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Αθήνα, 15/6/2018 
 
Αφορά: Διαβούλευση του υπ’αριθμ. Πρωτ. 18376/29-5-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με α-
ντικείμενος την προμήθεια «Αναλυτές Αίματος» (CPV 38434520-7), προϋπολογισμού : 180.248,40 € 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 
Είδος 47 
Σύμφωνα με τις νέες βιβλιογραφικές αναφορές πέρα από τη μέθοδο μικροαραιώσεων για έλεγχο αντοχής σε κολιστίνη με 
αποτέλεσμα σε 16-20 ώρες υπάρχουν νέα, καινοτόμα και  γρήγορα τεστ που δίνουν άμεσα αποτελέσματα μέσα σε 2 ώ-
ρες.  
 
Οπότε προτείνουμε να ζητηθεί επίσης : 
ΚΙΤ για την ταχεία ανίχνευση αντοχής σε πολυμυξίνες (colistin, polymyxin Β, polymyxin Ε) με χρωματομετρική 
μέθοδο 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 

(Το αυτόματο σύστημα φυσικοχημικής ανάλυσης ούρων πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω): 
 
Προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές με γνώμονα την απαίτηση για άμεση διεκπεραίωση των εξετάσεων, σε συνδυασμό με  
την απαίτηση για υψηλής ακρίβειας και ποιότητας αποτελεσμάτων αλλά και για θέματα αποθήκευσης αντιδραστηρίων και 
διαχείρισης απορριμμάτων.   
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο1.  
Αναφέρεται: Όλη η διαδικασία ρουτίνας να είναι πλήρως αυτόματη χωρίς την ανάγκη συνεχούς παρουσίας χειριστή. 

 
Προκειμένου να  εξασφαλιστεί η ταχύτητα των αποτελεσμάτων άμεσα με την έναρξη της καθημερινής ρουτίνας καλό θα 
ήταν να μην απαιτείται καθημερινή  βαθμονόμηση.     
 
Οπότε προτείνουμε να προστεθεί στην προδιαγραφή Νο 1  
«Όλη η διαδικασία ρουτίνας να είναι πλήρως αυτόματη χωρίς την ανάγκη συνεχούς παρουσίας χειριστή και να 
μην απαιτείται καθημερινή βαθμονόμηση.»  
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο 8 

Αναφέρεται: Τα αντιδραστήρια και αναλώσιμα που απαιτούνται για τη λειτουργία του αναλυτή και τη βαθμονόμησή του να 

είναι έτοιμα προς χρήση. 

Θεωρούμε ότι μόνο για τα  διαλύματα πλύσης που συγκαταλέγονται  στα αναλώσιμα για λόγους κόστους, ευκολία χρή-

σης,  απαιτήσεις αποθήκευσης και διαχείρισης απορριμμάτων να μην είναι σε πολλαπλές συσκευασίες έτοιμα για χρήση 

αλλά σε συμπυκνωμένη μορφή που να αραιώνεται άπαξ σε μεγάλο όγκο. Αυτή είναι πλέον η συνήθης προσέγγιση για τέ-

τοιου είδους υλικά.    

 
Οπότε προτείνουμε να διαμορφωθεί η προδιαγραφή Νο 8 

«Τα αντιδραστήρια που απαιτούνται για τη λειτουργία του αναλυτή και τη βαθμονόμησή του να είναι έτοιμα προς 

χρήση.» 

 
Με εκτίμηση, 

 
Κλαίρη Κωνσταντέλλου 
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