
 ΑΡ.ΠΡ.46740/27-11-2020 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 195.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
ΟΜΑ∆Α 1: 
 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ Νο 1: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) Ι∆ΙΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ. 

 

ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. 

 

ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΜEΡΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

Α/Α 

 
ΕΙ∆ΟΣ-ΕΞΕΤΑΣΗ 

 
Ποσότητα - Ετήσιος 
αριθµός εξετάσεων 
 

 
Μονάδα Μέτρησης 

1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

(ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

72.360,00 εξέταση 

2 ΔΕΚ 1000 εξέταση 

    

3 Βιολογικά/Σωματικά 

Υγρά 

300  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 
 

 
ΜΕ ΦΠΑ€ 

  
100.915,54€ 
 

 
Η τιµή ανά εξέταση να περιλαµβάνει τυχόν χρήση αναλωσίµων, cup, σωληνάρια, tips, 
controls, standards, calibrators, diluent, πώµατα, buffer, cleaner, τα οποία, πρέπει να 
προσφέρονται σε ποσότητες ανάλογες µε τον αριθµό των test που ζητούνται ανά εξέταση. 

 
ΟΜΑ∆Α 1. 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ Νο 1: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) Ι∆ΙΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ. 

 
• ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. 

 

• ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΜEΡΙΑΣ  

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. 

 
1. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε σύγχρονες, διεθνώς 
αναγνωρισµένες µεθόδους. Να περιγραφούν αναλυτικά. 
 
2. Να µετρά και να υπολογίζει τις παρακάτω παραµέτρους σε όλα τα δείγµατα: 
i. Αριθµό λευκών αιµοσφαιρίων (WBC) 
ii. Απόλυτος αριθµός λεµφοκυττάρων 
iii. Απόλυτος αριθµός µονοκυττάρων 



iv. Απόλυτος αριθµός ηωσινοφίλων 
v. Απόλυτος αριθµός βασεοφίλων 
vi. Απόλυτος αριθµός ουδετεροφίλων 
vii. Ποσοστό % λεµφοκυττάρων 
viii. Ποσοστό % µονοκυττάρων 
ix. Ποσοστό % ηωσινοφίλων 
x. Ποσοστό % βασεοφίλων 
xi. Ποσοστό % ουδετεροφίλων 
xii. Αριθµό ερυθρών αιµοσφαιρίων (RBC) 
xiii. Αιµατοκρίτη (Hct) 
xiv. Αιµοσφαιρίνη (Hb) 
xv. Μέσο όγκο ερυθρών (MCV) 
xvi. Μέση πυκνότητα αιµοσφαιρίνης (MCH) 
xvii. Μέση συγκέντρωση αιµοσφαιρίνης κατά ερυθροκύτταρο (MCHC) 
xviii. Εύρος κατανοµής ερυθρών (RDW) 
xix. Απόλυτος αριθµός εµπύρηνων ερυθρών (NRBC) 
xx. Ποσοστό εµπύρηνων ερυθρών ανά 100 λευκά αιµοσφαίρια (NRBC %) 
xxi. Αριθµός αιµοπεταλίων (PLT) 
xxii. Έυρος κατανοµής αιµοπεταλίων (PDW) 
xxiii. Αιµοπεταλιοκρίτης (PCT) 
xxiv. Μέσος όγκος αιµοπεταλίων (MPV) 
 
3. Να παρέχει αυξηµένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων παρουσιάζοντας 
πλήρη µορφολογία κυττάρων. 
Συγκεκριµένα: 
 
3.1. Μορφολογία λευκών αιµοσφαιρίων. 
ΑΤΥΠΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ                                            Λευκοπενία 
ΒΛΑΣΤΕΣ                                                                       Λευκοκυττάρωση 
ΑΩΡΑ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ                                              Λεµφοπενία 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΡΟΦΗ                                                     Λεµφοκυττάρωση 
                                                                                       Ουδετεροπενία 
                                                                                       Πολυµορφοπυρήνωση 
                                                                                       Μονοκυττάρωση 
                                                                                       Ηωσινοφιλία 
                                                                                       Βασεοφιλία 
 
Οι υποπληθυσµοί των λευκών αιµοσφαιρίων (τύπος) να µετρώνται µε τη βοήθεια 
κυτταροµετρίας ροής και laser προκειµένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια της 
µέτρησης. 
 
3.2. Μορφολογία ερυθρών. 
 
Εµπύρηνα Ερυθρά 
Ερυθροκυττάρωση 
Ανισοκυττάρωση 
Μικροκυττάρωση 
Μακροκυττάρωση 
Υποχρωµία 
 
3.3. Μορφολογία αιµοπεταλίων. 
 
Μεγάλα 
αιµοπεταλία 
Θροµβοπενία 
Θροµβοκυττάρωση 
Σωροί αιµοπεταλίων 
 
Να έχει τη δυνατότητα, σε όλα τα δείγµατα, η µέτρηση των αιµοπεταλίων να 
πραγµατοποιείται απ’ την κλασσική της κατ’ όγκον ανάλυση. 



 
4. Να έχει τη δυνατότητα άµεσης και αυτόµατης µέτρησης δικτυοερυθροκύτταρων και 
συγκεκριµένα: 
Ποσοστό (%) δικτυοερυθροκυττάρων (RET). 
Απόλυτος αριθµός δικτυοερυθροκυττάρων (RET %). 
Ποσοστό ανώριµων ∆ΕΚ (IRF). 
Η µέτρηση να δύναται να γίνει τόσο στο ανοικτό σύστηµα δειγµατοληψίας όσο και κατ’ 
επιλογήν σε τυχαία δείγµατα που βρίσκονται φορτωµένα στο δειγµατολήπτη. Να 
περιγραφεί αναλυτικά η αρχή λειτουργίας και ο τρόπος µέτρησης αυτών. 
 
5. Για τον προσδιορισµό των εµπυρήνων ερυθρών και των ∆ΕΚ, οι µεθοδολογίες που 
χρησιµοποιούνται για τη µέτρησή τους να βασίζονται στην άµεση αναγνώριση των 
συγκεκριµένων κυττάρων. 
 
6. Να έχει γραµµικότητα και να δίνει αποτελέσµατα άµεσα, χωρίς να απαιτείται εξωτερική 
αραίωση, στα λευκά τουλάχιστον έως 200 Κ/µL και στα αιµοπετάλια 
τουλάχιστον έως 2.000 Κ/µL, προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι απαιτούµενες 
επαναλήψεις. 
 
7. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη, στην οποία να εµφανίζει τα πλήρη αποτελέσµατα κάθε 
δείγµατος και τουλάχιστον 6 ιστογράµµατα ή νεφελογράµµατα. 
 
8. Η ταχύτητα µέτρησης να είναι τουλάχιστον 90 δείγµατα την ώρα στον αυτόµατο 
δειγµατολήπτη και η ποσότητα του δείγµατος που απαιτείται να µην ξεπερνάει τα 190 µl. 
Να έχει δυνατότητα διαφορετικών προφίλ ανάλυσης και συγκεκριµένα CBC, CBC/DIFF, 
CBC/DIFF/RETIC . 
  
9. Το όργανο να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου µε ειδικά διαγνωστικά προγράµµατα καθώς 
και αυτόµατης και µηχανικής ρύθµισης όλων των άµεσα µετρούµενων παραµέτρων. 
 
10. Να έχει προγράµµατα ποιοτικού ελέγχου τα οποία και να περιγραφούν 
αναλυτικά. Να διαθέτει επίσης προγράµµατα κινούµενου µέσου (moving average) που, 
χρησιµοποιώντας τα δείγµατα ρουτίνας να εξασφαλίζουν συνεχή έλεγχο αποτελεσµάτων. 
Όλα τα ανωτέρω να αποτελούν τµήµα του βασικού προγραµµατισµού του οργάνου. 
 
11. Να διαθέτει εκτυπωτή (printer) για εκτύπωση αποτελεσµάτων σε Α4 χαρτί, µε 
δυνατότητα έγχρωµης εκτύπωσης. 
 
12. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο συστήµατα αυτόµατης δειγµατοληψίας. Αυτόµατο 
δειγµατολήπτη συνεχούς ροής τουλάχιστον 50 θέσεων µε σύστηµα αυτόµατης 
ανάδευσης και αναγνώρισης του δείγµατος bar-code. Το bar-code reader να δύναται να 
αναγνώσει γραµµωτούς κώδικες διαφορετικών συστηµάτων και να αναφέρονται αυτοί. 
 
13. Να κατατεθεί πελατολόγιο εγκατεστηµένων αναλυτών στην Ελλάδα της ίδιας η 
µεγαλύτερης δυναµικότητα του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» . 
 
14. Να έχει τη δυνατότητα άµεσης µέτρησης κυττάρων στα σωµατικά/βιολογικά 
υγρά (εγκεφαλονωτιαίο, ασκιτικό, πλευριτικό, αρθρικό κ.α.), για τα οποία να διαθέτει 
controls. Να κατατεθεί έγκυρη διεθνής βιβλιογραφία. 
 
15. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης (αµφίδροµη και λειτουργική επικοινωνία) 
µε το LIS του εργαστηρίου µε δαπάνη του µειοδότη. 
 
16. Να προσφερθεί σύστηµα σταθεροποίησης τάσης (UPS) για συνέχιση της 
λειτουργίας του αναλυτή σε περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος. 
 
17. Για εξετάσεις ετήσιου αριθµού µικρότερου ή ίσου των 1000 να 
προσφερθούν µόνο ακέραιες συσκευασίες βάσει του αριθµού των εξετάσεων που 
ζητούνται. 
 



18. Ο προµηθευτής να δίνατε και να ενηµερώνει για το πλέον σύγχρονο εξοπλισµό που 
διαθέτει για την συνεχή αναβάθµιση του Νοσοκοµείου καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης. 
 
19. Να κατατεθεί επίσηµη µετάφραση του εγχειριδίου λειτουργίας στα 
Ελληνικά. 
 
20. Να κατατεθούν τα ISO των κατασκευαστικών οίκων , καθώς και τα CE των 
προσφεροµένων προϊόντων. 
 
ΟΜΑ∆Α 2 
 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ- ΠΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΤΟ 
ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ Νο 2: ( ΤΡΕΙΣ Ι∆ΙΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

  
Α/Α 

 

       
         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Ετήσιος Αριθµός 

Εξετάσεων 

1 PT 26.000 

2 APTT 22.600 

3 Αντιδραστήριο ΑΡΤΤ ευαίσθητο στην 
παρουσία Αντιπηκτικού Λύκου (LA) 

400 

4 FIBRINOGEN 1.500 

5 D-DIMERS 2.700 

6 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡ>ΤΕΙΝΗΣ C 
ΚΑΙ ΤΟΥ FV LEIDEN 

400 

7 ΠΡΩΤΕΙΝΗ S 120 

8 AΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ III 500 

9 Αντιπηκτικά Λύκου LA1 Screening 800 

10 Αντιπηκτικά Λύκου LA2 Επιβεβαιωτικό 400 

11 Παράγοντας FVIII 320 

12 Παράγοντα FIX 320 

13 Παράγοντα FX 120 

14 Παράγοντα FXI 120 

 ΣΥΝΟΛΟ 56.300 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΜΕ 

ΦΠΑ 

66.618,504 

 

Η τιµή ανά εξέταση να περιλαµβάνει τυχόν χρήση αναλωσίµων, cup, σωληνάρια, tips, 
controls, standards, calibrators, diluent, πώµατα, buffer, cleaner, τα οποία, πρέπει να 
προσφέρονται σε ποσότητες ανάλογες µε τον αριθµό των test που ζητούνται ανά εξέταση. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ Νο 2: ( ΤΡΕΙΣ Ι∆ΙΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ) 

1. Να πραγµατοποιεί όλους τους ελέγχους πήξης δηλ.: χρόνος προθροµβίνης (ΡΤ), χρόνος 
µερικής θροµβοπλαστίνης (aPTT), Ινωδογόνο, παράγοντες πήξεως 
(ΙΙ,V,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII), Ηπαρίνη, α2 αντιπλασµίνη, πλασµινογόνο, πρωτεΐνη C πρωτεΐνη 
S, Αντιθροµβίνη ΙΙΙ, APC-FVL και screening, APC Resistance, ∆ιµερή Ινώδους, Von 
Willebrand, factor (-activity), VWillebrand-Ag, θροµβίνη, Ρεπτιλάση, αντιπηκτικά Λύκου 



(RW), C1-Inhibitor, ολικό συµπλήρωµα, Ενδογενές ∆υναµικό Θροµβίνης (ETP), Αναστολέα 
Ενεργοποιητή του Πλασµινογόνου (P.A.I.). 
 
2. Να είναι τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (Random Access), συνεχούς φόρτωσης 
(Continuous Loading), πολλαπλών επιλογών (multitasking) και να εκτελεί ταυτόχρονα 
πηκτικολογικούς, χρωµογονικούς και ανοσολογικούς προσδιορισµούς. 
 
3. Να διαθέτει πάνω από 35 θέσεις αντιδραστηρίων συνεχούς φόρτωσης. 
 
4. Να έχει αρκετές ψυχόµενες θέσεις αντιδραστηρίων για καλύτερη διατήρησή των. Να 
διαθέτει θέσεις αντιδραστηρίων µε ανάδευση και η βάση των υποδοχέων των 
αντιδραστηρίων να είναι επικλινής για µείωση του νεκρού όγκου αντιδραστηρίου ανά 
φιαλίδιο και καλύτερη οικονοµία (να αναφερθούν οι ποσότητες-dead volumes για κάθε 
τύπο φιαλιδίου επί του αναλυτή). 
 
5. Να δύναται να πραγµατοποιεί θετική αναγνώριση δειγµάτων αντιδραστηρίων Standard 
& Controls µε χρήση γραµµικού κώδικα (barcode reader), να κάνει αυτόµατο έλεγχο και 
διαχείριση όλων των χρησιµοποιούµενων κυβεττών, αναλωσίµων δειγµάτων, υγρών 
αντιδραστηρίων µε τη βοήθεια αισθητήρων στάθµης, προειδοποίηση για τυχούσα έλλειψη. 
 
6. Να κάνει αυτόµατη βαθµονόµηση των παραµέτρων εξετάσεων και κατά τη διάρκεια των 
µετρήσεων και δυνατότητα αποθήκευσης µεγάλου αριθµού καµπυλών βαθµονόµησης ανά 
παράµετρο, αναφερόµενες σε διαφορετικό αριθµό παρτίδας αντιδραστηρίου. Να έχει 
επιπρόσθετα τη δυνατότητα εξασφάλισης εγκυρότητας της βαθµονόµησης (πχ 
ύπαρξη πρότυπης καµπύλης βαθµονόµησης στο λογισµικό από τον κατασκευαστή, προς 
σύγκριση µε την πειραµατική). 
 
7. Να κάνει µέτρηση επείγοντος STAT ανά πάσα στιγµή καθ΄ όλη την διάρκεια λειτουργίας 
και να τα µετρά αµέσως χωρίς να διακόπτεται η συνεχής λειτουργία και ροή ανάλυσης των 
δειγµάτων ρουτίνας του αναλυτή. 
 
8. Να έχει φιλικό λειτουργικό σύστηµα µε εικονίδια, δυνατότητα αποθήκευσης µεγάλου 
αριθµού αποτελεσµάτων και δεδοµένων λειτουργίας, δυνατότητα µεγάλης ποικιλίας 
εκτυπώσεων αποτελεσµάτων και στατιστικών δεδοµένων λειτουργίας. Να υπάρχει 
αναλυτική πληροφόρηση µε στατιστικά στοιχεία από τον αναλυτή των εκτελεσµένων 
δοκιµασιών ανά εξέταση (ασθενείς,Controls,Callibrators κ.λ.π). 
 
9. Να είναι ανοικτό σύστηµα δηλαδή να έχει ελεύθερα πρωτόκολλα προγραµµατισµού και 
άλλων εξετάσεων επιθυµίας του χρήστη. 
 
10. Να γίνεται αυτόµατη ενηµέρωση του συστήµατος των στοιχείων των 
αντιδραστηρίων, Standards & Controls για οµάδα Lot Numbers, ταυτόχρονα και συνολικά, 
µέσω δισκέτας. 
 
11. Να δέχεται ταυτόχρονα τουλάχιστον 90 δείγµατα σε αρχικά σωληνάρια 
αιµοληψίας κάθε είδους και διαστάσεων και να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης 
δειγµάτων χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή. Επίσης να δέχεται δείγµατα µικρού 
όγκου πχ παιδιατρικά σε ειδικούς υποδοχείς όπως eppendorf κλπ. ταυτόχρονα µε τα 
αρχικά σωληνάρια αιµοληψίας. 
 
12. Να διαθέτει πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου εξετάσεων και αποτελεσµάτων 
αυτόµατες αραιώσεις και επανάληψη µετρήσεων. Αυτόµατος προγραµµατισµός συνέχισης 
ανάλυσης, µε σύγκριση αποτελεσµάτων (reflex testing). Ο προσδιορισµός των 
πηκτικολογικών εξετάσεων να µπορεί να ανιχνεύει και να αντιµετωπίζει επιτυχώς την 
παρουσία παρεµβολών (χολερυθρίνης, αιµοσφαιρίνης και λιπιδίων στο πλάσµα) µε 
επαναµέτρηση σε διαφορετικό µήκος κύµατος ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η αξιοπιστία 
των αποτελεσµάτων. 
 
13. Να διαθέτει δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε εξωτερικό Η/Υ, δυνατότητα 
σύνδεσης µε LIS & Host computer και να είναι επιτραπέζιος αναλυτής για καλύτερη 



εξοικονόµηση χώρου. 
 
14. Να διαθέτει δύο διανεµητές (pipetors), ο ένας για τα δείγµατα, standards, controls 
και ο άλλος για τα αντιδραστήρια. Οι διανεµητές να διαθέτουν σύστηµα αποφυγής 
πρόσπτωσης (crash sensor) και η θέρµανση των υγρών και αντιδραστηρίων στους 37oC 
επιτυγχάνεται στο ρύγχος των δύο διανοµέων κατά τη διάρκεια της διανοµής. Ανάµιξη 
αντιδρώντων και ταυτόχρονη µέτρηση δειγµάτων από τον αναλυτή µε την βοήθεια 
φυγοκέντρησης. 
 
15. Να διαθέτει ελάχιστη επάρκεια κυβεττών επί του αναλυτή για 350 εξετάσεις 
τουλάχιστον χωρίς παρέµβαση του χρήστη (φόρτωση τουλάχιστον 350 κυβεττών επί του 
αναλυτή κατά την έναρξη της λειτουργίας του, ελάχιστο walk away time 350 κυβέττες). 
 
16. Η εξέλιξη των µετρήσεων να παρακολουθείται από την οθόνη του Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή και να δύναται να εκτυπωθεί. 
 
17. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου και εντοπισµού τεχνικών βλαβών. 
 
18. Να εκπλένεται αυτόµατα, χωρίς επέµβαση του χειριστή, κατά το ξεκίνηµα και 
µετά το πέρας της ρουτίνας του εργαστηρίου. 
 
19. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα κατάσταση εργαστηρίων 
και κέντρων που χρησιµοποιούν αντίστοιχα αντιδραστήρια και αναλυτές µε τα 
προσφερόµενα ώστε να τεκµηριώνεται η ευρεία εµπειρία του προµηθευτή. 
 
20. Ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα να διατηρεί στην µνήµη καµπύλες 
βαθµονόµησης για τουλάχιστον έξι διαφορετικές παρτίδες αντιδραστηρίων (Lot Numbers) 
και να διαθέτει λογισµικό µε πρότυπες καµπύλες βαθµονόµησης. 
 
21. Ταχύτητα ≥300 t/h µε δυνατότητα εκτελέσεως µεµονωµένων εξετάσεων και 
οµάδας εξετάσεων. 
 
22. Απαραίτητα να κατατεθεί φύλλο συµµόρφωσης µε σαφείς παραποµπές σε 
prospectus και συνοδευτικά έγγραφα τεχνικών περιγραφών του µηχανήµατος. 
 
23. Ο προµηθευτής υποχρεούνται στη σύνδεση του αναλυτή µε το πληροφορικό 
σύστηµα LIS του Νοσοκοµείου αναλαµβάνοντας , τη σχετική δαπάνη. 
 
24. Να κατατεθούν τα ISO των κατασκευαστικών οίκων , καθώς και τα CE των 
προσφεροµένων προϊόντων. 
 
 
ΟΜΑ∆Α 3 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ, 
ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. 
 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ Νο 3: (∆ΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 
 

1. Να είναι Φορητός αναλυτής (όχι παρακλίνιος) ποσοτικού προσδιορισμού για την άμεση 

μέτρηση: 

Α. Της συγκέντρωσης της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c επί τοις % (χωρίς 

περαιτέρω υπολογισμούς) σε δείγμα ολικού αίματος (τριχοειδικό / φλεβικό) όχι 

μεγαλύτερο του 1,0 μl. 

Β. Της μικρολευκωματίνης, της κρεατινίνης και του κλάσματος αυτών 

μικρολευκωματίνη/κρεατινίνη σε τυχαίο δείγμα ούρων. 

2. Ο χρόνος εξέτασης έξι (6) λεπτά . Άμεσα αποτελέσματα κατά την διάρκεια της 

επίσκεψης του ασθενή. 

3. Να έχει απλή λειτουργία, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό και ελάχιστος 



χρόνος εκπαίδευσης. 

4. Να διαθέτει οθόνη αφής και ενσωματωμένο εκτυπωτή. 

5. Να κάνει αυτόματη βαθμονόμηση αναλυτή με χρήση κάρτας εξειδικευμένη για κάθε 

παρτίδα αντιδραστηρίων (bar code card). 

6. Να κάνει αυτόματη αποθήκευση μέχρι και δύο τιμών βαθμονόμησης (calibration) των 

αντίστοιχων παρτίδων αντιδραστηρίων. 

7. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 3.500 αποτελεσμάτων (ασθενών ή 

control). 

8. Να κάνει αυτόματη καταχώρηση αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου στην μνήμη του 

αναλυτή χωριστά. 

9. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης σε εξωτερικό υπολογιστή κι εκτυπωτή. 

10. Να έχει έτοιμα αντιδραστήρια για άμεση χρήση (χωρίς προετοιμασία) για την μέτρηση 

της γλυκοζυλιωμένης και της μικρολευκωματίνης χωριστά. 

11. Να κατατεθούν τα ISO των κατασκευαστικών οίκων , καθώς και τα CE των 

προσφερομένων προϊόντων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / 

ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ € 

HbΑ1C- ΚΡΕΑΤΙΝΊΝΗ- 

ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ 

 
500 

 

4.030,00€ 
 

 
 

Η τιμή ανά εξέταση να περιλαμβάνει τυχόν χρήση αναλωσίμων, cup, 

σωληνάρια, tips, controls, standards, calibrators, diluent, πώματα, buffer, 

cleaner, τα οποία, πρέπει να προσφέρονται σε ποσότητες ανάλογες με τον 

αριθμό των test που ζητούνται ανά εξέταση. 

 

ΟΜΑ∆Α 4 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ 
(ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ Α2) ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. 
 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ Νο 4: (ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) 
 

1. Να είναι υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) με στήλη κατιοντοανταλλακτική 

για τον καλύτερο και πιο αναλυτικό διαχωρισμό της γλυκοζυλιωμένης και των παθολογικών 

αιμοσφαιρινών. 

 

2. Να έχει η συσκευή τη δυνατότητα να αναλύει ταυτόχρονα χωρίς να απαιτείται αλλαγή 

αντιδραστηρίων ή κολώνας τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, (Α1c) την αιμοσφαιρίνη Α2 

και άλλες παθολογικές αιμοσφαιρίνες. Να παρατεθούν και τα αντίστοιχα 

χρωματογραφήματα που να αποδεικνύουν τον παραπάνω ισχυρισμό. 

 

3. Ο χρόνος ανάλυσης στην περίπτωση του ταυτόχρονου προσδιορισμού A1c και A2 

αιμοσφαιρινών να μην ξεπερνά τα 6 λεπτά και στο χρόνο αυτό να μπορεί επίσης να 

αξιολογηθεί η παρουσία διάφορων κοινών παθολογικών αιμοσφαιρινών (S, C, Lepore, 

HbH, Hb Barts κλπ). 

 

4. Το σύστημα να είναι ευκολόχρηστο και να μην απαιτούνται ειδικές διαδικασίες 

απαερώσεων κλπ, κατά την έναρξη λειτουργίας του ή κατά την αλλαγή / αντικατάσταση 



των αντιδραστηρίων διαλυμάτων. 

 

5. Να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού της ώρας έναρξης λειτουργίας του 

μηχανήματος για άμεση εκκίνηση της εργασίας ρουτίνας. 

 

6. Να μην απαιτεί τη χρήση ειδικών σωληναρίων για ανάλυση ή κάποιο(α) στάδιο(α) 

προετοιμασίας του δείγματος, αλλά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας 

σωληνάρια αιμοληψίας κλειστού τύπου με ποσότητα ολικού αίματος. 

 

7. H προσφερόμενη συσκευή να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται για διαφορετικούς 

τύπους δειγμάτων (ολικό αίμα, αιμόλυμα, δείγμα control) και διαφορετικούς τύπους 

σωληναρίων (ανοικτά, κλειστά σωληνάρια, καψάκια δείγματος) κατά τη διάρκεια της 

εργαστηριακής ρουτίνας. Να περιγραφεί ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτό.  

 

8. Το σύστημα να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη / δειγματοφορέα 100 θέσεων και 

ειδική θέση για εξέταση επειγόντων δειγμάτων κατά προτεραιότητα. 

 

9. Η συσκευή να ειδοποιεί το χειριστή σε περίπτωση έλλειψης κάποιου εκ των 

αντιδραστηρίων και να τον ενημερώνει για τον υπολειπόμενο αριθμό δειγμάτων. 

 

10. Να έχει μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα με μικρό συντελεστή CV< 3 τόσο στη 

μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης όσο και της Α2 αιμοσφαιρίνης. 

 

11. Η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης να μην επηρεάζεται από την 

παρουσία καρβαμυλιωμένης, ακετυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και υψηλής τιμής στην 

αιμοσφαιρίνη F. Επίσης να μην επηρεάζεται από διακυμάνσεις στην τιμή αιματοκρίτη ή 

την παρουσία παθολογικής αιμοσφαιρίνης στο δείγμα. 

 

12. Να επισυναφθούν πιστοποιητικά από Διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να 

αποδεικνύεται η ακρίβεια και επαναληψιμότητα των μετρήσεων. 

 

13. Επί ποινή απόρριψης να υπάρχουν σαφείς παραπομπές σε επίσημα διεθνή τεχνικά 

φυλλάδια και τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής ή επιστημονικές δημοσιεύσεις για 

τις παραπάνω αναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές.  Δεν θα αξιολογούνται προσφορές 

που αποκλίνουν από τις παραπάνω ζητούμενες προδιαγραφές.  

 

14.Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης (αμφίδρομη και λειτουργική επικοινωνία) με 

το LIS του εργαστηρίου με δαπάνη του μειοδότη. 

 

15. Να κατατεθούν τα ISO των κατασκευαστικών οίκων , καθώς και τα CE των 

προσφερομένων προϊόντων. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / 

ΕΤΟΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ€ 

Hb & A2 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 2000 1.480,00€ 

 



Η τιμή ανά εξέταση να περιλαμβάνει τυχόν χρήση αναλωσίμων, cup, σωληνάρια, tips, 

controls, standards, calibrators, diluent, πώματα, buffer, cleaner, τα οποία, πρέπει να 

προσφέρονται σε ποσότητες ανάλογες με τον αριθμό των test που ζητούνται ανά εξέταση. 

 
ΟΜΑ∆Α 5 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ Νο 5 ( στο χέρι) 
 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ G-6-PD ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
 
 1. Αντιδραστήριο ποσοτικού προσδιορισμού G-6-PDH 

 2. Να προσφερθεί σε κιτ με όλα τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση της 

εξέτασης (αντιδραστήριο, λυτικό διάλυμα ολικού αίματος, control) και να 

χρησιμοποιεί ως δείγμα ολικό αίμα με αντιπηκτικό (π.χ. EDTA, Ηπαρίνη). 

 3. Η ποσότητα του προσφερόμενου αντιδραστηρίου ανά συσκευασία να 

υποδιαιρείται σε μικρότερες ισόποσες ποσότητες για την καλύτερη εκμετάλλευση 

όλης της ποσότητας του αντιδραστηρίου. Το αντιδραστήριο εργασίας να είναι 

σταθερό για τουλάχιστον 5 ημέρες στους 2-8oC. O προσδιορισμός να είναι κινητικός 

στα 340nm και να μην απαιτεί περισσότερο από 10 min. 

 4. Το αντιδραστήριο να μπορεί να μετρηθεί στο χέρι με φωτόμετρο. 

 5. Το αντιδραστήριο να συνοδεύεται από: control ποιοτικού ελέγχου 2 ή 3 

επιπέδων και διάλυμα λύσης ερυθρών τα οποία και να προσφερθούν. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
 

 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / 

ΕΤΟΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ € 

G-6-PD 200 1.860,00€ 

 
Η τιμή ανά εξέταση να περιλαμβάνει τυχόν χρήση αναλωσίμων, cup, σωληνάρια, tips, 

controls, standards, calibrators, diluent, πώματα, buffer, cleaner, τα οποία, πρέπει να 

προσφέρονται σε ποσότητες ανάλογες με τον αριθμό των test που ζητούνται ανά εξέταση. 

 
ΟΜΑ∆Α 6 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΚΕ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ) 
 
Ταινίες αντίδρασης μικροκαθίζησης, κατάλληλες για πλήρως αυτοματοποιημένο 

σύστημα εκτέλεσης της εξέτασης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το προσφερόμενο σύστημα προσδιορισμού της Ταχύτητας Καθίζησης 

Ερυθροκυττάρων Τ.Κ.Ε, θα πρέπει απαραιτήτως να παρουσιάζει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 

1. Θα πρέπει να προσδιορίζει την ΤΚΕ 1ης ώρας από σωληνάρια γενικής αίματος 

(αντιπηκτικό EDTA), ώστε να μην απαιτείται επιπλέον δειγματοληψία σε οποιοδήποτε 

ειδικό σωληνάριο. 

 

2. Η ακολουθούμενη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής ΤΚΕ θα πρέπει ν’ 

αξιολογεί όλα τα στάδια της αντίδρασης καθίζησης όπως ακριβώς και η μέθοδος 



αναφοράς Westergreen (σχηματισμός Rouleaux, καθίζηση, «πακετάρισμα» 

ερυθρκυττάρων). 

 

3. Δεν θα πρέπει να δημιουργεί οποιουδήποτε τύπου βιολογικά απόβλητα (και άρα 

δυνητικά μολυσματικά) ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη προστασία χρηστών και 

περιβάλλοντος. 

 

4. Θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με ενσωματωμένο σύστημα 

ανάδευσης ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτητα και ευκολία στην χρήση αφενός, και 

σταθερές συνθήκες εκτέλεσης της εξέτασης αφετέρου. 

 

5. Η παραγωγικότητά του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 εξετάσεις ανά ώρα και 

να φέρει bar code scanner και ενσωματωμένο εσωτερικό εκτυπωτή. 

 

6. Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ θεωρείται απαραίτητη. 

Επιπλέον, υποχρέωση του προνηθευτή αποτελεί η σύνδεση του αναλυτή με το 

σύστημα LIS του Εργαστηρίου. 

 

7. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα αυτόματης 

θερμοκρασιακής αναπροσαρμογής των αποτελεσμάτων στους 18 
ο
C. 

 

8. Δυνατότητα παρακολούθησης της κινητικής κάθε αντίδρασης θεωρείται απαραίτητη. 

 

9. Να κατατεθεί ενδεικτική βιβλιογραφία, η κατάθεση της κρίνεται απαραίτητη . 

 

10. Να έχει CE mark 

 

11. Το σύστημα θα συνδεθεί με LIS του Νοσοκομείου με δαπάνη του μειοδότη. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 
 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / 

ΕΤΟΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ€ 

 

Τ.Κ.Ε. 1000 6.696,00€ 

 

Η τιμή ανά εξέταση να περιλαμβάνει τυχόν χρήση αναλωσίμων, cup, σωληνάρια, tips, 

controls, standards, calibrators, diluent, πώματα, buffer, cleaner, τα οποία, πρέπει να 

προσφέρονται σε ποσότητες ανάλογες με τον αριθμό των test που ζητούνται ανά εξέταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


