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ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΟΤΡΩΝ) Αμηόηηκνη θύξηνη Οη πξνηεηλόκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ην αλσηέξσ
αληηθείκελν πξνκήζεηαο πεξηέρνπλ θάπνηεο δηαηππώζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα απνθιείζνπλ ην επξέσο
θαηαμησκέλν ζύζηεκα πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία καο ηόζν δηεζλώο όζν θαη ζηελ Διιάδα. Σίζεληαη έηζη
αδηθαηνιόγεηα εκπόδηα ζηνλ αληαγσληζκό ζπξξηθλώλνληαο ηελ επηδησθόκελε επξύηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ
δηαγσληζκό ζαο είηε εθ πξννηκίνπ είηε εθ ησλ πζηέξσλ κε απόξξηςε πξνζθνξώλ θαηά ηελ ηερληθή
αμηνιόγεζε. Αλαθεξόκαζηε ζηηο αθόινπζεο δηαηππώζεηο θαη πξνδηαγξαθέο: Πξνδηαγξαθή 3: «… Ο
πξνζδηνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο λα γίλεηαη κε κέζνδν αληίζηνηρε ηεο κεζόδνπ
αλαθνξάο (νπηηθό κηθξνζθόπην)ρσξίο θπγνθέληξεζε ζε θαλέλα ζηάδην ώζηε λα παξέρεηαη αληηθεηκεληθόηεηα
απνηειεζκάησλ.» Η αλσηέξσ δηαηύπσζε «ρσξίο θπγνθέληξεζε ζε θαλέλα ζηάδην» απνθιείεη ηνπο αλαιπηέο
νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία κηθξνζθόπηζεο θπβέηηαο (Cuvette Based Microscopy – CBM),
επηηξέπνληαο ηελ ζπκκεηνρή κόλνλ απηώλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ θπηηαξνκεηξία ξνήο. Μάιηζηα, ε επίθιεζε ηεο
αληηθεηκεληθόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ώζηε λα ηεθκεξησζεί ε ελ ιόγσ πξνδηαγξαθή ειέγρεηαη σο αζαθήο
θαη αόξηζηε. Πξνδηαγξαθή 4: «Οη ηαηλίεο κέηξεζεο λα έρνπλ έλδεημε θαη αλνρή ζην αζθνξβηθό νμύ, γηα ηελ
απνθπγή ςεπδώο αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ (Να θαηαηεζεί ζρεηηθή βηβιηνγξαθία)» Η ελ ιόγσ πξνδηαγξαθή,
έηζη όπσο δηαηππώλεηαη απνθιείεη από ηνλ δηαγσληζκό ηηο ηξείο πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλεο θαη επξέσο
θαζηεξσκέλεο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ απηόκαηε γεληθή εμέηαζε νύξσλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ζην strip
κέηξεζεο έλδεημε γηα αζθνξβηθό νμύ. Δίλαη γεγνλόο όηη ην αζθνβηθό νμύ, ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο πνπ
βξίζθεηαη ζε απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο ζηα νύξα, ζα κπνξνύζε δπλεηηθά λα επεξεάζεη ηελ κέηξεζε
νξηζκέλσλ παξακέηξσλ. Σέηνηεο όκσο πεξηπηώζεηο παξνπζίαο πεξίζζεηαο αζθνξβηθνύ ζηα νύξα είλαη
εμαηξεηηθά ζπάληεο θαη έρνπλ επηηεπρζεί κόλνλ εξγαζηεξηαθά κε ηερλεηή πξνζζήθε ηνπ ζην δείγκα ώζηε λα
κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ αληηδξαζηεξίσλ. Δπηπξόζζεηα, ππάξρνπλ βειέηεο πνπ θαηαδεηθλύνπλ όηη
αθόκε θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ αζζελήο θαηαλαιώλεη κεγάιεο πνζόηεηεο ηερλεηήο βηηακίλεο C (αζθνξβηθό
νμύ), δελ είλαη δεδνκέλν όηη ζίγνπξα απηό ζα αληρλεπηεί ζε ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ζηα νύξα ηνπ. Παξόια απηά,
ν παξάγνληαο αζθνξβηθό νμύ, αλ θαη επνπζηώδεο, θαζίζηαηαη θξίζηκνο θαη απνθιεηζηηθόο ζηελ επηθείκελε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζην πξνεγνύκελν ακέζσο αληηθείκελν πξνκήζεηαο
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ΗΜΙΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΗ ΟΤΡΩΝ» ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή δηαηππώλεηαη : «7.Οη ρξεζηκνπνηνύκελνη
κέζνδνη ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηαηληώλ γηα ηελ αλίρλεπζε αίκαηνο θαη ζαθράξνπ δελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη
όηαλ ην Ascorbic Acid είλαη ζε ζπγθέληξσζε >=40mgr/dl». Απηή ε δηαηύπσζε, κε πεξηέρνληαο ηνλ
απνθιεηζηηθό όξν «λα έρνπλ έλδεημε … ζην αζθνξβηθό νμύ» ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηελ
πξνηείλνπκε θαη γηα ην ελ ιόγσ αληηθείκελν πξνκήζεηαο. Πξνδηαγξαθή 9: «Όια ηα απαηηνύκελα πιηθά γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε απηόλ ηνπ αλαιπηή.» Η ελ ιόγσ
πξνδηαγξαθή απνθιείεη όια ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθνύο θαηαζθεπαζηέο θαη
ζπλεξγάδνληαη σζηόζν κεηαμύ ηνπο κε ηελ εγγύεζε ακθνηέξσλ. Αθόκε θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ θάπνηνο
πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη όια ηα πιηθά από έλαλ θαηαζθεπαζηή πιελ ελόο π.ρ. πιηθνύ ειέγρνπ (control) από
θάπνηνλ άιιν ηόηε ζα ηίζεηαη ππό θξίζε ε απόξξηςή ηνπ, ηόζν από ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ, όζν θαη θαη’

απαίηεζε ησλ άιισλ ζπκκεηερόλησλ, επεηδή δελ θαιύπηεηαη ε ελ ιόγσ πξνδηαγξαθή. Η πξόηαζή καο είλαη λα
απαιεηθηεί απηνύζηα ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε. Πξνδηαγξαθή 13: «Να έρεη ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο απαηηήζεηο
βαζκνλόκεζεο κε κεγάιε ζηαζεξόηεηα ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξώλ. (γηα επθνιία ζηελ ρξήζε)». Καζόηη κε ηελ
πξνδηαγξαθή 3 δεηείηαη «ε κέηξεζε ηνπ εηδηθνύ βάξνπο λα γίλεηαη κε δηαζιαζίκεηξν», είλαη δεδνκέλν όηη ην
εμάξηεκα απηό ρξεηάδεηαη ζπρλή βαζκνλόκεζε. πλήζσο, νη θαηαζθεπαζηέο ζπζηήλνπλ θαζεκεξηλή εθάπαμ
βαζκνλόκεζε ηνπ δηαζιαζίκεηξνπ, αθήλνληαο ην όκσο ζηελ επρέξεηα ηνπ ρεηξηζηή αλ ζα ην αθνινπζήζεη ή
όρη. Έηζη, ε ζύζηαζε θαη κόλνλ γηα θαζεκεξηλή βαζκνλόκεζε ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν θξίζεο
γηα ηελ απόξξηςε πξνζθνξώλ. Γη’ απηό πξνηείλνπκε ηελ δηακόξθσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «13. Να
έρεη ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο απαηηήζεηο βαζκνλόκεζεο» Πξνδηαγξαθή 16: «…Όια ηα απαηηνύκελα πιηθά γηα ηελ
βαζκνλόκεζε θαη πνηνηηθό έιεγρν ηνπ αλαιπηή λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε απηόλ ηνπ
αλαιπηή.». Όκνηα κε ηελ πξνδηαγξαθή 9 έηζη θη εδώ απνθιείνληαη όια ηα ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία ζα
πξνζθεξζνύλ πιηθά από δηαθνξεηηθό θαηαζθεπαζηηθό νίθν. Αθόκε θη αλ απηά ηα πιηθά θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE
σο πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο θπθινθνξίαο ηνπο ζηελ Δπξσπατθή έλσζε. Αθόκε θη αλ ν θαηαζθεπαζηηθόο
νίθνο ηνπ αλαιπηή επηβεβαηώλεη θαη εγγπάηαη εγγξάθσο όηη είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζην κεράλεκα. Με βάζε
ηηο πξνεγνύκελεο ζθέςεηο πξνηείλνπκε ε πξνδηαγξαθή λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «16. … Όια ηα
απαηηνύκελα πιηθά γηα ηελ βαζκνλόκεζε θαη πνηνηηθό έιεγρν ηνπ αλαιπηή λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα
ππνβιεζεί βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ηνπ αλαιπηή όηη είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε απηόλ»
Δπηπξόζζεηα ησλ αλσηέξσ παξαηεξήζεώλ καο, γηα ιόγνπο αλαβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο δηελέξγεηαο ηεο
γεληθήο εμέηαζεο νύξσλ έρνπκε λα ζαο πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πξνο ελζσκάησζε
ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο: - Όξην αλίρλεπζε ησλ strip βηνρεκηθήο αλάιπζεο: Δηδηθά γηα ηηο παξακέηξνπο ηεο
γιπθόδεο θαη ηεο πξσηεΐλεο, ηα strip λα έρνπλ αλαιπηηθή επαηζζεζία ώζηε λα κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ίρλε
γιπθόδεο έσο 10 mg/dl θαη πξσηεΐλεο σο 5 mg/dl (ελζσκάησζε ζηελ πξνδηαγξαθή 3) - Δλζσκάησζε ζηελ
πξνδηαγξαθή 9: «Σα αληηδξαζηήξηα θαη αλαιώζηκα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή θαη ηε
βαζκνλόκεζή ηνπ λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε» - Πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο απνηειεζκάησλ • Να
θάλεη απηόκαηα πιήξε δηόξζσζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο ζην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο
όισλ ησλ κεηξνύκελσλ παξακέηξσλ ώζηε λα πξνθύπηνπλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα ζε δηαθνξεηηθέο
ζπλζήθεο αληίδξαζεο. Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο • Να θάλεη απηόκαηα πιήξε δηόξζσζε ηεο επίδξαζεο ηνπ
ρξώκαηνο θάζε δείγκαηνο νύξσλ ζηε κέηξεζε όισλ ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ ώζηε λα πξνθύπηνπλ
ιηγόηεξα ςεπδή απνηειέζκαηα. Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ν ηξόπνο πξνο αμηνιόγεζε. • Να θάλεη απηόκαηα
πιήξε δηόξζσζε ηεο επίδξαζεο πηζαλήο πξσηετλνπξίαο θαη γιπθνδνπξίαο θάζε δείγκαηνο νύξσλ ζηε κέηξεζε
ηνπ εβ. Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ν ηξόπνο πξνο αμηνιόγεζε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο
ζα είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο.
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