
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV: 33696100-6

Στην  Καστοριά  σήμερα  23-11-2018  συνήλθε  η  Επιτροπή  Σύνταξης  Τεχνικών
Προδιαγραφών αποτελούμενη από τους:
1. Σταμούλης Ηλίας – Επιμ. Α΄- Iατρικής Βιοπαθολογίας
2. Σταυρίδου Βασιλική  –  Προϊσταμένη Τμήματος Αιμοδοσίας
3. Γεωργακίλα Σταυρούλα  –  ΤΕ Επισκεπτριών
η οποία συστάθηκε με την υπ’αριθμ. (ορθή επανάληψη) 6724/5-09-2018 Απόφαση
του  Διοικητή  του  Νοσοκομείου (ΑΔΑ:ΩΤΠ34690ΒΥ-Ζ4Π),  προκειμένου  να
συντάξει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  προμήθειας  «Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας  και
αναλωσίμων  εξετάσεων  με  παραχώρηση  συνοδού  εξοπλισμού»  με  κωδικό  CPV:
33696100-6.
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  ειδών  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τη
διενέργεια  αντίστοιχων  διαγωνισμών  σε  εφαρμογή  προγενέστερων
Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας.

2. Τις  ανάγκες  του  Νοσοκομείου  για  την  προμήθεια  των  εν  λόγω
αντιδραστηρίων.

Το  σύστημα  να  χρησιμοποιεί  την  τεχνολογία  της  στήλης  συγκόλλησης  (column
agglutination). 

Eξετάσεις που μπορούν να εκτελεσθούν πάνω στο σύστημα:
 Προσδιορισμός  ομάδων  αίματος  συμπεριλαμβανομένου  του  ανάστροφου

ελέγχου με γνωστά ερυθρά.
 Φαινότυπος Rhesus (C,E,c,e και Kell).
 Διασταύρωση ασθενή / αιμοδότη.
 Ανίχνευση και ταυτοποίηση αντισωμάτων.
 Άμεση δοκιμασία coombs.
 Du

Το σύστημα να   αποτελείται από:  

1)Επωαστήρα
Xωρητικότητας 20 κασετών. 
Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου επώασης.
Θερμοκρασία: 37°C ± 2°C.
Η παρακολούθηση του χρόνου και της θερμοκρασίας να γίνεται από οθόνη  
που υπάρχει στον επωαστήρα.
Στο τέλος της επώασης να υπάρχει ηχητικό σήμα.
2)Φυγόκεντρο 
Χωρητικότητας 10 κασετών. 
Η φυγοκέντρηση να γίνεται  αυτόματα σε 2 φάσεις  έτσι  ώστε  να επιτυγχάνεται  ο
σωστότερος διαχωρισμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Η παρακολούθηση της  ταχύτητας  φυγοκέντρησης  και  του  χρόνου  να  γίνεται  από
οθόνη που υπάρχει στο όργανο. 
Στο τέλος του χρόνου να υπάρχει ηχητικό σήμα.



3)Ηλεκτρονική πιπέτα επαναληπτική και φορτιζόμενη.
Να έχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης παρασκευής εναιωρήματος ερυθρών (3-
5%). 
Να έχει έτοιμα προγράμματα για προσθήκη αντιδραστηρίων και δειγμάτων με τους
όγκους που χρησιμοποιούνται στα τεστ.

4)Στατώ για την τοποθέτηση των κασσετών και σωληναρίων (δείγματα).

5)Ρύγχη ηλεκτρονικής πιπέτας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΛΩΝ
1. Οι στήλες να έχουν ενσωματωμένους αντιορούς για τον έλεγχο ομάδων αίματος 
και φαινοτύπου καθώς και για την εκτέλεση συμβατότητας για δοκιμασίες coombs. 
Όσον αφορά τους αντιορούς που περιέχονται στις στήλες να είναι άριστης ποιότητας,.
2. Το εναιώρημα όπου αυτό χρειάζεται να παρασκευάζετε με φυσιολογικό ορό.

-Να  έχει  υψηλή  ευαισθησία,  ασφάλεια,  επαναληψιμότητα   και  αξιοπιστία  των
αποτελεσμάτων.

-Να μην δίνει ψευδείς αντιδράσεις.

-Τα αντιδραστήρια και τα διαλύματα να έχουν διάρκεια χρήσης τουλάχιστον ενός
έτους.

-Όλα τα αντιδραστήρια να φέρουν απαραίτητη σήμανση  CE και πιστοποιητικά  CE
και ISO.  

    Καταθέτουμε  Τεχνικές  Προδιαγραφές  των  Αντιδραστηρίων  Αιμοδοσίας  και
αναλωσίμων  εξετάσεων  με  παραχώρηση  συνοδού  εξοπλισμού,  προκειμένου  να
τεθούν  σε  δημόσια  διαβούλευση  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).
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