡΤΘΡΟΚΤΣΣΑΡΧΝ
(ΓΔΚ)
ΠΛΖΡΖ ΓΔΝΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟ ΜΔ
ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ
ΣΧΝ ΔΡΤΘΡΟΒΛΑΣΧΝ
(NRBC)
ΠΛΖΡΖ ΓΔΝΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟ ΜΔ
ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ
ΣΧΝ
ΓΗΚΣΤΟΔΡΤΘΡΟΚΤΣΣΑΡΧΝ
(ΓΔΚ) ΚΑΗ ΣΧΝ
ΔΡΤΘΡΟΒΛΑΣΧΝ (NRBC)

CPV

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ

ΓΑΠΑΝΖ
ΠΛΔΟΝ
ΦΠΑ

33696500-0

11.500

1,35

15.525,00

19.095,75

33696500-0

750

2,8

2.100,00

2.583,00

33696500-0

550

2,8

1.540,00

1.894,20

33696500-1

200

3,85

770,00

947,10

19.935,00

24.520,05

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ





ΓΑΠΑΝΖ
ΤΜΠ. ΦΠΑ



Β.1 Αναλυτήσ επώαςησ αιμοκαλλιεργειών
Γαπάνη
πλέον
ΦΠΑ
91.200,00

Γαπάνη
ζσμπ. ΦΠΑ
112.176,00

1.680,00

2.066,40

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
92.880,00
Παηδηαηξηθέο θαη Δλειίθσλ γηα Αλαεξφβηα κηθξφβηα κε παξάγνληεο ιχζεο ηνπ αίκαηνο.
3
Με εθιεθηηθφ πιηθφ γηα Μχθεηεο.

114.242,40

ΔΗΓΖ

CPV

ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
1,2
ΑΗΜΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

Κωδ. ΚΔΟΚΔΔ

1



ΠΟ.

ΣΗΜΖ

14.01.11.11.001
33696500-0

ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
ΑΗΜΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
3
ΜΤΚΖΣΧΝ

ΚΑΔ

1359

12000

7,6

15.01.40.9999
33696500-0

1359

200

8,4

2





Β.1. ΑΝΑΛΤΣΖ ΔΠΩΑΖ ΑΗΜΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ –
ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΑΗΜΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ/ΜΤΚΖΣΩΝ
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΣΜΖΜΑ
ηα παξαπάλσ είδε εμεηάζεσλ πεξηιακβάλνληαη θηάιεο δσκψλ: 1)
Παηδηαηξηθέο 2) Δλειίθσλ γηα Αλαεξφβηα κηθξφβηα κε παξάγνληεο ιχζεο ηνπ
αίκαηνο & κε εθιεθηηθφ πιηθφ γηα Μχθεηεο. Γηα ηελ πιήξε επεμεξγαζία ησλ
θηαιψλ (επψαζε θαη παξαθνινχζεζε
ηεο αλάπηπμεο ησλ κηθξνβίσλ)
απαηηείηαη θαηάιιειν ζπλνδφ φξγαλν. Σν ζχζηεκα «ζπλνδφ φξγαλν θαη νη
θηάιεο δσκψλ» λα έρεη ηηο αθφινπζεο ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ:





















Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνδνχ νξγάλνπ λα βαζίδεηαη ζε δείθηεο πςειήο
επαηζζεζίαο, φπσο παξαγσγή CO2 ή θαηαλάισζε O2.
Να επσάδεη, λα αλαθηλεί θαη λα ειέγρεη απηφκαηα, αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, ηα θηαιίδηα [Να αλαθεξζνχλ ηα δηαζηήκαηα].
Να εμαζθαιίδεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ηαρχηεηα θαη επαηζζεζία ζηελ
αλίρλεπζε ηνπ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξνπο αιγφξηζκνπο .
Να θαιχπηεη φια ηα δεηνχκελα θηαιίδηα.
Οη νπζίεο αδξαλνπνίεζεο ησλ αληηβηνηηθψλ λα θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξα
αληηβηνηηθά [λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά] θαη λα κελ
ππεηζέξρνληαη ζηελ αλάγλσζε ησλ ρξσκαηηζκέλσλ θαηά Gram ακέζσλ
παξαζθεπαζκάησλ ησλ ζεηηθψλ αηκνθαιιηεξγεηψλ.
Οη παηδηαηξηθνί δσκνί λα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα ζηελ απνκφλσζε
βαθηεξίσλ κε ειάρηζην φγθν αίκαηνο 1 mL νη δε δσκνί ελειίθσλ κε 3 mL.
Ζ ρξήζε ηνπ λα είλαη εχθνιε κε θσδηθνπνηεκέλεο εληνιέο barcode θαη λα
παξέρνληαη κέηξα αζθαιείαο γηα ην ρεηξηζηή.
Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλά πάζα ζηηγκή.
Να δηαζέηεη απηφκαηε, παξάιιειε κε ηηο κεηξήζεηο, δηαδηθαζία πνηνηηθνχ
ειέγρνπ ησλ ζέζεσλ θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο.
ηηο ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο λα εηδνπνηεί κε νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζήκα.
Να κελ απαηηείηαη πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ θηαιηδίσλ ηξχπεκα ή άιιε
επέκβαζε ζηα θηαιίδηα.
Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα θαιιηέξγεηα άιισλ πιελ ηνπ αίκαηνο
βηνινγηθψλ πγξψλ.
Να είλαη δπλαηή ε θαζπζηεξεκέλε εηζαγσγή θηαιηδίσλ ρσξίο κείσζε ηεο
επαηζζεζίαο ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. (Να θαηαηεζεί επίζεκν
έγγξαθν ηεο Δηαηξείαο)
Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ πξσηνθφιινπ επψαζεο αλά θηαιίδην.
Να έρεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηζαγνκέλσλ
θηαιψλ (νλνκαηεπψλπκν/θιηληθή/απνηέιεζκα θ.ά) θαη επεμεξγαζίαο απηψλ
γηα ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνηθίιεο αλαδήηεζεο θαη
ρξεζηκφηεηαο.
Να είλαη δπλαηή θαη ζπκβαηή ε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην θεληξηθφ
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ - Ννζνθνκείνπ.











Να δηαζέηεη εθηππσηή γηα ηελ εθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Να δηαζέηεη
Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή κε κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ γηα κεγάιν αξηζκφ
θαη πνηθηιία κηθξννξγαληζκψλ θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε πξφγξακκα
γηα ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο θαη επηδεκηνινγηθέο εθαξκνγέο θαηά
πξνηίκεζε ζηα Διιεληθά.
Να ππάξρεη ζπλερήο θαη ηαρεία ηερληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε
αλάγθεο.
Κάζε απάληεζε ζηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζαθείο
παξαπνκπέο (ζειίδα θαη παξάγξαθνο) ζην επίζεκν εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο, ζε
θσηναληίγξαθν, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ πξνζθνξά.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππάξμεη λεφηεξνο ηχπνο
νξγάλνπ ε ζπκβαζηνχρνο Δηαηξεία λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνζθεξφκελν φξγαλν κε
ην λεφηεξν





Β.2. Σασηοποιηηικός μικροβίων και ελέγτοσ εσαιζθηζίας (MIC)

ΔΗΓΖ

CPV

ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ GRAM ΑΡΝΖΣΗΚΧΝ 1
ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ GRAM ΘΔΣΗΚΧΝ
ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑΔΡΟΒΗΧΝ ΚΑΗ
ΑΛΛΧΝ ΑΠΑΗΣΖΣΗΚΧΝ2 ΜΗΚΡΟΒΗΧΝ
ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟ
ΔΤΑΗΘΖΗΑ GRAM ΑΡΝΖΣΗΚΧΝ3
ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟ
ΔΤΑΗΘΖΗΑ GRAM ΘΔΣΗΚΧΝ
ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΤΑΗΘΖΗΑ
ΑΝΑΔΡΟΒΗΧΝ & ΑΠΑΗΣΖΣΗΚΧΝ
ΒΑΚΣΖΡΗΧΝ
ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΜΤΚΖΣΧΝ ΜΔ
ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΓΔΗΚΣΔ
ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟ
ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΜΤΚΖΣΧΝ
1



Κωδ.
ΚΔΟΚΔΔ

ΚΑΔ

ΠΟ.

ΣΗΜΖ

Γαπάνη
πλέον
ΦΠΑ

Γαπάνη
ζσμπ.
ΦΠΑ

2.400,00

2.952,00

5.600,00

6.888,00

160

196,8

8.000,00

9.840,00

5.600,00

6.888,00

164

201,72

2.460,00

3.025,80

1.640,00

2.017,20

14.02.01.01.001
33696500-0

1359

300

8

14.02.01.03.001
33696500-0

1359

700

8

14.02.01.05.001
33696500-0
33696500-0

14.02.01.07.001

1359

20

8

1359

1000

8

14.02.01.08.001
33696500-0

1359

700

8

14.02.01.11.001
33696500-0

1359

20

8,2

14.03.04.03.002
33696500-0

1359

300

8,2

14.03.04.03.003
33696500-0

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
Αεξνβίσλ, Αδπκσηηθψλ, Αηκνθίισλ & Νατζζεξηψλ 3 θαη Φεπδνκνλάδσλ

1359

200

8,2

26.024,00 32.009,52

2





Β.2. ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΜΗΚΡΟΒΗΩΝ ΚΑΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΤΑΗΘΖΗΑ (MIC)

ηα παξαπάλσ είδε εμεηάζεσλ πεξηιακβάλνληαη θάξηεο ηαπηνπνίζεο θαη
επαηζζεζίαο. Γηα ηελ πιήξε δηελέξγεηα ηαπηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ επαηζζεζίαο
απαηηείηαη θαηάιιειν ζπλνδφ φξγαλν. Σν ζχζηεκα «ζπλνδφ ζχζηεκα
εμνπιηζκνχ θαη θάξηεο» ζα πξέπεη λα έρεη ηηο αθφινπζεο ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ:





















Σν ζχζηεκα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηαπηνπνίεζε Gram
ζεηηθψλ θαη Gram αξλεηηθψλ κηθξνβίσλ, κπθήησλ θαη λαηζζεξηψλαηκνθίισλ θαη λα ειέγρεη πνιχ κεγάιν αξηζκφ βηνρεκηθψλ δνθηκαζηψλ
(ζε πάλσ απφ 40 ππνζηξψκαηα) κε επαίζζεηε θηλεηηθή κέζνδν γηα
κεγάιε αθξίβεηα θαη επαηζζεζία.
Γηα ηνλ έιεγρν επαηζζεζίαο ζηα αληηβηνηηθά λα πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα
ηελ ειάρηζηε αλαζηαιηηθή ππθλφηεηα ηνπ αληηβηνηηθνχ (MIC) γηα Gram
ζεηηθά θαη Gram αξλεηηθά κηθξφβηα.
Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
ηνπ CLSI (ΖΠΑ) θαη άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ π.ρ.
EUCAST, ην δε πξφγξακκα επεμεξγαζίαο λα έρεη δπλαηφηεηα ζπλερνχο
ελεκέξσζεο.
Σν ζχζηεκα λα δηαζέηεη εμνπιηζκφ γηα εκβνιηαζκφ κε εχθνιν θαη αζθαιή
ηξφπν, επψαζε, αλάγλσζε θαη απφξξηςε ησλ πιαθψλ/θαξηψλ
ηαπηνπνίεζεο θαη επαηζζεζίαο
Να έρεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη επηζήκαλζεο κεραληζκψλ αληνρήο
ζηα αληηβηνηηθά κε αλαθνξά ζηνηρείσλ.
Να δηαζέηεη εθηππσηή γηα ηελ εθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Να δηαζέηεη
Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή κε κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ γηα κεγάιν αξηζκφ
θαη πνηθηιία κηθξννξγαληζκψλ θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε πξφγξακκα
γηα ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο θαη επηδεκηνινγηθέο εθαξκνγέο.
Να έρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζην ινγηζκηθφ
ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο
ηεο
αληνρήο
«WHONET»
πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Δξγαζηήξην θαη ζπληζηάηαη απφ ην Κέληξν
Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Να είλαη δπλαηή θαη ζπκβαηή ε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην θεληξηθφ
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ - Ννζνθνκείνπ.
Να είλαη εχρξεζην θαη ζηαζεξήο θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Να δηαζέηεη ζχζηεκα ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Να ππάξρεη ζπλερήο θαη ηαρεία ηερληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε
αλάγθεο.
Κάζε απάληεζε ζηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ ζαθείο παξαπνκπέο
(ζειίδα θαη παξάγξαθνο) ζην επίζεκν
εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο (ζε θσηναληίγξαθν) πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ
πξνζθνξά.







ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππάξμεη λεφηεξνο ηχπνο
νξγάλνπ ε ζπκβαζηνχρνο Δηαηξεία λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνζθεξφκελν φξγαλν
κε ην λεφηεξν





Β.3. Έλεγτος εσαιζθηζίας ζηα ανηιβιοηικά Kirby-Bauer (ΕΩΝΔ ΑΝΑΣΟΛΖ)

ΔΛΔΓΥΟ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΑ
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ
ΓΗΑΥΤΖ ΣΧΝ ΓΗΚΧΝ
(ΜΔΘΟΓΟ ΚIRBY-BAUER)

15.000,00

15.975,00

60,00
15.060,00

73,80
16.048,80

14.02.05.02.001
33696500-0

1359 250000

0,06

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ
ΑΝΣΟΥΖ ΣΧΝ ΒΑΚΣΖΡΗΧΝ ΣΑ
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΜΔ ΥΡΖΖ
ΔΝΕΤΜΧΝ, ΤΝΓΤΑΜΧΝ
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ Ζ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΑΝΑ
ΓΟΚΗΜΑΗΑ - ΓΗΚΗΑ
33696500-0
14.02.05.05.001 1359
ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ



300

0,2





Β.3. ΔΛΔΓΥΟ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΑ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ
(ΕΩΝΔ ΑΝΑΣΟΛΖ)

ηα παξαπάλσ είδε εμεηάζεσλ πεξηιακβάλνληαη δηζθία αληηβηνηηθψλ γηα έιεγρν
επαηζζεζίαο. Γηα ηελ πιήξε δηελέξγεηα ειέγρνπ επαηζζεζίαο απαηηείηαη
θαηάιιειν ζπλνδφ φξγαλν γηα ηελ αλάγλσζε θαη εξκελεία ηνπ
αληηβηνγξάκκαηνο κε ηε κέζνδν Kirby-Bauer. Σν ζπλνδφ ζχζηεκα εμνπιηζκνχ
θαη ηα δηζθία ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο αθφινπζεο ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ:




















Σα δεηνχκελα αληηβηνηηθά λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο δηεζλψλ
νξγαληζκψλ: CLSI, EUCAST, WHO, FDA θαη λα ζπλδπάδνληαη κε
δηακνηξαζηέο 16 ζέζεσλ (ηεηξάγσλνη) θαη 6 ζέζεσλ (ζηξνγγπινί).
Να πξνζθεξζνχλ φιεο νη ππάξρνπζεο ζπγθεληξψζεηο θαηά αληηβηνηηθφ ψζηε
λα θαιπθζνχλ νη νδεγίεο ηφζν ηνπ CLSI φζν θαη ηνπ EUCAST.
Να κεηξάεη ηηο δψλεο αλαζηνιήο ζε φια ηα ζξεπηηθά πιηθά, ηα πξνηεηλφκελα
απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο (CLSI θ.ά.) θαη γηα θάζε είδνο
ηξπβιίνπ (ηεηξάγσλν 12Υ12 cm, ζηξνγγπιφ 9-9,5 cm)
Να δηαζέηεη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε
επαίζζεην, κεηξίσο επαίζζεην θαη αλζεθηηθφ, ζχκθσλα κε ηα πιένλ
πξφζθαηα ηζρχνληα δεδνκέλα απφ ην CLSI (ΖΠΑ) θαη ην EUCAST
(Δπξσπατθή Έλσζε)
Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ
ηάζεσλ αληνρήο.
Να δηαζέηεη ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη αλίρλεπζεο ηερληθψλ ή άιισλ
ζθαικάησλ θαη δπλαηφηεηα δηαρξνληθήο παξάζηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ειέγρνπ.
Να είλαη εχρξεζην θαη λα δηαζέηεη νπηηθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δίζθσλ
επαηζζεζίαο.
Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλαγλψξηζεο γξακκηθνχ θψδηθα (barcode) γηα ζχλδεζε
κε άιια απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο.
Να δίδεη απνηειέζκαηα Δπαίζζεην, Μεηξίσο Δπαίζζεην Αλζεθηηθφ θαη ζε
ηηκέο MIC.
Να είλαη δπλαηή θαη ζπκβαηή ε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην θεληξηθφ
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ - Ννζνθνκείνπ.
Να έρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζην ινγηζκηθφ
ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο ηεο αληνρήο <<WHONET>> πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Δξγαζηήξην θαη ζπληζηάηαη απφ ην Κέληξν Δηδηθψλ
Λνηκψμεσλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Να έρεη δπλαηφηεηα θχιαμεο θαη δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ.
Να ππάξρεη ζπλερήο θαη ηαρεία ηερληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
Κάζε απάληεζε ζηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
ζαθείο παξαπνκπέο (ζειίδα θαη παξάγξαθνο) ζην επίζεκν εγρεηξίδην
ιεηηνπξγίαο (ζε θσηναληίγξαθν)πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ πξνζθνξά
Αληηβηνηηθά πνπ πηζαλφλ ιείπνπλ απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ πξνκεζεπηή ή
αληηβηνηηθά πνπ ζα θπθινθνξήζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη
ζπληζηψληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο(CLSI θαη EUCAST) θαη ζα θξηζεί






ζθφπηκν λα ειεγρζνχλ, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα καο ηα πξνκεζεχζεη αλ
ηνπ δεηεζνχλ, κε ζπλελλφεζε απφ άιιν πξνκεζεπηή.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππάξμεη λεφηεξνο ηχπνο
νξγάλνπ ε ζπκβαζηνχρνο Δηαηξεία λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνζθεξφκελν
φξγαλν κε ην λεφηεξν

H Δπιηροπή προδιαγραθών:

Βαβνπξάθεο Δπζηάζηνο, Γ/ληήο ΔΤ, Αηκαηνινγηθφ

ηάζε Αγγειηθή, ΠΔ Υεκηθψλ – Βηνρεκηθψλ – Βηνιφγσλ, Μηθξνβηνινγηθφ

Παιαηνιφγνο Γεψξγηνο, Α΄ ΔΤ, Βηνρεκηθφ





