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Αξιότιμοι κύριοι, 

Σχετικά με από την 20.1.2021 πρόσκλησή σας σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών 

προδιαγραφών για την προμήθεια ενός μηχανήματος ανίχνευσης του ιού HPV (DNA-test), θα 

θέλαμε με την επιστολή μας αυτή, να κάνουμε κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις/σχόλια επί του 

περιεχομένου αυτών. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές όπως είναι διατυπωμένες, 

«φωτογραφίζουν» σύστημα που αφορά συγκεκριμένο κατασκευαστή και προμηθευτή 

(Genomica Clart – Εταιρεία Ενόρασης) και οι ακόλουθες προτάσεις μας, σκοπό έχουν, την 

τροποποίηση όσων  εξ αυτών περιορίζουν την ευρύτερη συμμετοχή προμηθευτών και τη δική 

μας φυσικά και αντιβαίνουν το πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισότιμη 

αντιμετώπισης των υποψηφίων προμηθευτών. 

  

Προδιαγραφή Νο 3: «Η ανάγνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων να γίνεται με 

πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και όχι οπτικά από τον διενεργούντα την 

εξέταση και να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης, εκτύπωσης και εξαγωγής των 

αποτελεσμάτων στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Νοσοκομείου 

(LIMS)». Προτείνουμε την αναδιατύπωση της εν λόγω προδιαγραφής, που θα καθιστά 

εφικτή τη συμμετοχή μας στον εν λόγω διαγωνισμό, ως εξής: «Η ανάγνωση και ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων να γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και όχι οπτικά 

από τον διενεργούντα την εξέταση και να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης, 

εκτύπωσης και εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε μορφή PDF ή GPEG». 

  

Προδιαγραφή Νο 5: «Να ανιχνεύει και να τυποποιεί τουλάχιστον 45 τύπου του 

HPV». Προτείνουμε την αναδιατύπωση της εν λόγω «φωτογραφικής» προδιαγραφής, που θα 

καθιστά εφικτή και τη δική μας συμμετοχή μας στον εν λόγω διαγωνισμό, ως εξής: «Να 

ανιχνεύει και να τυποποιεί τουλάχιστον 40 τύπους του HPV (αυτούς που έχουν 

αποδεδειγμένα κλινική σημασία)». 

  

Προδιαγραφή Νο 6: «Όλα τα kit που θα εφαρμόζονται στο προσφερόμενο 

σύστημα να ανιχνεύουν και να ταυτοποιούν πολλούς μικροοργανισμούς στόχους 

ταυτόχρονα». Δεδομένου ότι το βασικό αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας αφορά σε 

προμήθεια μηχανήματος ανίχνευσης του ιού HPV, δεν κατανοούμε την σκοπιμότητα της εν 

λόγω προδιαγραφής που αναφέρεται σε άλλο αντικείμενο και όχι τον HPV και για τον λόγο 

αυτό προτείνουμε την κατάργηση της. 
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Προδιαγραφή Νο 7: «Το kit HPV που θα εφαρμόζεται στο προσφερόμενο σύστημα 

να έχει αξιολογηθεί από θεσμοθετημένο Φορέα του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (WHO) – Παγκόσμιο HPV Lab Δίκτυο (Global HPV LabNet)» Δεδομένου του 

ότι ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει συμβουλευτικό ρόλο στις διάφορες συστάσεις 

που εκδίδει και των συμπερασμάτων από την αξιολόγηση διαφόρων μεθόδων που αυτός 

διενεργεί, επ’ ουδέν αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης και τεχνικό 

χαρακτηριστικό μηχανήματος, που είναι και το βασικό ζητούμενο  της εν λόγω προμήθειάς. 

Επίσης, το Παγκόσμιο  HPV Lab Δίκτυο - Global HPV LabNet στην τελευταία του αξιολόγηση 

προ 7ετίας, αξιολόγησε ορισμένες μεθόδους που μέχρι τότε ήταν διαθέσιμες στην διεθνή 

αγορά. Για προϊόντα (μηχανήματα και μέθοδοι) που κυκλοφόρησαν μετά την συγκεκριμένη 

αξιολόγηση του συγκεκριμένου δικτύου, δεν μπορεί επ’ ουδέν να θεωρηθεί ότι στερούνται 

ικανοποιητικών αποτελεσμάτων, αφού δεν έχουν ελεγχθεί για το σκοπό που προορίζονται από 

το συγκεκριμένο δίκτυο. Ως εκ τούτου προτείνουμε την αναδιατύπωση της εν λόγω 

προδιαγραφής που θα καθιστά εφικτή τη συμμετοχή μας στον εν λόγω διαγωνισμό, ως εξής: 

«Το kit HPV που θα εφαρμόζεται στο προσφερόμενο σύστημα να έχει αξιολογηθεί 

είτε από θεσμοθετημένο Φορέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) – 

Παγκόσμιο HPV Lab Δίκτυο (Global HPV LabNet), είτε από ανεξάρτητους διεθνής 

φορείς διενέργειας προγραμμάτων εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (External 

Control Schemes) με αποδεδειγμένα επιτυχή και αξιόπιστα αποτελέσματα. Να γίνει 

λεπτομερή περιγραφή». 

  

Προδιαγραφή Νο 8: «Να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί πολλές δοκιμασίες, όπως ο 

έλεγχος για σεξουαλικών μεταδιδόμενα νοσήματα, για ιούς, βακτήρια και μύκητες 

που ευθύνονται για διάφορες λοιμώξεις». Δεδομένου ότι το βασικό αντικείμενο της εν 

λόγω προμήθειας αφορά σε προμήθεια μηχανήματος ανίχνευσης του ιού HPV, δεν 

κατανοούμε την σκοπιμότητα της εν λόγω προδιαγραφής που αναφέρεται σε άλλο 

αντικείμενο και όχι τον HPV και για τον λόγο αυτό προτείνουμε την κατάργηση της. 

   

Προδιαγραφή Νο 9: «Ο προμηθευτής να διαθέτει kit για το προσφερόμενο 

σύστημα που να ανιχνεύει τους 14 ογκογόνους τύπους του ιού HPV και kit που να 

μην απαιτείται το στάδιο της απομόνωσης». Προτείνουμε την αναδιατύπωση της εν 

λόγω δεσμευτικής προδιαγραφής, που «φωτογραφίζει» τεχνικά χαρακτηριστικά 

συγκεκριμένου συστήματος με την ακόλουθη πιο «ανοιχτή» διατύπωση που θα καθιστά 

εφικτή και τη δική μας συμμετοχή: «Ο προμηθευτής να διαθέτει kit για το 

προσφερόμενο σύστημα που να ανιχνεύει τουλάχιστον 14 ογκογόνους τύπους του 

ιού HPV. Επίσης, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν δυνατότητα ύπαρξης kit που να μην 

απαιτείται το στάδιο της απομόνωσης». 

  

Προδιαγραφή Νο 10: «Η αντίδραση να πραγματοποιείται σε φιαλίδια και όχι σε 

άλλο μέσον». Προτείνουμε την αναδιατύπωση της εν λόγω δεσμευτικής προδιαγραφής, που 

«φωτογραφίζει» τεχνικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένου συστήματος με την ακόλουθη πιο 

«ανοιχτή» διατύπωση που θα καθιστά εφικτή και τη δική μας συμμετοχή: «Η μέθοδος να 

βασίζεται σε μικροσυστοιχίες και να παρέχονται όλα τα αναλώσιμα (φιαλίδια ή 

αντίστοιχα) των μικροσυστοιχιών που απαιτούνται (λεπτομερή καταγραφή τους με 

τιμές τόσο στην τεχνική, όσο και στην οικονομική προσφορά). 
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 Προδιαγραφή Νο 11: «Να μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη διαχείριση σε  

 ≥ 8 δείγματα». Δεδομένου του ότι δεν κατανοούμε την χρησιμότητα της εν λόγω 

προδιαγραφής αντιλαμβανόμαστε ότι η συγκέντρωση κατ΄ ελάχιστον 8 δειγμάτων για την 

εφαρμογή της μεθόδου κάθε άλλο παρά χρηστική και ωφέλιμη μπορεί να χαρακτηριστεί, και 

για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την κατάργηση της συγκεκριμένης «φωτογραφικής» 

προδιαγραφής. 

  

Προδιαγραφή Νο 12: «Τα δείγματα να ξεπλένονται εντός των φιαλιδίων για ν΄ 

αποφεύγονται οι επιμολύνσεις». Προτείνουμε την αναδιατύπωση της εν λόγω 

δεσμευτικής προδιαγραφής, που «φωτογραφίζει» τεχνικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένου 

συστήματος με την ακόλουθη πιο «ανοιχτή» διατύπωση που θα καθιστά εφικτή και τη δική 

μας συμμετοχή: «Τα δείγματα να ξεπλένονται με τρόπο που αποδεδειγμένα θα 

αποφεύγει τις επιμολύνσεις». 

  

Προδιαγραφή Νο 13: «Να υπάρχει η δυνατότητα επιβεβαίωσης της ανίχνευσης εις 

τριπλούν» Δεδομένου του ότι ο αριθμός των αντιγράφων με τα οποία επιβεβαιώνεται η 

ύπαρξη ενός τύπου του ιού του HPV εξαρτάται από την μεθοδολογία κατασκευής της κάθε 

επιμέρους τεχνικής, προτείνουμε την αναδιατύπωση της εν λόγω δεσμευτικής προδιαγραφής, 

που «φωτογραφίζει» τεχνικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένου συστήματος με την ακόλουθη 

πιο «ανοιχτή» διατύπωση που θα καθιστά εφικτή και τη δική μας συμμετοχή: «Να υπάρχει 

η δυνατότητα επιβεβαίωσης της ανίχνευσης τουλάχιστον εις διπλούν». 

  

Προδιαγραφή Νο 15: «Η μέθοδος να εφαρμόζεται από εργαστήρια στην Ελλάδα και 

την Ευρώπη και να έχει εφαρμοστεί σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου 

των γυναικών για καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Να κατατεθούν βεβαιώσεις 

αξιοπιστίας από άλλους χρήστες». Δεδομένου του ότι τα προγράμματα προ-

συμπτωματικού ελέγχου των γυναικών για καρκίνο τραχήλου της μήτρας, διενεργούνται από 

τις εθνικές κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο από διαπιστευμένα για το σκοπό αυτό εργαστήρια, 

αυτό επ’ ουδενί δεν μπορεί να θεωρηθεί τεχνικό χαρακτηριστικό μηχανήματος, που είναι και 

το βασικό ζητούμενο είδος της εν λόγω προμήθειάς. Αυτό ειδικά, ισχύει πολλαπλάσια σε 

περιπτώσεις νέων προϊόντων και μεθόδων που εισήχθησαν στην αγορά μεταγενέστερα από 

την διενέργεια τέτοιων προγραμμάτων και ως εκ τούτου δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη 

επακρώς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειονεκτούν έναντι άλλων που αφορούν σε παλαιότερης 

τεχνολογίας μεθόδους. Ως εκ τούτου προτείνουμε την αναδιατύπωση της εν λόγω 

προδιαγραφής που θα καθιστά εφικτή τη συμμετοχή μας στον εν λόγω διαγωνισμό, ως εξής: 

«Η μέθοδος να εφαρμόζεται από εργαστήρια στην Ελλάδα και να κατατεθεί 

αναλυτικό πελατολόγιο του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα Υγείας που διαθέτουν 

την συγκεκριμένη μέθοδο. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν συμμετοχή της μεθόδου  

σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου των γυναικών για καρκίνο τραχήλου 

της μήτρας». 
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Δεδομένου ότι οι ανωτέρω παρεμβάσεις μας δεν διαφοροποιούν το βασικό ζητούμενο των 

επιμέρους προδιαγραφών, ούτε και την ουσία αυτών, καθιστούν όμως εφικτή και την δική μας 

συμμετοχή (και όχι μόνο τη συμμετοχή μία αποκλειστικά εταιρείας), ελπίζουμε στην αποδοχή 

τους από τη πλευρά σας. 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 

Georgia Alexandri 

Sales Administration Department 
 

 
MENARINI diagnostics SA 
575 Vouliagmenis Av., 16451 

Argiroupolis, Athens, Greece 
tel. +30 210 9944950 ext. 128 

fax +30 210 9945029 

e-mail: inform@menarinidiagnostics.gr 
website: www.menarinidiagnostics.gr 

  
P Before printing this e-mail, think about the impact that has on the environment, thanks!  

Important Notice  

This email is confidential, may be legally privileged and is for the intended recipient only. 
Access, disclosure, copying, distribution and reliance on any of it by anyone else is prohibited 

and may be a criminal offence. Please delete if obtained in error and email confirmation to 
the sender. Thank you. 
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