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ΜΙΚΡΟΣΗΛΩΝ ΓΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΟΜΑΓΩΝ ΑΙΜΑΣΟ, 
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ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 

Α.ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ  

 

1.Η πξνζθέξνπζα εηαηξεία λα έρεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO ή TUV 

ή άιινλ αληίζηνηρν δηεζλή νξγαληζκφ. 

2.Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρεο ηνπ αηηνχκελνπ 

φγθνπ εμεηάζεσλ. 

3.Η πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηηο πνζφηεηεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιηθψλ  

(βαζκνλνκεηέο-calibrators, πξφηππνη νξνί-controls, αξαησηηθά δηαιχκαηα, ξπζκηζηηθά 

δηαιχκαηα, πιπζηηθά δηαιχκαηα) πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπλνιηθφ δεηνχκελν 

αξηζκφ εμεηάζεσλ γηα έλα ρξφλν, γηα ηελ εμαγσγή αζθαινχο απνηειέζκαηνο. Να 

δνζεί ζπλνιηθή ηηκή αλά εμέηαζε (ΣΔΣ) πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηηκή γηα ηα 

αληηδξαζηήξηα θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά (αλαιψζηκα, βαζκνλνκεηέο-calibrators, 

πξφηππνη νξνί-controls) γηα ηελ θάζε εμέηαζε. 

4.Σα αληηδξαζηήξηα πξέπεη: 

•Να έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ καθξχηεξν ρξφλν ιήμεσο. 

•Να είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο λα κελ 

έρεη παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. 

•ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο 

πξνο ηεο ιήμεσο ηνπ θαη ελψ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ, ππνρξενχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

αιινησζείζεο πνζφηεηαο. 

•Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε 

αλαιπηέο. 

•Να ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, φπνπ απηφ 

πξνβιέπεηαη. 

•Καηά ηελ παξάδνζε λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ νδεγίεο ρξήζεσο ζηα 

Διιεληθά. 

•Να θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE θαη νη ηερληθέο  

πξνδηαγξαθέο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηνλ ζπλνδφ εμνπιηζκφ. 

•Nα είλαη ηειεπηαίαο γελεάο, γηα φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο, θαη λα έρνπλ 

επίπεδα αληρλεπζηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπζηάζεηο αξ.R(95) 15 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

•Να έρνπλ πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα. 

5.ηηο πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη: 

•Η επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο πξνζθέξσλ νθείιεη, κε πνηλή 

απφξξηςεο, λα αλαθέξεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο. 

▪Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε 

λα αλαγλσξίζεη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ηελ πνζφηεηα ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

ζπζθεπαζίαο. 

▪Ο θσδηθφο ηεο παξηίδαο θαη ε εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, αζθαιψο ρσξίο ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο. 



▪Οη ελδεδεηγκέλεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο. 

 

Β. ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

1.Ο πξνζθεξφκελνο ζπλνδφο εμνπιηζκφο λα είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. 

2.Να ππφθεηληαη ζηνπο Δπξσπατθνχο (CE-mark) θαη Γηεζλείο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο 

θαη αμηνπηζηίαο. 

3.Να ζπλνδεχνληαη απφ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο (UPS) κε θαηάιιειε ηζρχ, κε ειάρηζηε 

δπλαηή απηνλνκία 20 ιεπηψλ ηεο ψξαο θαζψο θαη νπηηθναθνπζηηθή δηάηαμε 

πξνεηδνπνίεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηνπ ξεχκαηνο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ρακεινχ επηπέδνπ ηάζεο ησλ επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ. 

4.Να ζπλδένληαη ακθίδξνκα κε ην κε ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

(LIS).   

5.Βαζηθή πξνυπφζεζε αμηνιφγεζεο απνηειεί ε θαηάζεζε θχιινπ ζπκκφξθσζεο, ζην 

νπνίν ζα απαληάηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη φια ηα 

αηηήκαηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Η απφδεημε ησλ δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ ζα 

γίλεηαη κε ζαθή αλαθνξά ζηελ ζειίδα θαη ηελ παξάγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πνπ εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία απηά. 

6.Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππ ́φςηλ νη ρσξνηαμηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζθεξφκελν ζπλνδφ εμνπιηζκφ. 

7.Η εηαηξεία, ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζα αλαιάβεη θαη ην 

ελδερφκελν θφζηνο εγθαηάζηαζεο. 

8.ηηο ηηκέο αλά test πνπ ζα πξνζθεξζνχλ πξέπεη απαξαηηήησο λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αλαιψζηκα πνπ αλαινγνχλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ test ζηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηή, δειαδή δηαιπηηθά, αξαησηηθά, 

πιπζηηθά πγξά, θπβέηηεο θαζψο επίζεο θαη νη βαζκνλνκεηέο (calibrators) θαη 

πξφηππνη νξνί (controls)φπνπ απηνί δηαηίζεληαη.  

Να ππνινγηζηνχλ επίζεο θαη ηα test πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ  

πνηνηηθφ έιεγρν 

9.ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηίζεηαη ιεπηνκεξήο θαηάινγνο φισλ ησλ ρεκηθψλ, 

βαζκνλνκεηψλ, πξφηππσλ νξψλ, θπβεηηψλ θαη ησλ άιισλ αλαισζίκσλ κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο θσδηθνχο θαη ηηο ζπζθεπαζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

10. ηελ αλάιπζε θφζηνπο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη πφζεο αθέξαηεο 

ζπζθεπαζίεο αληηδξαζηεξίσλ, αλαισζίκσλ, βαζκνλνκεηψλ (calibrator) θαη πξφηππσλ 

νξψλ(controls) ζα ρξεηαζζεί λα αγνξαζζνχλ απφ ην ηκήκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εμεηάζεσλ, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ην ρξφλν δσήο ηνπο κεηά 

ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο. Σα αλσηέξσ λα πηζηνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε ησλ 

εζψθιεηζησλ νδεγηψλ ρξήζεσο γηα ηα αληηδξαζηήξηα θαη φια ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

πιηθά. 

11. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο, αλαιακβάλεη εμ 

νινθιήξνπ ηελ ππνρξέσζε ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη επηδηφξζσζεο ησλ βιαβψλ, 

κε φια ηα απαξαίηεηα πξνο ηνχην αληαιιαθηηθά εμαξηήκαηα θαη αλαιψζηκα, γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζχκβαζε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ θαη ενξηψλ. 

12. Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ζηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζα 

πξέπεη λα παξαδνζνχλ ηα θάζε είδνπο εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 



13. Η αληαπφθξηζε γηα θάζε θιήζε πνπ αθνξά βιάβε ηνπ αλαιπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη άκεζε γηα φιν ην 24-σξν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ενξηψλ θαη 

αξγηψλ. 

14. Η αληαπφθξηζε γηα θάζε θιήζε πνπ αθνξά βιάβε ηνπ ππνινίπνπ ζπλνδεπηηθνχ 

εμνπιηζκνχ ( ζχζηεκα λεξνχ, εθηππσηέο, UPS, Computer 

θ.α)ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24-ψξνπ ην αξγφηεξν. 

15. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ 

ή ζηελ δηάζεζε δεχηεξεο κνλάδαο (εθηφο ηεο βαζηθήο) ηθαλήο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 

ζε πεξίπησζε βιάβεο πνπ ζέηεη ηνλ αλαιπηή εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα πάλσ απφ 24-ψξεο 

ή ζε πεξίπησζε θπθινθνξίαο κεραλήκαηνο λέαο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. 

Οη αλσηέξσ φξνη είλαη απαξάβαηνη θαη ε κε ηήξεζε ηνπο δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο 

ιφγνο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.  

 

 

 

 

 

Πποδιαγπαθέρ ανηιδπαζηηπίων για ηην ηεσνική μικποπλάκαρ 

1.Να είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο κε πηζηνπνίεζε γηα ηελ πςειή ζπγγέλεηα θαη ηνλ ηίηιν 

ηνπο. 

2.Να κελ πξνθαινχλ δηαζηαπξνχκελεο αληηδξάζεηο ή θαηλφκελν πξνδψλεο. 

3.Να έρνπλ πςειή επαηζζεζία. 

4.Να έρνπλ κεγάιν ρξφλν δσήο. 

5.Να είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε. 

6.Να αλαθέξνληαη νη ηίηινη ηνπο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαηάιιεια  

πηζηνπνηεηηθά. 

7.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο δηπιψλ θιψλσλ Α, Β, ΑΒ, D ζε πεξίπησζε 

αδηεπθξίληζησλ δεηγκάησλ. 

8.Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Rh απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2)  

θιψλσλ Anti-D εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο λα αληρλεχεη ην Dvi ελψ ν άιινο θιψλνο λα 

κελ αληρλεχεη ην Dvi ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο. 

9.Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάζηξνθεο νκάδαο λα γίλεηαη κε θχηηαξα αλαθνξάο Α1, Α2, 

Β, Ο θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ επζεία νκάδα αίκαηνο. 

10.Να θαιχπηνληαη νη εμεηάζεηο: Καζνξηζκφο πιήξνπο νκάδνο αίκαηνο 

-Rhesus (Α, Β, D, CcEe, Kell) κε αλάζηξνθε θαη ηαπηφρξνλν έιεγρν  

απηναληηζσκάησλ. Σαπηνπνίεζε ππννκάδαο Α (Α1, Α2). Αλίρλεπζε  

Weak D. Πξνζδηνξηζκφο ινηπψλ εξπζξνθπηηαξηθψλ αληηγφλσλ. 

11.Άκεζε Coombs (DAT) 

12.Αλίρλεπζε (screening) εξπζξνθπηηαξηθψλ αληηζσκάησλ κε 3 πξνζξνθεκέλνπο 

δηαθνξεηηθνχο δφηεο, ζε κηθξνπιάθα ζε μεξή κνξθή κε νκφδπγα ζπάληα αληηγφλα 

θαη αληίζηνηρνπο κάξηπξεο κε κεγάιν ρξφλν δσήο [(2) κήλεο ηνπιάρηζηνλ]. 

13.Σαπηνπνίεζε εξπζξνθπηηαξηθψλ αληηζσκάησλ (panel) κε 14 δηαθνξεηηθνχο, 

πξνζξνθεκέλνπο, θαηλνηππεκέλνπο δφηεο, ζε κηθξνπιάθα ζε μεξή κνξθή πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ Cw, Kpa, θαη ελζσκαησκέλνπο κάξηπξεο κε κεγάιν ρξφλν 

δσήο [(2) κήλεο ηνπιάρηζηνλ].  

14.Αλίρλεπζε θαη ηαπηνπνίεζε αηκνπεηαιηαθψλ αληηζσκάησλ έλαληη εηδηθψλ 

αληηγφλσλ HPA (1-15) θαη αληηγφλσλ ηζηνζπκβαηφηεηαο HLA I ηάμεο. 

15.ηε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα  



αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αηηνχκελσλ εμεηάζεσλ. 

16.Σα παξαθάησ δεηνχκελα είδε λα πξνζθέξνληαη φια απφ ηνλ ίδην  

πξνκεζεπηή θαη λα αθνξνχλ ηνλ ίδην αλαιπηή. 

A/A ΔΙΓΟ ΔΞΔΣΑΗ ΤΝΟΛΟ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

1 ΟΜΑΓΑ ΑΒΟ/Rh 10.000 

2 AΝΑΣΡΟΦΗ ΟΜΑΓΑ 10.000 

3 ΦΑΙΝΟΣΤΠΟ CcEe, Kell 10.000 

4 ΑΜΔΗ COOMBS 500 

5 EMMEH COOMBS 500 

6 DU 1.500 

7 A ΤΠΟΟΜΑΓΑ 2.000 

8 ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΑΝΣΙΩΜΑΣΑ 60 

9 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Jka 100 

10 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Jkb 100 

11 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Fya 100 

12 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Fyb 100 

13 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ S 100 

14 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ s 100 

15 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ M 100 

16 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ N 100 

17 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ P1 100 

18 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Kpa 100 

 

 

      



 

Πποδιαγπαθέρ ζςνοδού εξοπλιζμού για ηην ηεσνική μικποπλάκαρ 

1.Να είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο (Continuous Access), ζπλερνχο  

θφξησζεο θαη ηπραίαο πξνζπέιαζεο (RandomAccess). Να κπνξεί λα  

δέρεηαη δείγκαηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρξεηαζηεί αλεμάξηεηα ζε πην ζηάδην  

επεμεξγαζίαο πξνεγνχκελσλ δεηγκάησλ βξίζθεηαη ν αλαιπηήο. 

2.Να βαζίδεηαη ζηε ηερληθή κηθξνπιάθαο. 

3.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ πξσηνθφιισλ αλάινγα κε ηηο  

αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

4.Να εθηειεί απηφκαηε πξνεηνηκαζία ελαησξήκαηνο. 

5.Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο δεηγκαηνιεςίαο πςειήο αθξίβεηαο κε  

δεηγκαηνιήπηε γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ ηέηνην πνπ λα  

απνθεχγεηαη ζθάικα κεηαθνξάο θαζψο θαη επηκφιπλζε δεηγκάησλ θαη  

αληηδξαζηεξίσλ. 

6.Να δηαζέηεη απηφκαην ειεθηξνληθφ αλαγλψζηε γξακκηθνχ θψδηθα (bar 

Code reader) γηα ηελ ειεθηξνληθή αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζε δεηγκάησλ,  

αληηδξαζηεξίσλ θαη κηθξνπιαθψλ. 

7.Να δηαζέηεη αηζζεηήξα πάλσ ζε θάζε δεηγκαηνιήπηε γηα ηελ αλίρλεπζε  

πήγκαηνο ή ηληθήο θαζψο θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζηάζκεο ηνπ φγθνπ  

δείγκαηνο θαη ησλ εξπζξψλ. 

8.Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα αλάγλσζεο κε εηδηθή θάκεξα γηα αλάιπζε 

εηθφλαο θαη γηα ηε ζάξσζε ησλ strips. Να κπνξεί λα θάλεη επηβεβαίσζε πξνζζήθεο 

Liss/πιάζκαηνο θαη αληηνξψλ, έιεγρν αηκνιπκέλσλ, ηθηεξηθψλ θαη ιηπαηκηθψλ 

δεηγκάησλ. 

9.Να δέρεηαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπο ζσιελαξίσλ θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

δεηγκάησλ (νιηθφ αίκα, αίκα ζε EDTA, δείγκαηα απφ αζθφ αίκαηνο, ζπκππθλσκέλα 

εξπζξά, νξφ ή πιάζκα ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζσιελαξίσλ (12-16mm, 75-

100mm θαη παηδηαηξηθά ζσιελάξηα). 

10.Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν επσαζηήξα γηα επψαζε κηθξνπιαθψλ ζηνπο 37
o
C 

θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.  Απηφκαηε ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο θαη ρξφλνπ  

επψαζεο. 

11.Να εθηειεί θαζεκεξηλφ εζσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν δξαζηηθφηεηαο 

αληηδξαζηεξίσλ (QualityControl). 

12.Να έρεη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο αληηδξαζηεξίσλ θαη απηφκαηε αλαγλψξηζε ζσζηήο 

ζέζεο θάζε αληηδξαζηεξίνπ. 

13.Να έρεη κεγάιε ρσξεηηθφηεηα δεηγκάησλ (>100 δείγκαηα) θαη δπλαηφηεηα 

ζπλερνχο θφξησζεο. 

14.Να δηαζέηεη επαξθείο ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ γηα ηελ ηαπηφρξνλε εθηέιεζε 

ηνπιάρηζηνλ 15 δηαθνξεηηθψλ εμεηάζεσλ ζηα δείγκαηα πνπ έρνπλ θνξησζεί. 

15.Να έρεη κεγάιε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο δεηγκάησλ (ABO-Rh κε αλάζηξνθε νκάδα 

θαη πιήξε θαηλφηππν ηνπ Rhesus–Kell(C,c,E,e,K) ηνπιάρηζηνλ 40 δείγκαηα/ψξα) 

16.Να επηηξέπεη ηελ αλάιπζε επεηγφλησλ δεηγκάησλ ρσξίο δηαθνπή ηεο  

ιεηηνπξγίαο (STAT). 

17.Να δηαζέηεη δνρεία πνπ αδεηάδνπλ θαη αλεθνδηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε νπνηαδήπνηε  

δηαδηθαζία. 

18.Η αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεηαη κέζσ δηπιήο CCD 

θάκεξαο γηα ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ. 



19.Να είλαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε.Να ειέγρεηαη απφ Η/Τ ηειεπηαίαο γελεάο κε 

ιεηηνπξγηθφ ζε πεξηβάιινλ windowsθαη λα δέρεηαη DVD/USB 

γηα απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. 

20.Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα έρεη πνιχ πςειά  

standardsαζθαιείαο θαη ηρλειαζηκφηεηαο πνπ λα απνδεηθλχνληαη. Θα πξέπεη επίζεο 

λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο δηαθνξεηηθψλ δηθαησκάησλ αλά ρξήζηε. 

21.Να ππάξρεη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ακθίδξνκνπ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο κε ην 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

22.Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο, απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο  

απνηειεζκάησλ γηα ιφγνπο ηρλειαζηκφηεηαο θαη επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ  

ζηνηρείσλ. 

23.Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη εχρξεζην πξφγξακκα ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη νζφλε 

αθήο. Ο ρξήζηεο λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επηιέγεη ηελ εμέηαζε ή ην πάλει 

εμεηάζεσλ πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη. Ο πξνγξακκαηηζκφο εμεηάζεσλ επί ηνπ 

αλαιπηή δελ ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. 

24.Σα αληηδξαζηήξηα πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηνλ αλαιπηή λα κπνξνχλ λα  

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά θαη ζην ρέξη. 

25.Να έρεη δπλαηφηεηα εθηέιεζεο κεγάινπ θάζκαηνο εμεηάζεσλ: 

Πιήξε νκάδα αίκαηνο κε αλάζηξνθε κε εζσηεξηθφ κάξηπξα 

Πιήξε θαηλφηππν Rhesus κε Kell κε εζσηεξηθφ κάξηπξα 

Τπννκάδα Α (Α1,Α2) κε εζσηεξηθφ κάξηπξα 

Πξνζδηνξηζκφο WEAKDή DPartial κε εζσηεξηθνχο κάξηπξεο 

Άκεζε, Έκκεζε Coombs (3 ηνπιάρηζηνλ θχηηαξα) κε εζσηεξηθφ κάξηπξα 

Αλίρλεπζε θαη ηαπηνπνίεζε εξπζξνθπηηαξηθψλ αληηζσκάησλ 

Πξνζδηνξηζκφο αληηγφλσλ Fya, Fyb κε εζσηεξηθφ κάξηπξα 

Πξνζδηνξηζκφο αληηγφλσλ Jka, Jkbκε εζσηεξηθφ κάξηπξα 

Πξνζδηνξηζκφο αληηγφλσλ M, N, S, s κε εζσηεξηθφ κάξηπξα 

Πξνζδηνξηζκφο αληηγφλσλ Lea, Leb, P1 κε εζσηεξηθφ κάξηπξα 

26.Η θαζεκεξηλή πξνεηνηκαζία ηνπ αλαιπηή λα απαηηεί ρξνληθφ δηάζηεκα<30 ιεπηψλ 

θαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπ λα νινθιεξψλεηαη άκεζα ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. 

27.Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

ιίζηα αηκνδνζηψλ κε εγθαηεζηεκέλν ηνλ αλαιπηή πνπ πξνζθέξνπλ κε ζαθή αλαθνξά 

γηα ην είδνο ησλ εμεηάζεσλ πνπ εθηειεί θαηά πεξίπησζε. 

28.Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE θαη πηζηνπνηεηηθφ  

πνηφηεηαο απφ ηνλ Ακεξηθάληθν Οξγαληζκφ Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA).  

Ο πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO134585:2003 γηα ηε  

δηαθίλεζε θαη εκπνξία ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. Να θαηαηεζνχλ ηα  

παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

29.Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO-9001. 

30.Να αλαθεξζεί ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ν νπνίνο δελ ζα μεπεξλά ηηο 30 εκέξεο. 

31.ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν ίδηνο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

κεραλήκαηνο, ε ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ 

πξσηφηππε βεβαίσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο γηα ηελ επίζεκε 

αληηπξνζψπεπζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ζηελ Διιάδα. 

32.Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ αλαιπηή ζην εξγαζηήξην ηνπ Κέληξνπ  

Αίκαηνο ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπληεξεί θαη λα  

επηζθεπάδεη ην πξνζθεξφκελν κεράλεκα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ  

θαηαζθεπαζηή ρσξίο θακία πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο  

ππεξεζίαο. 



33.Να αλαθέξεηαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ηνπ ηκήκαηνο service 

ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο (ν νπνίνο ζα είλαη δεζκεπηηθφο) ζε ηειεθσληθή ή 

γξαπηή θιήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Αμηνινγείηαη ηδηαίηεξα ε δπλαηφηεηα παξνρήο 

απνκαθξπζκέλεο ηερληθήο ππνζηήξημεο 

34.Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην 

πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ζα θάλεη ρξήζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαη άλεπ πξφζζεηεο ακνηβήο. Η εθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. ηελ πξνζθνξά ηνπο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξνρήο δσξεάλ εθπαίδεπζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

35.Η ηερληθή πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ θχιιν  

ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν ζα δίλνληαη απαληήζεηο γηα φιεο ηηο δεηνχκελεο  

πξνδηαγξαθέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζεηξά. 

36.Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ 

πξσηφηππα πξνζπέθηνπο ή εγρεηξίδηα ηεο ζπζθεπήο. Όπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα 

πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε πξσηφηππε δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο θαη φρη ηεο 

πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. 

Τπνρξεσηηθά δίπια απφ θάζε πξνδηαγξαθή ζα αλαθέξεηαη ην έληππν, ε ζειίδα θαη ε 

παξάγξαθνο φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο. 

 

 

Πποδιαγπαθέρ ανηιδπαζηηπίων για ηην ηεσνική μικποζηηλών γέληρ 

 

1.Οη αληηνξνί πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ζηήιεο πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, λα 

έρνπλ πςειή επαηζζεζία θαη λα κε δεκηνπξγνχλ δηαζηαπξνχκελεο αληηδξάζεηο. 

2.Να ππάξρεη επαλαιεςηκφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 

3.Να δίλνληαη ζαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επαηζζεζία , ηελ εηδηθφηεηα θαη 

ηελ αθξίβεηα ησλ θαξηψλ. 

4.Να δίλνπλ θαζαξέο θαη ζηαζεξέο αληηδξάζεηο. 

5.Όινη νη πξνζθεξφκελνη αληηνξνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ γηα ηελ 

αλίρλεπζε ησλ ζπαλίσλ αληηγφλσλ, λα είλαη ππνρξεσηηθά εγθεθξηκέλνη γηα ρξήζε ζε 

θάξηα γέιεο (CE Mark). 

6.Να ππάξρεη πνιπεηήο απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ πνπ 

λα απνδεηθλχεηαη κε ζπλεκκέλν πειαηνιφγην θαη δεκνζηεχζεηο ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. 

7.Σα αληηδξαζηήξηα θαη ηα δηαιχκαηα λα έρνπλ δηάξθεηα ρξήζεσο ηνπιάρηζηνλ ελφο 

έηνπο, ελψ ηα εξπζξνθχηηαξα πέξαλ ησλ 30 εκεξψλ  

8.Σα παξαθάησ δεηνχκελα είδε λα πξνζθέξνληαη φια απφ ηνλ ίδην  

πξνκεζεπηή θαη λα αθνξνχλ ηελ ίδηα ηερληθή. 

9.Να δηαζέηεη επξχ θάζκα εμεηάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Καζνξηζκφο νκάδνο αίκαηνο ΑΒDVI+VI-   

 Πξνζδηνξηζκφο ππννκάδαο Η  

 Πξνζδηνξηζκφο αλάζηξνθεο νκάδαο κε ηε ρξήζε εξπζξψλ Α1,Α2,Β,Ο 

 Δπηβεβαίσζε νκάδαο ΑΒD 

 Πξνζδηνξηζκφο πιήξνπο θαηλνηχπνπ C,Cw,c,E,e,Kell, 

 Kαζνξηζκφ νκάδσλ αίκαηνο γηα λενγέλλεηα κε άκεζε Coombs. 

 Καζνξηζκφ Rh(D) αζζελνχο Rh (weak) θαη Rh(D) πνηθηιηψλ 

 Καζνξηζκφο κεκνλσκέλσλ θαη πνιιαπιψλ εξπζξνθπηηαξηθψλ αληηγφλσλ   

Cw, Κ, k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb, Lea, Leb, P1, Lua, Lub, M, N, Fya, Fyb, S, s. 

 Γνθηκαζία ζπκβαηφηεηαο κε πνιπδχλακν αληηζθαηξηληθφ νξφ (IgG θαη C3d) 

ζηνπο 37νC  



 Γνθηκαζία ζπκβαηφηεηαο ζε νπδέηεξν ππφζηξσκα ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο, κε πξνζζήθε ελδχκνπ θαη έιεγρν ςπρξνζπγθνιιεηηλψλ 

 Η δνθηκαζία ζπκβαηφηεηαο θαη νη ππφινηπεο εμεηάζεηο λα κελ απαηηνχλ 

πιχζηκν ησλ εξπζξνθπηηάξσλ 

 Γνθηκαζία αλίρλεπζεο θαη ηαπηνπνίεζεο αληηζσκάησλ 

 Άκεζε δνθηκαζία Coombs θαη ηαμηλφκεζε κνλνδχλακσλ αληηζσκάησλ κε 

κνλνδχλακνπο αληηνξνχο θαη αληί-ζπκπιήξσκα IgG, IgA, IgM, C3c, C3d 

 Πξνζδηνξηζκφ ππνθιάζεσλ IgG1/IgG3 

 Σηηινπνίεζε IgG αληηζσκάησλ 

 Έκκεζε Coombs κε ρξήζε 3 εξπζξνθπηηάξσλ 

 Σαπηνπνίεζε αληηεξπζξνθπηηαξηθψλ αληηζσκάησλ κε πνιπδχλακν 

αληηζθαηξηληθφ νξφ (IgG θαη C3d) κε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 11 επζξνθπηηάξσλ 

 Σαπηνπνίεζε αληηεξπζξνθπηηαξηθψλ αληηζσκάησλ κε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 11 

επζξνθπηηάξσλ κε ηελ πξνζζήθε ελδχκνπ. 

 Έιεγρνο anti-i εηδηθφηεηαο ςπρξνχ απηναληηζψκαηνο 

 Αλίρλεπζε αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ζπκπιέγκαηνο επαξίλεο  θαη  

αηκνπεηαιηαθνχ  παξάγνληα 4 (PF4) 

 Η εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ λα παξακέλεη ζηαζεξή γηα 24 ψξεο ρσξίο 

επεμεξγαζία. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα θσηνηχπεζεο ησλ θαξηψλ. 

 Σα αληηδξαζηήξηα αθνχ απνζθξαγηζηνχλ λα παξακέλνπλ ζηαζεξά έσο ηελ 

εκεξνκελία  ιήμεο ηνπο. 

 Να έρεη πςειή επαηζζεζία, αζθάιεηα, επαλαιεςηκφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 Να δίλεη θαζαξέο θαη ζηαζεξέο αληηδξάζεηο, λα κελ δίλεη ςεπδείο αληηδξάζεηο. 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΞΔΣΑΗ ΤΝΟΛΟ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΑΝΑ 

ΔΣΟ 

 Οκάδα A,B,AB,DVI+,DVI-,ctrl 15.000 

 Φαηλφηππνο C,Cw,c,E,e,Kell 5.000 

 Αλάζηξνθε Οκάδα κε 4 εξπζξά 2.400 (200test/κήλα) 

 Γηαζηαχξσζε κε πνιπδχλακν 

αληηζθαηξηληθφ νξφ 

22.000 

 Γηαζηαχξσζε ζε νπδέηεξν ππφζηξσκα 22.000 

 Γηαζηαχξσζε ζε IgG 100 

 Έκκεζε Coombs 3 εξπζξά 9.600(800test/κήλα) 

 Έκκεζε Coombs 11 εξπζξά 960(80test/κήλα) 

 Άκεζε Coombs IgG+C3d 1800 

 Άκεζε Coombs IgG,IgA,IgM,C3c,C3d 100 

 Πξνζδηνξηζκφο ππνηάμεσλ IgG1/IgG3 40 

 Σηηινπνίεζε IgG αληηζσκάησλ 40 

 I(-) εξπζξά 384 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Jka 216 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Jkb 216 



 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Fya 216 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Fyb 216 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ S 144 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ s 144 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ M 216 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ N 144 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ P1 144 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Kpa 144 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Kpa 144 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ k 144 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Lea 144 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Leb 144 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Lua 144 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟΤ Lub 144 

 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΑΝΣΙΓΟΝΩΝ ΓΟΣΩΝ k, Kpa, Kpb, 

Jka, Jkb, Lea, Leb, P1, Lua, Lub, M, 

N, Fya, Fyb, S, s. 
 

60 

 Έλδπκν (παπαίλε) γηα ηε δηελέξγεηα 

έκκεζεο Coombs κε ηα πξνζζήθε 

ελδχκνπ 

12 ηεκάρηα/έηνο 

(1ηεκ/κήλα) 

 

 

 

 

 

Πποδιαγπαθέρ ζςνοδού εξοπλιζμού για ηην ηεσνική μικποζηηλών γέληρ 
 

1.Να είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο αλνζναηκαηνινγηθφο αλαιπηήο κεζαίαο 

παξαγσγηθφηεηαο κε επξχ κελνχ εμεηάζεσλ θαη δπλαηφηεηα επηινγήο ζπλδπαζκνχ 

ηνπο. 

2.Να ζηεξίδεηαη ζηε κέζνδν ησλ κηθξνζσιελαξίσλ γέιεο.  

3.Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα δηαζέηεη πςειή επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

4.Να είλαη ζπλερνχο θφξησζεο δεηγκάησλ, αληηδξαζηεξίσλ θαη θαξηψλ, ηπραίαο 

πξνζπέιαζεο θαη λα δέρεηαη λέα δείγκαηα θαζψο θαηαληηδξαζηήξηα ρσξίο δηαθνπή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

5.Να δέρεηαη ζσιελάξηα φισλ ησλ δηαζέζηκσλ δηαζηάζεσλ (9-16mm δηάκεηξν θαη 

έσο 10 cm χςνο). 

6.Σα δείγκαηα θαη ηα αληηδξαζηήξηα λα αλαγλσξίδνληαη κέζσ γξακκηθνχ θψδηθα 

(Barcode) γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

7.Ο αλαιπηήο λα εμεηάδεη δείγκαηα νξνχ, πιάζκαηνο, ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ 

θαηεπζείαλ απφ ηνλ αζθφ, θπγνθεληξεκέλνπ νιηθνχ αίκαηνο. Να κπνξεί λα ρεηξίδεηαη 

παξάιιεια ζπλδπαζκνχο κε ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο δεηγκάησλ. Να κπνξεί λα 

παξαζθεπάζεη απηφκαηα ην ελαηψξεκα εξπζξψλ  

πνπ απαηηείηαη. 

8.Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν επσαζηήξα γηα επψαζε ζηνπο 37νC θαη ζε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 



9.Να δέρεηαη νξφ θαη εξπζξά ζε δχν ζσιελάξηα κε ηνλ ίδην γξακκηθφ θψδηθα. 

10.Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο πήγκαηνο ζην δείγκα κε νπηηθή ε αθνπζηηθή 

ελεκέξσζε ηνπ ρεηξηζηή. 

11.Να έρεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ δείγκαηνο. 

12.Να κπνξεί λα ρεηξίδεηαη δείγκαηα κε κηθξφ φγθν (κηθξφηεξν ησλ 0,5ml). 

13.Να αλαδεχεη ηα εξπζξνθπηηαξηθά ελαησξήκαηα. 

14.Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα αληρλεχεη, κέζσ ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνχ, ην δηαζέζηκν 

φγθν ζε θάζε αληηδξαζηήξην θαη λα ελεκεξψλεη ην ρεηξηζηή. 

15.Ο ρξήζηεο λα ελεκεξψλεηαη θάζε ζηηγκή γηα ηηο δηαζέζηκεο πνζφηεηεο  

αληηδξαζηεξίσλ θαη εάλ είλαη επαξθείο γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο, γηα ην 

ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θάζε εμέηαζε θαη ην ζηάδην ζην 

νπνίν βξίζθεηαη θιπ. 

16.Η παξαζθεπή ησλ εξπζξνθπηηαξηθψλ δηαιπκάησλ λα ιακβάλεη ρψξα ζε ζηαζκφ 

αλάδεπζεο θαη ε δηάηξεζε κε ηελ έγρπζε λα αθνινπζνχλ άκεζα έηζη ψζηε λα κελ 

απαηηνχληαη αλαιψζηκα θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή επηκνιχλζεσλ θαη ε 

απξφζθνπηε ρξήζε άζηθησλ ζέζεσλ ηεο θάξηαο. 

17.Να δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ ζέζεσλ γηα θάξηεο κεξηθψο ρξεζηκνπνηεκέλεο. 

18.Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φπνηεο επηπιένλ θαηαλαιψζεηο 

αληηδξαζηεξίσλ απαηηνχληαη κε βάζε ηα πξσηφθνιια ηνπ αλαιπηή γηα run controls, 

βαζκνλνκήζεηο θιπ ψζηε λα ζπλππνινγηζηνχλ ζην ηειηθφ θφζηνοιεηηνπξγίαο θαη 

ζηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηαρχηεηαο. 

19.Να δηαζέηεη επαξθή απνζεθεπηηθφ ρψξν αληηδξαζηεξίσλ (ηνπιάρηζηνλ 180 

θαξηψλ) ψζηε λα έρεη πςειή απηνλνκία γηα ηε δηελέξγεηα 50 ηνπιάρηζηνλ δεηγκάησλ 

ρσξίο ηελ αλάγθε δηαθνπήο ηεο ξνπηίλαο γηα ηξνθν 

δφηεζε. 

20.Να δηαζέηεη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ζπξηάξηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαξηψλ, ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ δεηγκάησλ αληίζηνηρα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη απξφζθνπηε 

ζπλερήο θφξησζε. 

21.Να δηαζέηεη δχν αλεμάξηεηεο θπγνθέληξνπο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πςειή 

παξαγσγηθφηεηα θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο ζε πεξίπησζε ηερληθνχ 

πξνβιήκαηνο ζηε κία θπγφθεληξν. 

22.Να δηαζέηεη 3 αλεμάξηεηνπο ζηαζκνχο επψαζεο κε πάλσ απφ 35 ζέζεηο ζπλνιηθά 

γηα κεγαιχηεξε επειημία θαη αζθάιεηα. ε πεξίπησζε ηερληθνχ πξνβιήκαηνο λα 

κπνξεί ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγήζεη αθφκα θαη κε έλαλ ζηαζκφ επψαζεο. 

23.Να έρεη κεγάιε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο κε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο 50 θαξηψλ αλά 

ψξα. 

24.Η ρσξεηηθφηεηα ησλ πγξψλ απνβιήησλ λα είλαη ζπλνιηθά πάλσ απφ 10 ιίηξα 

ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηελ απηνλνκία θαη ηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα ηνπ αλαιπηή. 

Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμσηεξηθήο απνρέηεπζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ ρψξνπ ησλ πιπζηηθψλ.  

25.Να είλαη αλαιπηήο ηχπνπ walk-away, λα δέρεηαη θαηεπείγνληα δείγκαηα ρσξίο 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαη λα δηαζέηεη ξπζκίζεηο πξνηεξαηφηεηαο ήδε εηζαρζέλησλ 

δεηγκάησλ πνπ λα βειηηζηνπνηνχλ ηελ απφδνζε. 

26.Να αληαπνθξίλεηαη ζε ζχλζεηεο εξγαζηεξηαθέο αλάγθεο κε ινγηζκηθφ πνπ 

επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαη ζχλζεησλ profiles. 

27.Να δηαηξππά απηφκαηα ην θάιπκκα αινπκηλίνπ ησλ θαξηψλ κφλν ησλ ζέζεσλ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηε ιίζηα εξγαζίαο, ψζηε λα 

εμνηθνλνκνχληαη αληηδξαζηήξηα. 

28.Να δέρεηαη κεξηθψο ρξεζηκνπνηεκέλεο θάξηεο ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηελ ρξήζε ηνπο. 



29.Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί ν κε παξαγσγηθφο ρξφλνο ηνπ αλαιπηή ζε εκεξήζηα βάζε 

(πξνζέξκαλζε, εκεξήζηα ζπληήξεζε, ηπρφλ βαζκνλνκήζεηο θιπ). 

30.Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ππνινγηζηή κε νζφλε αθήο (touch screen).  

31.Να δηαζέηεη εχρξεζην πξφγξακκα ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ windows. Ο ρξήζηεο 

αλά πάζα ζηηγκήλα κπνξεί λα επηιέγεη ηελ εμέηαζε ή ην πάλει ησλ εμεηάζεσλ πνπ 

ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη. Ο πξνγξακκαηηζκφο εμεηάζεσλ επί ηνπ αλαιπηή δελ ζα 

πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. 

32.Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα έρεη πνιχ πςειά standards 

αζθαιείαοθαη ηρλειαζηκφηεηαο. Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά. Θα πξέπεη λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ δηθαησκάησλ αλά ρξήζηε εάλ απηφ είλαη επηζπκεηφ.Δπίζεο 

λα παξέρεη πιεξνθφξεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηα δείγκαηα, ηηο εμεηάζεηο θαη ηα 

αληηδξαζηήξηα. 

33.Η εηθφλα ηεο αληίδξαζεο λα είλαη πςειήο επθξίλεηαο, λα κεγεζχλεηαη ςεθηαθά θαη 

λα απνζεθεχεηαη ειεθηξνληθά ζηε κλήκε ηνπ αλαιπηή, ν δε ρξήζηεο λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επέκβεη ζηα απνηειέζκαηα. 

34.Σα απνηειέζκαηα λα απνζεθεχνληαη θαη λα ππάξρεη πιήξεο ηρλειαζηκφηεηα 

ησλδεδνκέλσλ. 

35.Να επηθνηλσλεί ακθίδξνκα κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζην εξγαζηήξην γηα ιήςε ησλ παξαγγειηψλ γηα ηηο εμεηάζεηο θαη 

απνζηνιή ησλ  

απνηειεζκάησλ. 

36.Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηνειέγρνπ θαη ελζσκαησκέλν πνηνηηθφ έιεγρν κε έηνηκα 

απηνκαηνπνηεκέλα πξσηφθνιια γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ (επσαζηήξαο, 

θπγφθεληξνο, ζχζηεκα δηαλνκήο πγξψλ θιπ) θαζψο θαη γηα ηηο θάξηεο θαη ηα  

αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σα ζηνηρεία ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα 

ηρλειαηνχληαη ζε θάζε παξαγφκελν απνηέιεζκα. 

37.Ναείλαη αλαιπηήο πάγθνπ κε φζν δπλαηφλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο. 

38.Να ρξεηάδεηαη ζχληνκε θαη φρη ζπρλή ζπληήξεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. Να δνζεί ζρεηηθή πεξηγξαθή. 

39.Να έρεη δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (remote access). 

40.Η ζπζθεπή λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ πεξί in vitro Γηαγλσζηηθψλ 

νδεγία 98/79/EC. Ο πξνκεζεπηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 13485:2012 γηα 

ηε δηαθίλεζε θαη εκπνξία ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. Να θαηαηεζνχλ ηα αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθά ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ ππνςεθίσλ. 

41.Να αλαθεξζεί ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, νπνίνο δελ ζα μεπεξλά ηηο 60 εκέξεο. 

42.ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηήο ηνπ 

κεραλήκαηνο ηφηε ε ηερληθή πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ πξσηφηππε 

βεβαίσζε ηεο  

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο γηα ηελ επίζεκε αληηπξνζψπεπζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

πξντφληνο ζηελ Διιάδα. 

43.Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ αλαιπηή  ζην ΠΓΝΑ ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία 

είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπληεξεί αιιά θαη λα επηζθεπάδεη ηε ζπζθεπή, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ρσξίο θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ΠΓΝΑ 

44.Αλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιάβεο απαηηεζνχλ πέξαλ ησλ 24 σξψλ ή 

απαηηεζεί κεηαθνξά ηνπ αλαιπηή ή κέξνο απηνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο ή αθφκα θαη ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηφηε ε 

πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζην ΠΓΝΑ, ρσξίο θαλέλα θφζηνο, 

ίδηα ή παξφκνησλ  



δπλαηνηήησλ ζπζθεπή, πξνο ρξήζε θαη θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ηεο 

αηκνδνζίαο, έσο φηνπ επηζηξαθεί ην επηζθεπαζκέλν κεράλεκα. 

45.Να αλαθεξζεί ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ηνπ ηκήκαηνο service ηεο πξνκεζεχηξηαο 

εηαηξείαο (ν νπνίνο ζα είλαη δεζκεπηηθφο) ζε ηειεθσληθή ή γξαπηή θιήζε ηνπ ΠΓΝΑ 

Θα αμηνινγεζεί ηδηαίηεξα ε δπλαηφηεηα παξνρήο απνκαθξπζκέλεο (remote) ηερληθήο 

ππνζηήξημεο. 

46.Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη (ηφζν επί ηεο ιεηηνπξγίαο, φζν θαη 

επί ησλ δπλαηνηήησλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη επσθειέζηεξεο εθκεηάιιεπζεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο απφδνζήο ηνπ κεραλήκαηνο, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο αηκνδνζίαο πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή, κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζε απηνχ, άλεπ πξφζζεηεο ακνηβήο. Η εθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. ηελ πξνζθνξά ηνπο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξνρήο δσξεάλ εθπαίδεπζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ  

κεραλήκαηνο. 

47.Η ηερληθή πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ θχιιν ζπκκφξθσζεο, ζην 

νπνίν ζα δίδνληαη απαληήζεηο γηα φιεο ηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο κε ηελ ίδηα 

αθξηβψο ζεηξά. 

48.Κάζε κηα απφ ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ 

πξσηφηππα πξνζπέθηνπο ή εγρεηξίδηα ηεο ζπζθεπήο. Όπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα 

πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε πξσηφηππε δήισζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο θαη φρη ηεο 

πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. Τπνρξεσηηθά δίπια απφ θάζε πξνδηαγξαθή ζα αλαθέξεηαη 

ην έληππν, ε ζειίδα θαη ε παξάγξαθνο φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθήο. 

49.Να πξνζθέξνληαη, επηπιένλ, θαη κνλάδεο ρεηξνθίλεηεο εθηέιεζεο ησλ εμεηάζεσλ 

(επαλαιεπηηθή πηπέηηα(4), θπγφθεληξνο(3), επσαζηηθφ(3) θαη δηαλνκέαο πγξψλ(6)). 
 
 
 
 


