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                               ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» 

                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 180.248,40€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΠΥΥ)  ΕΤΟΥΣ 2014 

                                    (CPV: 38434520-7)  

 

 
Α 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ. 

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

προσπελάσεως (για τα επείγοντα δείγματα). 

2. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 90 εξετάσεις την ώρα. 

      3.Τα επείγοντα δείγματα να τρέχουν σε χρόνο μικρότερο των 45 λεπτών για όλες τις 

         ζητούμενες εξετάσεις. 

      4.Να διαθέτει  τουλάχιστον 22 θέσεις αντιδραστηρίων, προκειμένου να είναι εφικτή η  

         ταυτόχρονη φόρτωση περισσοτέρων αντιδραστηρίων για κάθε εξέταση ώστε να  

         εξασφαλίζεται η απρόσκοπη λειτουργία του αναλυτή. 

      5.  Να διαθέτει ψυγείο για την συντήρηση των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή. 

      6.Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης υγρών ( αντιδραστηρίων και δειγμάτων)   

         καθώς και πήγματος. 

      7.Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης εξέτασης (Rerun) και αυτόματης εκτέλεσης  

       νέας εξέτασης (Retest) ανάλογα με το αποτέλεσμα.  

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

          και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό. 

 9.  Να διαθέτει δειγματολήπτη με τουλάχιστον 60 θέσεις δειγμάτων. 

10.  Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για 

      κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 28 ημερών. 

    11.  Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι  έτοιμα προς 

           χρήση χωρίς να απαιτείται η ανασύσταση. 

12. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να διατηρεί τα δεδομένα  

για χρονικό διάστημα 6 μηνών. 

13. Να εκτελεί όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. 
  

 

  ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ      
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   

1  Anti-HAV IgG   test 200 

2 Anti-HAV IgM   test 700 

3 HBsAg test 2800 

4 HbsAg Quantitative test 100 

5 Anti –HBs    test 1500 

6 Anti- HBCore    test 1500 

7 Anti- HBCore   IgM test 100 

8 Hbe-Ag test 100 

9 Anti-Hbe test 100 

10 Anti-HCV test 2000 

11 HCV-Ag test 100 

12 CMV IgG test 800 

13 CMV IgM test 800 



2 

 

14 CMV Avidity test 100 

15 RUBELLA IgG test 400 

16 RUBELLA IgM test 400 

17 TOXO IgG test 600 

18 TOXO IgM test 600 

19 TOXO Avidity test 100 

20 SYPHILIS TP test 100 

21 ANTI-CCP test 200 

22 EBV  VCA IgM test 400 

23 EBV  VCA IgG test 400 

24 EBV EBNA IgG test 400 

 
 
 

                              A2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA 

1.O προσφερόμενος αναλυτής να καλύπτει απαραίτητα όλες τις ζητούμενες εξετάσεις του ανωτέρω 

πίνακα, ELISA, IFA. Οι προμηθευτές να περιγράψουν τον τρόπο αυτοματοποίησης επίστρωσης 

ανοσοπλακιδίων IFA των αντιστοίχων ζητούμενων εξετάσεων. 

2.Να εκτελεί τις αυτόματες αραιώσεις των δειγμάτων όπως ορίζονται στα φύλλα οδηγιών χρήσης των  

αντιδραστηρίων. 

3.Να δέχεται στην επιφάνεια εργασίας του 4 πλάκες elisa. 

4.Να υποστηρίζει την λειτουργία ανεξάρτητων σειρών μικροβοθρίων (strips).Να περιγραφεί ο τρόπος 

εξοινομόμησης μικροβοθρίων των strips όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα κατά την 

εκτέλεση των δοκιμασιών. 

5. Ο δειγματολήπτης να δέχεται τουλάχιστον 100 δείγματα σε πρωτογενείς σωλήνες αιμοληψίας οι 

οποίοι να αναγνωρίζονται από τον αναλυτή με σύστημα γραμμικού κώδικα. 

 6.Να φέρει τουλάχιστον δύο θέσεις διαλυμάτων έκπλυσης βοθρίων (εκτός των δοχείων αποβλήτων και 

έκπλυσης ρυγχών). 

7.Να περιγραφεί ο τρόπος έκπλυσης των μικροβοθρίων ELISA.Θα εκτιμηθεί η χρήση ειδικών 

μηχανισμών και διαδικασιών με στόχο την βελτιστοποίηση της έκπλυσης. 

8.Τα αντιδραστήρια να τοποθετούνται κατευθείαν  στον αναλυτή χωρίς να απαιτείται ογκομέτρηση και 

μετάγγιση  τους σε άλλους ειδικούς, για τον αναλυτή, υποδοχείς. 

9.Προς αποφυγή ποιοτικών προβλημάτων προσαρμογής των αντιδραστηρίων επί του προσφερόμενου 

αναλυτή τα προσφερόμενα αντιδραστήρια πρέπει να ανήκουν στον ίδιο κατασκευαστικό οίκο. 

10.Ο προσφερόμενος αναλυτής να αυτοματοποιεί την ετοιμασία πλακών IFA ως προς την αραίωση, την 

διανομή και την έκπλυση των απαραίτητων αντιδραστηρίων. 

11.Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης διεξαγωγής εξετάσεων IFA και 

ΕLISA. 

12.Σε κάθε περίπτωση, ο αναλυτής, ή το σύστημα πρέπει να δίνει τα αποτελέσματα κάθε δείγματος 

σε κοινό απαντητικό. 

13. Ο αναλυτής να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με LIS και να μεταφέρει τα   

αποτελέσματα δειγμάτων και ορών ελέγχου στο LIS. 

14.Ο αναλυτής να παραδοθεί με σύστημα επεξεργασίας δεδομένων στην Ελληνική γλώσσα. 

15.Το σύστημα επεξεργασίας  (LIS),  να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, βασισμένο σε MS Windows ή XP  ή 

νεώτερο. 

16.Να λειτουργεί με επιτυχία σε άλλα Νοσοκομεία. Να κατατεθεί το αντίστοιχο πελατολόγιο. Να κατατεθεί η 

περιγραφή του συστήματος στην Ελληνική. 

17.Το λογισμικό του LIS να υποστηρίζει παραγγελία εξετάσεων σε διαμορφώσιμες καρτέλες και με την 

χρήση mouse. 
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18.Να κατατεθεί το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης των προσφερόμενων μηχανημάτων στην Ελληνική 

γλώσσα. 

19.Να κατατεθεί  φύλλο Συμμόρφωσης το οποίο να εξηγεί την συμφωνία των χαρακτηριστικών με κάθε 

μία από τις παραπάνω προδιαγραφές με το οποίο να τεκμηριώνεται κάθε μία απάντηση  με 

παραπομπές στα ξενόγλωσσα prospectus και ταυτόχρονα σε φωτοτυπίες των αντίστοιχων με την 

παραπομπή σελίδων του User΄s manual.(όρος απαράβατος).Απαντήσεις του τύπου «ναι» «συμφωνεί» 

χωρίς επαρκή τεκμηρίωση καθιστούν την προσφορά ακατάλληλη. 

Να κατατεθούν φύλλα οδηγιών χρήσης και εκτυπώσεις των πρωτοκόλλων ανάλυσης  από τον 

προσφερόμενο αναλυτή. 

20.Να κατατεθεί πελατολόγιο με τα εργαστήρια στα οποία λειτουργεί ο προσφερόμενος τύπος του 

αναλυτή ή του συστήματος. 

 

 

A.ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ELISA 

Α1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ 
 ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

1 ANA Hep-2 IFA test  1200 

2 ENA profile ΕΙΑ test 372 

3 ENA-6 SCREEN test 800 

4 anti-dsDNA   ΕΙΑ test 384 

5 n- DNA IFA test 300 

6 anti-Cardiolipin IgG   ΕΙΑ test 468 

7 anti-Cardiolipin IgM  ΕΙΑ test 468 

8 anti-Cardiolipin IgA  ΕΙΑ test 468 

9 ASMA IFA test 468 

10 AMA IFA test 468 

11 P-ANCA  ΕΙΑ test 560 

12 C-ANCA  ΕΙΑ test 560 

13 HERPES SIMPLEX 1 IgG  ΕΙΑ test 376 

14 HERPES SIMPLEX 1 IgM  ΕΙΑ test 376 

15 HERPES SIMPLEX 2 IgG  ΕΙΑ test 376 

16 HERPES SIMPLEX 2 IgM  ΕΙΑ test 376 

17 MYCOPLASMA PNEUMONIAE  IgG test 96 

18 MYCOPLASMA PNEUMONIAE  IgM test 96 

19 MEASLES IgG test 96 

20 MEASLES IgM test 96 

21 VARICELLA VZV IgG test 96 

22 VARICELLA VZV IgM test 96 

 
 
Κάρτες/πάνελ ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος για χρήση σε αυτόματο σύστημα. 

Να μην απαιτούν προσθήκη αντιδραστηρίων. 

(α) Κάρτες/πάνελ ταυτοποίησης 

(β) Κάρτες/πάνελ αντιβιογράμματος. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
MIC. 

 
1. Σύστημα 

Πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες εμβολιασμού, επώασης, ανάγνωσης και απόρριψης  των 

πάνελ εξέτασης. 

Εργονομικά σχεδιασμένο, συμπαγής σχεδίαση –με αναφορά στοιχείων του συστήματος. 

Ελαχιστοποίηση χρόνου απασχόλησης προσωπικού και ταχείας έκδοσης αποτελεσμάτων με 

αναφορά στοιχείων. 

Με δυνατότητα ανίχνευσης και επισήμανσης μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά-με αναφορά 

στοιχείων. 

 

2.  Αντιδραστήρια (πάνελ / κάρτες) 

2.1 Γενικές προδιαγραφές 

Έτοιμα προς χρήση, με τυπωμένα bar code για κάθε τεστ. 

Χωρίς την προσθήκη πρόσθετων αντιδραστηρίων για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος. 

Χωρίς την προσθήκη αντιδραστηρίων κατά την προετοιμασία των εξετάσεων. 

Ασφαλή στην χρήση και στις επιμολύνσεις. 

   Με μικρό βάρος / όγκο αποβλήτων. 

 
  2.2  Ταυτοποιήσεις 

       Να ταυτοποιούνται  Gram (-), Gram (+), Ζυμο-μύκητες, αναερόβια και απαιτητικά (μεταξύ     των 

οποίων και Neisseria, Haemophilus, Campylobacter, Corynobacteria). 

         Οι πλάκες ταυτοποίησης να περιέχουν πάνω από 40 υποστρώματα δοκιμασιών. 

   2.3 Αντιβιόγραμμα 

        Με μεθοδολογία βασιζόμενη στην αραίωση σε ζωμό και προσδιορισμό MIC για Gram (-), Gram (+) 

(στρεπτόκοκκο, σταφυλόκοκκο, πνευμονιόκοκκο) και Ζυμο-μύκητες. 

   Οι αραιώσεις των αντιβιοτικών να είναι οι προτεινόμενες από διεθνείς οργανισμούς (CLSI, EUCAST) ή 

και περισσότερες. 

Να ελέγχεται μεγάλη γκάμα αντιβιοτικών, συμπεριλαμβανομένων και των νεοτέρων, σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες αραιώσεις. 

 
3.  Λογισμικό 

Υπολογιστής πολλαπλών εφαρμογών σε παραθυρικό περιβάλλον λειτουργίας. 

Με ειδικό πρόγραμμα ελέγχου φαινοτύπων και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής. 

Να αναφερθούν αναλυτικά οι απαντήσεις για κάθε προδιαγραφή και να τεκμηριώνονται οι απαντήσεις με 

παραπομπές, σε επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστή.  
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΣΤ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

1. Ταυτοποίηση Gram θετικών test 500 

2. Ταυτοποίηση Gram αρνητικών test 1100 

3  Ταυτοποίηση αναεροβίων test 20 

4. Ταυτοποίηση κορυνοβακτηριδίων test 20 

5. Ταυτοποίηση ναισσεριών αιμοφίλων test 20 

6. Αντιβιόγραμμα MIC για Gram θετικά test 700 

7. Αντιβιόγραμμα MIC για Gram αρνητικά test 1000 

 
Να προσφέρονται όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και παρελκόμενα υλικά. 

 

Ταινίες με διαβαθμισμένη συγκέντρωση αντιβιοτικών για έλεγχο MIC και ανίχνευση μηχανισμών 
αντοχής.  
 

1.  Να διατίθενται ταινίες αντιβιοτικών από όλες τις γνωστές ομάδες (πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες, 

κινολόνες, πενέμες, αμινογλυκοσίδες, γλυκοπεπτίδια κ.α.). 

2.  Να διατίθενται ταινίες αντιβιοτικών για όλες τις ομάδες μικροβίων (Gram (-), Gram (+), μύκητες, 

αναερόβια, απαιτητικά, μυκοβακτηρίδια). 

3.   Να διατίθενται ταινίες με συνδυασμό αντιβιοτικών, με την παρουσία και μη αναστολέα, για την 

ανίχνευση  μηχανισμών αντοχής.   

4.    Να είναι πλαστικοποιημένες για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση και πιο αποδοτική διάχυση του 

αντιβιοτικού. 

5.   Κάθε ταινία να ελέγχει περισσότερες από 25 συγκεντρώσεις αντιβιοτικού με ενδιάμεσες 

συγκεντρώσεις. 

6.   Να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. 

7.    Να έχουν μεγάλη σταθερότητα στις αλλαγές θερμοκρασίας που μπορεί να προκύψουν κατά τη 

χρήση τους. 

8.    Η διανομή τους να μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια ειδικής συσκευής, αυτόματης ή μη 

9.   Να διατίθενται ειδικά δοχεία και παρελκόμενα υλικά για την ασφαλή συντήρηση και τη διευκόλυνση 

της χρήσης τους. 

10.   Να διατίθεται πλούσια διεθνής σχετική βιβλιογραφία. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150 TEST 

 

 
Ταινίες  ταυτοποίησης –αντιβιογράμματος. 

 
Οι ταινίες ταυτοποίησης να εκπληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
1.Κάθε ταινία να διαθέτει περισσότερες από 10 και πάνω ιδιότητες. 

2.Όλες οι παραπάνω ταινίες να χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία. 

3.Να θεωρούνται τεστ αναφοράς με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα. 

4.Να προσφερθούν και τα συνοδά αντιδραστήρια. 

5.Να ταυτοποιούν περισσότερα από 800 είδη μικροβίων. 

6.Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων να γίνεται και  από ειδικό λογισμικό το οποίο να παρέχει τη 

δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων. 

 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
Ταινίες ταυτοποίησης για: 

 

1. Gram(-) εντεροβακτηριακά test 50 

2. Gram(-) αζυμωτικά test 50 

3. Μύκητες Test 40 

4. Ναισσέρια test 10 

5.Βακίλλους test 25 
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Ταινίες Αντιβιογράμματος  ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 

1 Αντιβιόγραμμα ούρων για κοινά Gram αρνητικά μικρόβια test 100 

2. Αντιβιόγραμμα  για Gram αρνητικά για δείγματα εκτός ούρων test 100 

3. Αντιβιόγραμμα σταφυλόκοκκων  test 100 

4. Αντιβιόγραμμα αναεροβίων  test 25 

5. Αντιβιόγραμμα μυκήτων σε MIC και Br Points ταυτόχρονα test 50 

6. Αντιβιόγραμμα για ναισσέριες και αιμόφιλους test 20 

 
 

Χαρακτηριστικά Αυτόματου  Συστήματος  Αιμοκαλλιεργειών 

Να διαθέτει τουλάχιστον  200  θέσεις επώασης και ανίχνευσης φιαλών .  

-Να έχει αρχή μεθόδου υψηλής ευαισθησίας. 

-Να διαθέτει απλό και εύχρηστο λογισμικό. 

-Να αναλύει ταυτόχρονα κάθε είδους φιάλη αερόβια / αναερόβια ενηλίκων, παιδιατρική. 

-Να καταλαμβάνει τον μικρότερο δυνατό όγκο στο εργαστήριο. 

-Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.  

-Να διενεργεί αυτόματο τεχνικό έλεγχο και να ειδοποιεί σε περίπτωση βλάβης ή λανθασμένων 

χειρισμών. 

-Να μπορεί να συνδεθεί με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του εργαστηρίου (LIS). 

 

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

-φιάλες για ανίχνευση αερόβιων μικροβίων χωρίς  αδρανοποιητικές ουσίες αντιβιοτικών ή ρητίνες  

500τεμ.                                                                                                                                            

 -φιάλες για ανίχνευση αναερόβιων μικροβίων χωρίς αδρανοποιητικές ουσίες αντιβιοτικών ή ρητίνες  

500τεμ. 

-φιάλες για ανίχνευση αερόβιων μικροβίων με αδρανοποιητικές ουσίες  αντιβιοτικών ή ρητίνες 500τεμ. 

-φιάλες για ανίχνευση αναερόβιων μικροβίων με αδρανοποιητικές ουσίες αντιβιοτικών ή ρητίνες 500τεμ. 

-φιάλες για ανίχνευση αερόβιων και μυκήτων σε παιδιατρικά δείγματα με αδρανοποιητικές ουσίες 

αντιβιοτικών ή ρητίνες 100τεμ. 

TEST ΑΝΑ ΕΤΟΣ: 2.100 test ( ΦΙΑΛΕΣ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 
 
Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ                     

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. leptospira  IGM  με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα. test 200 

2. Echinococcus passive HA test 100 

3 TPHA passive HA test 100 

4. Brucella antigen Abortus  (Latex) test 800 

5. Salmonella Typhi  (T.O) (Latex) test 800 

6. Ανίχνευση ( Ag)  Κρυπτοκόκκου ( Latex agglutination) test 50 

7. kit με σωματίδια  LATEX για την ανίχνευση βακτηρίων Streptococcus 
group Β, H. Influenzae , S.Pneumoniae, N. meningitidis, A,C,Y,W 135, 
Neisseria meningitides B/E coli. 

test 50 

8. Κιτ  με σωματίδια Latex για την ταυτοποίηση του Staphylococcus aureus test 1600 

9. Πλήρες κιτ ταχείας μεθόδου με σωματίδια Latex για την ταυτοποίηση 
στρεπτόκοκκων κατά Lancefield των ομάδων A,B,C,D,F,G. 

test 
100 

10. B-HCG  (τεστ κύησης) με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα, με 
ουδό ευαισθησίας 10-20 Miu/ml. 

test 
4000 

11. kit  για  ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα με μονοκλωνικά 
αντισώματα (Mayer), ανοσοχρωματογραφία σε κασέτα, να μην 
χρειάζεται ειδική δίαιτα  και το αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται  από την 
παρουσία   Vitamin C ή  Fe. 

test 500 

12. I.M.Latex kit test 400 

13. ASO LATEX  test 300 

14.  RF  Latex  test 400 

15. CRP Latex  test 1.000 

16. RPR Slide  test 250 

17. Έλεγχος μυκοπλάσματος - ουρεαπλάσματος σε δείγματα κολπικά, 
ουρηθρικά, σπέρματος σε ταινίες για ταυτοποίηση και αντιβιόγραμμα με 
9 αντιβιοτικά με ζωμό υψηλής εκλεκτικότητας(με 3 αντιβιοτικά και 1 
αντιμυκητιασικό παράγοντα) και κοντρόλ. 

test 100 

18. Φάκελοι δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών χωρίς χρήση υγρού για 
ενεργοποίηση, με πλαστικό διαφανές κάλυμμα .Στο κιτ να περιέχονται 
clip seals.  

test 
250 

19. Φάκελοι CO2  χωρίς χρήση υγρού για ενεργοποίηση με πλαστικό 
διαφανές πλαστικό κάλυμμα .Στο κιτ να περιέχονται clip seals 

test 
100 

20 EDTA solution ph 8,0 0,5 M σε συσκευασία των 50 ml 
kit 

1 

21. Χρώση Gram (πλήρες κιτ) να περιέχει (crystal  violet , ακετονούχο 
αλκοόλη , Lugol,  Σαφρανίνη)   

Kit  
15 

22. Phenylboronic acid σε συσκευασία των 10 gr kit 1 

23. Chlamydia trachomatis Ag (με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας) σε 
δείγματα τραχήλου και ούρων. 

test 
100 

24. Ειδική χρωστική σπερματοζωαρίων για έλεγχο της βιωσιμότητάς τους 
Eosine - Nigrosine 

κιτ 
1 

25. Test ταχείας ανίχνευσης Bence Jones free k/l αλυσίδων στα ούρα. test 40 

26. Χρώση Ziehl-Neelsen (πλήρες κιτ) να περιέχει βασική φουξίνη, 
decoloration solution , blue di methylene 

Kit 
test 

3 

27. Trypto casein Soy Broth  gr 500 

28. Mac-Conkey agar (με  crystal violet) ,(no 3) gr 3000 

29. Selenite dehydrated gr 1000 

30. Nutrient agar gr 500 

31. Mueller Hinton agar gr 1000 

32. Sabourand  agar  dehydrated gr 500 

33. Sabourand agar +CAF dehydrated gr 500 

34. Brucella agar gr 4.000 

35. Salmonella shiggella  agar  gr 500 

36. Bismuth sulfite agar  gr 500 

37. Fluid Thioglycolate medium  gr 1500 

38. Trypticase Soy Agar  gr 500 

39. Thayer Martin για Γονόκοκκο gr 500 
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40. Blood agar base gr 500 

41. Θρεπτικά υλικά έτοιμα προς χρήση σε τρυβλία (schaedler για αναερόβια 
βακτήρια) 90 mm. 

test 
300 

42. kit ανίχνευσης Clostridium difficile Ag, Τοξίνη Α, Τοξίνη Β από δείγματα 
κοπράνων με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα. 

test 
60 

43. Σετ ανίχνευσης αντιγόνου Legionella pneumophila στα ούρα με μέθοδο 
ταχείας- ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα. Να περιλαμβάνει θετικό και 
αρνητικό μάρτυρα. 

test 
60 

44.  Σετ ανίχνευσης αντιγόνου Streptococcus pneumoniae στα ούρα και στο 
ΕΝΥ με μέθοδο ταχείας ανοσοχρωματογραφίας.  

test 
60 

45. Σακουλάκια με κλείστρο ασφαλείας διαφανή 20x13 εκ. για μεταφορά 
βιολογικού υλικού. 

 
500 

46. Σακουλάκια μεταφοράς βιολογικού υλικού με απορροφητικό υλικό 
υγρών σε περίπτωση διαρροής υγρών κατά την μεταφορά και θήκη για 
το παραπεμπτικό, 

 
500 

47. Σετ προσδιορισμού MIC  στο αντιβιοτικό Colistin με τη μέθοδο των 
μικροαραιώσεων σε ζωμό (0,25 – 16 μg/ml), με βάση τα διεθνή 
πρότυπα (CLSI, EUCAST). Το αποτέλεσμα να διαβάζεται οπτικά σε 16-
20 ώρες. 

test 

16 

48 Αντιορροί για ταυτοποίηση εντεροαιμορραγικών E.coli (EHEC) O157 
από καλλιέργεια  

ΚΙΤ 
1 

49. Αντιορροί Salmonella για ταυτοποίηση από καλλιέργεια Vi, O polyvalent 
A-E, O monovalent A, O monovalent B. 

KIT 
2 

 
 
Δίσκοι Ευαισθησίας Αντιβιοτικών 

 

Α/Α Δισκία αντιβιοτικών για αντιβιόγραμμα με ευρύ φάσμα 
αντιβιοτικών που να περιλαμβάνει και όλα τα νεότερα 
αντιβιοτικά. H περιεκτικότητα του αντιβιοτικού να είναι 
σύμφωνα με τις συστάσεις του CLSΙ και του ΕUCAST. Να 
περιλαμβάνονται όλες οι εγκεκριμένες συγκεντρώσεις του 
CLSI και ΕUCAST. Η  εταιρεία θα πρέπει  απαραιτήτως να 
έχει και να διαθέτει για τη σωστή χρίση  διανεμητές  16 
θέσεων.  

TEST ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Amikacin test 300 

2 Amoxycillin test 300 

3 Amoxycillin /Clavulanic Acid test 300 

4 Ampicillin test 300 

5 Ampicillin/Sulbactam test 300 

6 Aztreonam test 300 

7 Cefotaxime test 300 

8 Ceftazidime  test 300 

9. Ceftriaxone  test 300 

10 Cefuroxime  test 300 

11 Cefaclor test 100 

12 Cefinase test 100 

13 Cefepime test 300 

14 Cefotaxime/Clavulanic acid test 300 

15 Ceftazidime/ Clavulanic acid test 200 

16 Ciprofloxacin test 200 

17 Chloramphenicol test 200 

18 Clindamycin test 200 

19 Colistin test 100 

20 Daptomycin test 100 

21 Erythromycin test 200 

22 Fusidic acid test 200 

23 Gentamycin 10 test 300 

24 Gentamycin 120 test 200 

25 Imipenem test 300 

26 Levofloxacin test 300 

27 Linezolid test 300 

28 Meropenem test 300 

29 Moxifloxacin test 300 

30. Netilmicin test 200 
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31 Norfloxacin test 100 

32 Nitrofurantoin test 300 

33 Oxacillin test 300 

34 Penicillin test 300 

35 Piperacillin test 100 

36 Piperacillin/Tazobactam test 300 

37 Spectinomycin  100 μg test 100 

38 Teicoplanin test 200 

39 Optochin test 300 

40 Ticarcillin/Clavulanic acid test 300 

41 Tobramycin test 300 

42 Teimethoprime Suflamethoxazole test 300 

43 Tetracyclines test 300 

44 Vancomycin test 300 

45 Δίσκοι αντιβιοτικών για ανίχνευση OXA-48: Temocillin 30 μg test 100 

46 Διανεμητής δίσκων αντιβιοτικών 16 θέσεων τετράγωνοι τεμάχια                      1                                                    

 
                                

                                  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 

     Το αυτόματο σύστημα φυσικοχημικής ανάλυσης ούρων πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω: 

1. Όλη η διαδικασία ρουτίνας να είναι πλήρως αυτόματη χωρίς την ανάγκη συνεχούς παρουσίας 
χειριστή. 

2. Να έχει αυτόματο δειγματοφορέα τουλάχιστον 80 δειγμάτων και ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 

200 τεστ/ώρα. 

3. Να μετρά το ειδικό βάρος με ψηφιακό διαθλασίμετρο σε εύρος τουλάχιστον 1,000 – 1,050 με 

ανάλυση 0,001. 

4. Να μην απαιτεί ειδική διαδικασία για την προσθήκη/αλλαγή αντιδραστηρίων (συνεχούς φόρτωσης 

αντιδραστηρίων) ώστε να μην ακινητοποιείται ή διακόπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η εργασία 

ρουτίνας του εργαστηρίου. 

5. Να μην υπάρχουν φαινόμενα επίδρασης αποτελέσματος  από δείγμα σε δείγμα (Carry over) κατά 

τη λειτουργία του αναλυτή σε συνθήκες ρουτίνας. 

6. Να μετρά πολυχρωματικά όλες τις ζητούμενες παραμέτρους, για εξάλειψη πιθανών παρεμβολών. 

Κατά προτίμηση να διαθέτει τουλάχιστον 4 διαφορετικά μήκη κύματος για τις μετρήσεις του. 

7. Τα αντιδραστήρια και αναλώσιμα που απαιτούνται για τη λειτουργία του αναλυτή και τη 

βαθμονόμησή του να είναι έτοιμα προς χρήση. 

8. Να προσδιορίζει με την μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική ικανότητα και γραμμικότητα (να αναφερθεί 

αναλυτικά η κλίμακα), τις κάτωθι 11 παραμέτρους: 

 ΠΡΩΤΕÏΝΕΣ 

 ΝΙΤΡΙΚΑ 

 ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ 

 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 

 ΓΛΥΚΟΖΗ 

 ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 

 ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ 

 ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

 pH 

 ΧΡΩΜΑ 

 ΟΨΗ 
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9. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης της θερμοκρασίας αντίδρασης στο αποτέλεσμα 

της μέτρησης όλων των μετρούμενων παραμέτρων. (συγκρίσιμα αποτελέσματα σε διαφορετικές 

συνθήκες αντίδρασης). 

10. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης του χρώματος κάθε δείγματος ούρων στη 

μέτρηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων (λιγότερα ψευδή αποτελέσματα). Να  περιγραφεί 

αναλυτικά ο τρόπος προς αξιολόγηση. 

11. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης πιθανής πρωτεϊνουρίας και γλυκοζουρίας κάθε 

δείγματος ούρων στη μέτρηση του ειδικού βάρους. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος προς 

αξιολόγηση. 

12. Τα αντιδραστήρια λειτουργίας της συσκευής να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με απλή οπτική 

παρατήρηση για τον προσδιορισμό των βιοχημικών παραμέτρων, σε περιπτώσεις ανάγκης. 

13. Να προστατεύει τους χρήστες και το περιβάλλον από τα μολυσματικά βιολογικά απόβλητα (να 

αναφερθεί ο τρόπος).  

14. Να μην απαιτεί χρήση ειδικών σωληναρίων για τα δείγματα και να μπορεί να δεχθεί επείγοντα 

δείγματα. 

15. Να έχει ενσωματωμένο εκτυπωτή, οθόνη και Bar Code reader. 

16. Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό εκτυπωτή, Η/Υ και το LIS του εργαστήριου.  

17. Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής και μηχανικής σύνδεσης με αυτόματο αναλυτή μικροσκόπησης 

ούρων. 

18. Να διαθέτει CE MARK.  

19. Να μπορεί να συνδεθεί με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του εργαστηρίου (LIS). 

20. Στην περίπτωση που οι διαστάσεις του προσφερόμενου αναλυτή το επιτρέπουν θα τοποθετηθεί 

δεύτερος αναλυτής στο χώρο της εφημερίας.  

Φυσικοχημικές Παράμετροι Ούρων:  4.000 / έτος. 
 

 
Αντιδραστήριο για επιβεβαίωση θετικού αποτελέσματος εξέτασης anti-HIV I/II 

 

Διαγνωστικό τεστ τρίτης γενιάς για την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των αντισωμάτων κατά του HIV-1, 

HIV-2 και του HIV-1 υπότυπος 0, με την μέθοδο Line Immunoblot Assay, στον ορό και στο πλάσμα.  

1. Να ταυτοποιεί όλους τους τύπους HIV με ένα μοναδικό τεστ. 

2. Σε κάθε ταινία να υπάρχουν ενσωματωμένοι εσωτερικοί μάρτυρες με βάση τους οποίους να 

γίνεται οπτικά η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

3. Να υπάρχει σαφής διάκριση των πεπτιδίων – να μην παρατηρείται background.  

4. Όλα τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. 

5. Η διαδικασία να είναι εξαιρετικά εύκολη και απλή, να υπάρχει δυνατότητα επιλογής 

πρωτοκόλλων: 16 ωρών (overnight)  και 3 ωρών, αντιδραστήρια χρωματικά κωδικοποιημένα 

και έτοιμα προς χρήση, πλήρες κιτ. 

6. Να υπάρχει δυνατότητα πλήρους αυτοματοποίησης της διαδικασίας & αξιολόγησης. 

Ζητούμενες Εξετάσεις: 40/έτος 
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