
                                   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΜΕ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV: 33696300-8

Στην Καστοριά σήμερα 23-09-2019 συνήλθε η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών
η οποία συστάθηκε με την υπ’αριθμ. 5663/22-07-2019 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου
(ΑΔΑ: ΩΗΗ14690ΒΥ-ΜΩ5) αποτελούμενη από τους:

1.  Σταμούλη Ηλίας- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2. Σαμαρά Ιουλία - ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

3. Παπαγεωργίου Φώτη - ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

προκειμένου  να  συντάξει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  προμήθειας  «Αντιδραστηρίων  και
Αναλωσίμων Βιοχημικών Εξετάσεων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού»  με κωδικό  CPV:
33696300-8.

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.

η επιτροπή συνέταξε τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

1. Να είναι επεκτάσιμος και διαμορφώσιμος. Να μπορεί να συνδεθεί ανοσολογική μονάδα.
2. Να περιλαμβάνει τις εξής αναλυτικές μονάδες:

Φωτομετρική μονάδα
Μονάδα με ανεξάρτητα  ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE)
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους
όπως φωτομετρία, ISE.

3. Να δέχεται τουλάχιστον 150 δείγματα σε εφάπαξ φόρτωση. Η φόρτωση δειγμάτων να είναι
συνεχής & να πραγματοποιείται από ένα σημείο. 

4. Να  διαθέτει  ειδική  θύρα  φόρτωσης  επειγόντων.  Τα  επείγοντα  δείγματα  να  αποκτούν
προτεραιότητα έναντι των δειγμάτων ρουτίνας.

5. Να εκτελεί αυτόματα επαναλήψεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να
απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή. 

6. Να δέχεται πρωτογενή σωληνάρια, καψάκια, micro cups, καψάκια σε σωληνάριο, σωληνάρια
με ψευδή πυθμένα. 

7. Ο  αναλυτής  να  διαθέτει  σύστημα  αυτόματης  ανίχνευσης  πηγμάτων,  στάθμης  ορών  και
αντιδραστηρίων και να  ειδοποιεί το χειριστή για τυχόν έλλειψή τους.

8. Να υποστηρίζει ανάγνωση γραμμικού κώδικα (bar-code) δειγμάτων & αντιδραστηρίων.
9. Να  υποστηρίζει  απομακρυσμένη  σύνδεση  για  επιστημονική/τεχνική  υποστήριξη,  on-line

ηλεκτρονική  αποστολή  &  ενημέρωση  εφαρμογών,  βαθμονομητών,  διαλυμάτων ποιοτικού
ελέγχου.
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10.Να  διαθέτει  δυνατότητα  εκτύπωσης  αποτελεσμάτων  ανά  εξέταση  ή  ανά  ασθενή,
βαθμονομήσεων και ποιοτικού ελέγχου.

11.Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου (QC):  Να εκτελεί  αυτόματα ποιοτικό έλεγχο βάση χρόνου &
μετά  από  τη  βαθμονόμηση  αντιδραστηρίου,  χωρίς  την  παρέμβαση  του  χειριστή.  Να
απεικονίζονται  διαγράμματα Levy-Jennings για ημερήσιο & συγκεντρωτικό ποιοτικό έλεγχο. 

12.Βαθμονόμηση: Να εκτελεί αυτόματα βαθμονόμηση βάση χρόνου χωρίς την παρέμβαση του
χειριστή. Να δέχεται προληπτική βαθμονόμηση των εν αναμονή αντιδραστηρίων.

13.Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης με το LIS του εργαστηρίου, την οποία θα
επιβαρυνθεί ο μειοδότης

14.Να υπάρχει η δυνατότητα on line σύνδεσης με αυτόματο προ-αναλυτικό σύστημα
15.Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα των προσφερόμενων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με

τον  προσφερόμενο  αναλυτή,  η  οποία  να  αποδεικνύεται  από  σχετικά  έγγραφα  και
πρωτόκολλα του κατασκευαστικού οίκου.

16.Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 600 φωτομετρικές εξετάσεις ανά ώρα, 400 ηλεκτρολύτες. 
17.Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση, να παραμένουν στον αναλυτή και να μην είναι

απαραίτητη  η  φύλαξη  τους  στο  ψυγείο  του  εργαστηρίου  μετά  το  τέλος  της  ρουτίνας.  Ο
αριθμός  των  εξετάσεων  που  αναγράφονται  στις  συσκευασίες  των  αντιδραστηρίων  να
ταυτίζεται με τον ακριβή αριθμό εξετάσεων που εκτελούνται. Αυτό να αποδεικνύεται από τις
εσώκλειστες οδηγίες χρήσεως του κάθε αντιδραστηρίου. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά
(δηλώσεις  συμμόρφωσης)  CE κατά  98/79/ΕΚ  των  αντιδραστηρίων,  βαθμονομητών  και
υγρών ποιοτικού ελέγχου κατά κωδικό προσφερόμενου είδους. 

18.Να διαθέτει ανεξάρτητα ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια για την μέτρηση Κ, Να, Cl. Απαραιτήτως
να  προσφερθούν  οι  ποσότητες  των  ηλεκτροδίων  που  απαιτούνται  για  την  διάρκεια  της
σύμβασης και να κατατεθούν τα CE των ηλεκτροδίων

19.Να  έχει  τουλάχιστον  50  θέσεις  αντιδραστηρίων  για  τον  προσδιορισμό  των  βιοχημικών
παραμέτρων.

20.Να  ελέγχει  το δείγμα για λιπαιμία, αιμόλυση, ίκτερο όσον αφορά την διεκπεραίωση των
βιοχημικών  εξετάσεων,  με  ειδική  αναφορά  για  κάθε  εξέταση  ανάλογα  με  το  ποσοστό
παρεμβολής.

21.Για  τον  προσδιορισμό  των  βιοχημικών  παραμέτρων  να  χρησιμοποιείται  τεχνολογία  για
ανάδευση,  η  οποία  να  διασφαλίζει  100%  την  αποφυγή  επιμόλυνσης  από  μέτρηση  σε
μέτρηση. Να αποδεικνύεται αναλυτικά.

22.Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα  controls,  calibrators και αναλώσιμα που απαιτούνται
για την λειτουργία του ανωτέρω αναλυτή.  

23.Να διαθέτει είτε αυτοπλενόμενες κυβέττες πολλαπλών χρήσεων είτε κυβέττες μιας χρήσεως.
Να συνοδεύεται από σύστημα καθαρισμού νερού με δαπάνη του μειοδότη.

24.Να χρησιμοποιεί μικρούς όγκους δειγμάτων.
25.Να δέχεται δείγματα διαφόρων υγρών ταυτόχρονα (ορού, ΕΝΥ, ούρων, ολικού αίματος και

άλλων βιολογικών υγρών).
26.Να δύναται να εκτελεί αυτόματα και να ολοκληρώνει την καθημερινή συντή ρηση πριν την

έναρξη της ρουτίνας χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.  
27.Να  προσφερθεί  σαν  εφεδρικός  ενας  ίδιος  με  τον  κύριο  βιοχημικός  αναλυτής  με

ενσωματωμένη  μονάδα  ηλεκρολυτών,  ίδιων  δυνατοτήτων,  που  θα  χρησιμοποιεί  τα  ίδια
αντιδραστήρια.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α/Α ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΥΠΟΥ Β1) 

1 ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΑΛΑΝΙΝΗΣ

2 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

3 α-ΑΜΥΛΑΣΗ

4 ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ

5 ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ

6 ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ

7 ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ-ΜΒ (ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ)

8 γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ

9 ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ

10 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ

11 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

12 ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

13 ΟΥΡΙΑ

14 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

15 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

16 ΓΛΥΚΟΖΗ

17 HDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

18 ΣΙΔΗΡΟΣ

19 ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

20 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

21 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

22 ΑΣΒΕΣΤΙΟ

23 ΜΑΓΝΗΣΙΟ

24 ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ

25 ΚΑΛΙΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ)

26 ΝΑΤΡΙΟ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ)

27 ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ/ΕΝΥ

28 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

29 ΔΙΓΟΞΙΝΗ

30 ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ O (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)

31 C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ

32 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

33 LDL-ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

    Σταμούλης Ηλίας- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

    Σαμαρά Ιουλία - ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

    Παπαγεωργίου Φώτης - ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
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