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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ 

ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα δηαζέζεη ζην 

Ννζνθνκείν γηα δσξεάλ ρξήζε φινλ ηνλ απαηηνχκελν ζπλνδφ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη, 

γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ απηψλ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιεη θαη ΦΤΛΛΟ 

ΤΜΜΟΡΦΩΔΩ. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρεηίζεσο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ηερληθήο πεξηγξαθήο θάζε κεραλήκαηνο. ην θχιιν απηφ ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα 

φιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή νη απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ αλαιπηψλ ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πεξηγξαθή. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα απαληά ζηελ πεξηγξαθή παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν θαη νη 

παξαπνκπέο λα είλαη ζε πξσηφηππα θπιιάδηα, prospectus θαη εγρεηξίδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πξνο απφδεημε ησλ ηζρπξηδφκελσλ. 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 

1. Δίλαη απαξαίηεην λα εθηεινχληαη φιεο νη εμεηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα ησλ εμεηάζεσλ. Ο αλαθεξφκελνο αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ αλά έηνο 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ, επαλαιήςεσλ θαη νξψλ ειέγρνπ 

(controls).Δπίζεο λα αλαθεξζνχλ επηπιένλ εμεηάζεηο πνπ δχλαηαη λα εθηειεζζνχλ 

ζηνπο πξνζθεξφκελνπο αλαιπηέο ψζηε λα αμηνινγεζνχλ. 

2. Ο Αλαιπηήο λα είλαη ηπραίαο (random) θαη ζπλερνχο (continuous) πξνζπειάζεσο θαη 

ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ λα βαζίδεηαη ζηε Υεκεηνθσηαχγεηα. 

3. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο εμεηάζεσλ ζε πιάζκα θαη νξφ. 

4. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 22 ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ. Ο ρξφλνο ιήςεο ελφο 

απνηειέζκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 45 ιεπηά γηα φιεο ηηο δεηνχκελεο αλνζνινγηθέο 

εμεηάζεηο. 

5. Να δέρεηαη ηνπνζέηεζε κεγάινπ αξηζκνχ δεηγκάησλ ζην δεηγκαηνιήπηε, 

ηνπιάρηζηνλ 100 ζε ζσιελάξηα κε γξακκηθφ θψδηθα (bar code) θαη λα είλαη ζπλερνχο 

θφξησζεο δεηγκάησλ ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

6. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο θφξησζεο θαη αλάιπζεο επεηγφλησλ δεηγκάησλ 

(STAT)  ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 20 ζέζεηο 

επεηγφλησλ δεηγκάησλ. Η επεμεξγαζία ησλ επεηγφλησλ δεηγκάησλ λα μεθηλά κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ δείγκαηνο πνπ αλαιχεηαη ηε ζηηγκή ηεο 

θφξησζεο.Σα επείγνληα δείγκαηα λα παίξλνπλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη φισλ ησλ 

δεηγκάησλ πιελ φζσλ δεηγκαηνιεηπηνχληαη ηε ζηηγκή εηζαγσγήο ηνπ επείγνληνο 

δείγκαηνο θαη ε απειεπζέξσζε ηνπο λα γίλεηαη άκεζα κεηά ηελ δεηγκαηνιεςία θαη λα 

κελ δεζκεχνληαη ηα δείγκαηα εληφο ηνπ αλαιπηή. 

7. Ο δεηγκαηνθνξέαο λα κπνξεί λα δερηεί ηαπηφρξνλα ζσιελάξηα δηαθνξεηηθήο 

δηακέηξνπ (ηνπιάρηζηνλ 10 mm) θαη χςνπο, θαςάθηα θαη θαςάθηα ζε ζσιελάξηα. 
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Γείγκαηα, νξνί πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη δηαιχκαηα βαζκνλφκεζεο λα θνξηψλνληαη 

φια ζε θνηλνχο δεηγκαηνθνξείο. 

8. Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα αλάγλσζεο γξακκηθνχ θψδηθα (bar 

code) ηφζν ησλ δεηγκάησλ φζν θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηα νπνία πξέπεη λα θέξνπλ 

γξακκηθφ θψδηθα. 

9. Σα αληηδξαζηήξηα, νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε 

θαη λα κελ ρξεηάδνληαη αλαζχζηαζε απφ ην ρεηξηζηή. Σα αληηδξαζηήξηα κεηά ηελ 

εμαγσγή ηνπο απφ ην ςπγείν λα κπνξνχλ λα θνξησζνχλ άκεζα ζηνλ αλαιπηή ρσξίο 

πξνζέξκαλζε. 

10. Να έρεη ςπγείν (<12°C), ζπληήξεζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ψζηε λα επηηξέπεηαη ε 

παξακνλή απηψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ αλαιπηή. Θα εθηηκεζεί ν 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηεζη αλά θηαιίδην αληηδξαζηεξίνπ γηα ηηο 

παξακέηξνπο κε κεγάιν εηήζην αξηζκφ εμεηάζεσλ. 

11. Όια ηα αληηδξαζηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη λα έρνπλ ζηαζεξφηεηα ηνπιάρηζηνλ 4 

εβδνκάδσλ επί ησλ αλαιπηψλ. 

12. Αλ απαηηείηαη, λα ζπλνδεχεηαη ν αλαιπηήο απφ ζχζηεκα απηνληζκνχ θαη θαζαξηζκνχ 

ηνπ λεξνχ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή.Σν θφζηνο αγνξάο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ζα βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή. 

13. Να δηαζέηεη ζχζηεκα ειέγρνπ πνηφηεηαο (Q.C.) κε απεηθφληζε δηαγξακκάησλ Levey-

Jennings θαη κε απνζήθεπζε ησλ ηηκψλ ησλ controls θαζψο θαη ησλ θακππιψλ 

βαζκνλφκεζεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η εηζαγσγή ησλ λέσλ ηηκψλ πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ (controls) θαη βαζκνλνκεηψλ (calibrators) λα γίλεηαη είηε απηφκαηα κε USB 

είηε κε άιιν ηξφπν. Να δχλαηαη λα κεηαθέξεη ζε εμσηεξηθή κνλάδα απνζήθεπζεο ηα 

απνηειέζκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

14. Να κελ απαηηνχληαη ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο, δειαδή ε βαζκνλφκεζε (θακπχιε) γηα 

θάζε εμέηαζε λα έρεη ζηαζεξφηεηα ηνπιάρηζηνλ 28 εκεξψλ θαη λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα απεηθφληζεο επί ηεο νζφλεο. 

15. Η ζηάζκε ησλ πγξψλ π.ρ. δείγκαηα, αληηδξαζηήξηα λα ειέγρνληαη απηφκαηα κε 

ζχζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο θαη ησλ απνβιήησλ θαη ινηπψλ δηαιπκάησλ λα ειέγρνληαη 

είηε κε ζχζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο είηε ππνινγηζηηθά θαη λα εηδνπνηείηαη ν 

ρεηξηζηήο.Να επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ελ ψξα 

ιεηηνπξγίαο. 

16. Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο θφξησζεο θαη βαζκνλφκεζεο backup 

αληηδξαζηεξίσλ ίδηαο θαη δηαθνξεηηθήο παξηίδαο (lotnumber) κεηαμχ ηνπο. 

17. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλίρλεπζεο κε αλεπαξθνχο πνζφηεηαο δείγκαηνο πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε θπζαιίδεο, ζξφκβνπο κηθξή πνζφηεηα νξνχ κε απηφκαηε εηδνπνίεζε 

θαζψο επίζεο θαη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θπζαιίδσλ ζηα αληηδξαζηήξηα. 

18. Ο αλαιπηήο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο αξαίσζεο θαη επαλάιεςεο ησλ 

δεηγκάησλ (AutoDilution&AutoRetest), θαζψο θαη απηφκαηεο εθηέιεζεο άιιεο 

εμέηαζεο αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο πξψηεο (ReflexTesting), ρσξίο ηελ 

επαλαηνπνζέηεζε ηνπ δείγκαηνο απφ ηνλ ρεηξηζηή. 
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19. Να δηαζέηεη ζχζηεκα γηα ηελ απνθπγή επηκνιχλζεσλ κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ 

(carryover). 

20. Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο λα είλαη εχρξεζην κε έγρξσκε νζφλε αθήο, κε εηθφλεο 

βνήζεηαο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο (onlinehelp) ψζηε λα παξέρεη άκεζε πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εθάζηνηε κήλπκα ζθάικαηνο. 

21. Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηνειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθψλ/κεραληθψλ κεξψλ θαη ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο λα ππάξρεη εηδνπνίεζε ηνπ ρεηξηζηή κε 

ηαπηφρξνλε παξνρή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

22. Να έρεη δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο ζχλδεζεο κε ην LIS ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζζελψλ 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε. 

23. Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα ππνζηεξίδνληαη απφ ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο 

ηάζεο (UPS) θαη λα παξέρεηαη κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε. 

24. ηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηή λα εθηεινχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία service κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο νη δηαδηθαζίεο 

ζπληήξεζεο ηνπ αλαιπηή λα εκθαλίδνληαη ζε ιίζηα θαη αξρείν θαηαγξαθήο γηα 

εχθνιε ρξήζε - απηφκαηε παξαθνινχζεζε θαη γηα αλάθιεζε ησλ πξφζθαησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

25. Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ζε πίλαθα θαη λα απνδεηθλχνληαη κε παξαπνκπέο ψζηε λα 

αμηνινγεζνχλ, νη απαηηνχκελνη ρξφλνη ζπληήξεζεο φινπ ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ 

εκεξεζίσο (<25’ γηα θάζε αλαιπηηθή κνλάδα), εβδνκαδηαίσο (<40’ γηα θάζε 

αλαιπηηθή κνλάδα) ή φπσο ππνρξεσηηθά απαηηείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(π.ρ. αλά 14 εκέξεο / κεληαίσο / ηξηκεληαίσο θιπ) ζχκθσλα κε ηνλ νίθν θαηαζθεπήο. 

26. Να δηαζέηεη ζχζηεκα ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο ηνπ αλαιπηηθνχ έξγνπ αλά εμέηαζε 

(βαζκνλνκήζεηο, εμεηάζεηο δεηγκάησλ, επίπεδα πνηνηηθνχ ειέγρνπ). Ο αξηζκφο ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ εμεηάζεσλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαηαγξάθεηαη ειεθηξνληθά 

επαθξηβψο θαηά ηξφπν αδηάβιεην κε ζχζηεκα θαηαγξαθήο εμεηάζεσλ, ην νπνίν είηε 

ζα είλαη ελζσκαησκέλν ζηνπο αλαιπηέο είηε ζα είλαη αλεμάξηεην (φρη ην LIS) αιιά 

άκεζα ζπλδεδεκέλν κε απηνχο. Κάζε πξνκεζεπηήο ζα νξίζεη ζηελ ηερληθή ηνπ 

πξνζθνξά ηελ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο πνπ πξνηείλεη θαη πνπ ζα πξνζθέξεη δσξεάλ. 

27. ε πεξίπησζε έθηαθηεο βιάβεο λα πξνζέξρεηαη ηερληθφο ηεο εηαηξείαο γηα 

απνθαηάζηαζή ηεο εληφο 36ψξνπ, κε δαπάλε ηνπ κεηνδφηε. Γηα ην ιφγν απηφ ν 

πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί Σερληθφ ηκήκα θαη απνζήθε αληαιιαθηηθψλ. 

28. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ, ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ αλαιπηή 

(online) απφ απφζηαζε κέζσ modem / router κε ην ηερληθφ ηκήκα (service) ηνπ 

πξνκεζεπηή, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε πηζαλφλ 

ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ν λεθξφο 

ρξφλνο ηνπ αλαιπηή. 

29. Να θαηαηεζνχλ νη νδεγίεο ρξήζεσο θάζε εμέηαζεο ζηα ειιεληθά, ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη επηδφζεηο ησλ, επάλσ ζηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηή. 

Δπίζεο απφ ηα εζψθιεηζηα εγρεηξίδηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ, calibrators θαη controls 

λα πξνθχπηεη φηη ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα, calibrators θαη controls 
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πξννξίδνληαη γηα θαλνληθή ρξήζε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θαη κνληέια 

αλαιπηψλ πνπ πξνζθέξνληαη. 

30. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, πξέπεη λα ππνινγηζζεί φηη ηα αληηδξαζηήξηα κε δεηνχκελν αξηζκφ 

<1.000 εμεηάζεσλ δελ είλαη απαξαίηεην λα παξακέλνπλ επί ηνπ αλαιπηή. 

31. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιεη θαη ΦΤΛΛΟ 

ΤΜΜΟΡΦΩΔΩ. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρεηίζεσο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θάζε κεραλήκαηνο. ην θχιιν απηφ ζα 

αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα φιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ αλαιπηψλ ζε ζρέζε 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πεξηγξαθή. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα απαληά 

ζηελ πεξηγξαθή παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν θαη νη παξαπνκπέο λα είλαη ζε 

πξσηφηππα θπιιάδηα, prospectus θαη εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πξνο 

απφδεημε ησλ ηζρπξηδφκελσλ. 

32. Δίλαη απαξαίηεην λα πξνζθεξζνχλ θαη λα εθηεινχληαη φιεο νη εμεηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα ησλ εμεηάζεσλ. Δπίζεο λα αλαθεξζνχλ 

επηπιένλ εμεηάζεηο πνπ δχλαηαη λα εθηειεζζνχλ ζηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηή ψζηε 

λα αμηνινγεζνχλ. 

33. Θα αμηνινγεζνχλ νη παξάκεηξνη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ αλαιπηψλ θαη ησλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε απηνχο (π.ρ. ζεξκνθξαζία, 

πγξαζία, αθηηλνβνιία, θιπ). 

34. Η παξνπζία Βηνηίλεο (βηηακίλε Β7) ζηα δείγκαηα λα κελ επεξεάδεη ηελ αμηνπηζηία 

θαη πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ. 

35. Ο αλαθεξφκελνο αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ αλά έηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

δεηγκάησλ, επαλαιήςεσλ, νξψλ ειέγρνπ (controls). 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ 

 

1. Όια ηα  πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα λα είλαη ηειεπηαίαο γελεάο. 

2. Η αξρή πξνζδηνξηζκνχ ηνπο λα ζηεξίδεηαη ζε ηερλνινγία Υεκεηνθσηαχγεηαο θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ιαλζαζκέλσλ απνηειεζκάησλ, ιφγσ εκθάληζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ πξνδψλεο. 

3. Να έρνπλ πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα. 

4. Σα αληηδξαζηήξηα ηνπ HBsAg ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα έρνπλ αμηνινγεζεί 

επηηπρψο θαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ κεηαιιάμεσλ ηνπ HbsAg. Να επηζπλαθζεί ην 

εζψθιεηζην ηνπ αληηδξαζηεξίνπ θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

5. Σα αληηδξαζηήξηα ηνπ Anti-HCV λα αληρλεχνπλ αληηζψκαηα ελαληίνλ ελδερφκελσλ 

δνκηθψλ θαη κε δνκηθψλ πξσηετλψλ ηνπ γνληδηψκαηνο HCV. 

6. Tα αληηδξαζηήξηα γηα ηνλ ηαπηφρξνλν πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ  αληηζσκάησλ  έλαληη 

ησλ ηψλ HIV-1,  ΗΙV-1 group O θαη  HIV-2  θαζψο θαη ηνπ αληηγφλνπ p24 ζε νξφ ή 

πιάζκα, λα αληρλεχνπλ άκεζα θαη φρη κε δηαζηαπξνχκελε αληίδξαζε. Η επαηζζεζία 

ηεο εμέηαζεο σο πξνο ηελ αλίρλεπζε ηνπ αληηγφλνπ p24 λα είλαη < 50 pg/ml. 



5 
 

7. Να έρνπλ πςειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα κεηαμχ ζεηηθψλ-αξλεηηθψλ δεηγκάησλ, γηα 

φιεο ηηο εμεηάζεηο (ειάρηζην ή κεδεληθφ grey zone). 

 

Γενικοί όροι 

1. Απαξαίηεηνο φξνο ε άξηζηε ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ζηήξημε ηεο εηαηξείαο πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη ηνπο αλαιπηέο. Σν service θαη ηα αληαιιαθηηθά, πέξαλ ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα έρεη θαη 

ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεχζεη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ νξγάλνπ δσξεάλ, ζηνλ ρψξν ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. 

2. Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο είλαη απαξαίηεην λα θαιχπηνληαη πιήξσο, θαζψο 

απνηεινχλ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Γελ ζα εμεηαζζνχλ πξνζθνξέο 

πνπ απνθιίλνπλ απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. 

3. Δάλ κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ν κεηνδφηεο δηαζέζεη ζηελ αγνξά 

λεφηεξα κνληέια, απνδεδεηγκέλα ηζρπξφηεξα θαη θαιχηεξα απφ εθείλα πνπ 

πξνζθέξζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ, ηφηε ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαη ην 

Ννζνθνκείν δχλαηαη λα απνδερζεί, λα ηα πξνκεζεχζεη αληί ησλ πξνζθεξζέλησλ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ επέξρεηαη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

4. Γεδνκέλνπ φηη ηα δεηνχκελα είδε πξννξίδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνγελψλ ινηκψμεσλ, 

είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, λα ππάξρεη πξνεγνχκελε 

εκπεηξία απφ ηελ ρξήζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή θαη αληηδξαζηεξίσλ ζε 

Αηκνδνζίεο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη λα θαηαηεζεί ζρεηηθφ 

αλαιπηηθφ πειαηνιφγην. 

 

Κάθε προμηθεστής σποτρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντσπα και 

πιστοποιητικά μαζί με την προσυορά τοσ: 

1. Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ φηη ηα πξνζθεξζέληα ζηνλ 

δηαγσληζκφ αλαιψζηκα θαη αληαιιαθηηθά (πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

κεράλεκα) πξνηείλνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ Οίθν γηα θαλνληθή ρξήζε, φηη είλαη 

απφιπηα ζπκβαηά κε ηα ειεθηξνληθά θαη κεραληθά κέξε ησλ κεραλεκάησλ, θαη φηη 

δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

2. Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη Δπηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο 

(service, αληαιιαθηηθά θ.ι.π.) θαζψο θαη φηη ζηειέρε ηεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζθεξφκελνπ νίθνπ. 

 

 

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΕ 

ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

HBsAg 5.000 

HIV Ab/Ag  5.000 

Anti-HCV 5.000 

SYPPHILIS 1.400 
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HBe 1.200 

Anti-Hbe 1.200 

Anti-HBs 4.800 

Anti-HBc 3.600 

Anti-HBc M 1.200 

Anti-HAV IgM 1.000 

HbsAgΠνζνηηθφ 200 

HCV-Ag 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


