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Αξιότιμοι Κύριοι, 

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ), σας ενημερώνουμε ότι, η 

εταιρεία μας προτίθεται να υποβάλει προσφορά στο Διαγωνισμό που προετοιμάζετε, με 

αντιδραστήρια και αναλυτές σύγχρονης τεχνολογίας, πλην όμως, επειδή οι παρακάτω όροι 

αποκλείουν ή περιορίζουν τη συμμετοχή μας, σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας που επιτρέπουν 

την ανάπτυξη ανταγωνισμού  προκειμένου να τις λάβετε υπόψη:  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ 1  
 

1. Ζητείται από το Νοσοκομείο σας να προσφερθούν τέσσερις όμοιοι αιματολογικοί αναλυτές, δύο 
για το κεντρικό εργαστήριο και δύο για το τμήμα εφημερίας για την πραγματοποίηση 72.360 
εξετάσεων γενικής αίματος συνολικά ετησίως. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση θα 
αυξήσει δραματικά το κόστος για το Νοσοκομείο σας χωρίς κανένα πρακτικό όφελος για το 
εργαστήριο και για τους ασθενείς σας. Σύμφωνα με τον ετήσιο αριθμό των εξετάσεων που 
δηλώνετε, ο κάθε αναλυτής θα πραγματοποιεί ετησίως μόλις 18.090 εξετάσεις γενικής αίματος 
δηλαδή 50 εξετάσεις ημερησίως. Γίνεται επομένως κατανοητό ότι ζητείται από τις 
προσφέρουσες εταιρείες να πραγματοποιήσουν μία μεγάλη επένδυση σε αριθμό αναλυτών 
χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη από το εργαστήριο σας. Ωστόσο κατανοούμε τις 
ιδιαιτερότητες του Νοσοκομείου σας και σας προτείνουμε οι αναφερόμενες τεχνικές 
προδιαγραφές να αφορούν ΜΟΝΟ τον κύριο αναλυτή του Αιματολογικού εργαστηρίου ενώ οι 
υπόλοιποι τρείς αναλυτές να είναι μικρότερης δυναμικότητας.  
Κατά συνέπεια προτείνουμε την τροποποίηση του κειμένου ως εξής: 
«Αναλυτής Νο1: Ένας κύριος αναλυτής που να καλύπτει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές και 
3 εφημερίας/εφεδρικούς αιματολογικούς αναλυτές 22 παραμέτρων με δειγματοφορέα 50 
θέσεων και δυνατότητα μέτρησης των ΔΕΚ για το κύριο εργαστήριο και για το τμήμα 
εφημερίας.» 

 
2. Στην προδιαγραφή 3.3 στην σελίδα 3 ζητείται ο προσφερόμενος αιματολογικός αναλυτής να 

μετρά τα αιμοπετάλια αποκλειστικά και μόνο με την κατ’όγκον ανάλυση αποκλείοντας έτσι 
αιματολογικούς αναλυτές που μετρούν τα αιμοπετάλια με πιο σύγχρονες (οπτικές) 

http://www.agandreashosp.gr/diabouleysi/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A3%20%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20_%CE%91%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
http://www.agandreashosp.gr/diabouleysi/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A3%20%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20_%CE%91%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
http://www.agandreashosp.gr/diabouleysi/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A3%20%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20_%CE%91%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
http://www.agandreashosp.gr/diabouleysi/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A3%20%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20_%CE%91%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
http://www.agandreashosp.gr/diabouleysi/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A3%20%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20_%CE%91%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
http://www.agandreashosp.gr/diabouleysi/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A3%20%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20_%CE%91%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
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μεθοδολογίες, αποδεδειγμένα πιο αξιόπιστες σύμφωνα με την βιβλιογραφία (ενδεικτικά Briggs 
et al, Int. J. Lab. Hematol. 2007 και Baccini et al, J. Clin. Med. 2020). Ο τελευταίας τεχνολογίας 
αιματολογικός αναλυτής της εταιρείας μας, Alinity hq, ανιχνεύει και ποσοτικοποιεί τα 
αιμοπετάλια κάνοντας χρήση οπτικής τεχνολογίας (σκεδασμός) επιτυγχάνοντας εξαιρετική 
συσχέτιση με την μέθοδο αναφοράς (ISLH 2020 presentations “Alinity hq PLT results are 
equivalent with reference flow cytometry PLT counts) 
Για το λόγο αυτό αιτούμαστε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : «3.3.....Να έχει 
τη δυνατότητα, σε όλα τα δείγματα, η μέτρηση των αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται με 
αξιόπιστη μεθοδολογία η οποία να έχει αποδεδειγμένα πολύ καλή συσχέτιση με την μέθοδο 
αναφοράς. Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα χρήσης οπτικής μεθοδολογιας, ώστε να 
ελαχιστοποιείται η παρεμβολή στην μέτρηση από την παρουσία μικρών ερυθροκυττάρων ή 
παρουσία γιγαντίων αιμοπεταλίων» 

 
3. Στην προδιαγραφή 8 ζητείται να αναφερθούν οι ταχύτητες για την μέτρηση μόνο CBC, CBC/DIFF, 

CBC/DIFF/RETIC. Ωστόσο όλοι οι σύγχρονοι αιματολογικοί αναλυτές μετρούν πλέον μόνο 
CBC/DIFF και CBC/DIFF/RETIC και όχι CBC χωρίς τύπο λευκών που δεν έχει κανένα πρακτικό 
όφελος για το Νοσοκομείο σας και για τους ασθενείς σας. Η συγκεκριμένη απαίτηση συμβάλλει 
στον αποκλεισμό πολλών σύγχρονων αιματολογικών αναλυτών χωρίς κανένα πρακτικό όφελος 
για το Νοσοκομείο σας.  
Κατά συνέπεια προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 
«Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 100 δείγματα την ώρα στον αυτόματο 
δειγματολήπτη και η ποσότητα του δείγματος να μην ξεπερνάει τα 190μL.» 
 

4. Στην προδιαγραφή 14 ζητείται ο προσφερόμενος αιματολογικός αναλυτής να μπορεί να μετρά 
δείγματα εγκεφαλονωτιαίου και άλλων βιολογικών υγρών. Ωστόσο, εξ’ ορισμού οι 
αιματολογικοί αναλυτές κατασκευάζονται για να μπορούν να μετρούν ολικό αίμα και όχι 
διάφορα άλλα βιολογικά υγρά. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες μετρήσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες 
(ειδικά σε σχέση με τον συνολικό αριθμό γενικών εξετάσεων αίματος) για έναν αιματολογικό 
αναλυτή, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στον πίνακα στην σελίδα 1 που δηλώνονται συνολικά 
ΜΟΛΙΣ 300 δείγματα  δηλαδή ούτε ένα ημερησίως, για να εξαρτάται ολόκληρη η προμήθεια 
αιματολογικών εξετάσεων από αυτές και ταυτόχρονα περιορίζουν δραστικά των ανταγωνισμό 
στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού.  
Κατά συνέπεια ζητούμε την διαγραφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε. 

                                                         Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020 

  
 

 


