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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
(ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CPV 38434520-7))

Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CPV 38434520-7)) σύµφωνα µε το αριθµ.
πρωτ. 6515/11-12-2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας και διενέργειας σχετικού διαγωνισµού µε
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά το Νοσοκοµείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για
∆ηµόσια ∆ιαβούλευση των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)
ΜΕΤΑ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ Τ.Κ.Ε.

1.

Ο αυτόµατος αναλυτής να είναι καινούργιος, αµεταχείριστος και σύγχρονης τεχνολογίας.

2.

Η ανάλυση να πραγµατοποιείται από ένα και το αυτό σωληνάριο, µε λιγότερο αίµα από τον ασθενή

3.

Ο χρόνος ανάλυσης να είναι µικρότερος (περίπου 5 λεπτά το πρώτο αποτέλεσµα και µετά κάθε 20

(ευνοεί αιµοληψίες από παιδιά – πρόωρα, ασθενείς µε δύσκολες φλέβες, ασθενείς στη Μ.Ε.Θ. κλπ).
δευτερόλεπτα τα επόµενα) έτσι ώστε να δίνεται η απάντηση στον ασθενή ταυτόχρονα µε τη γενική
αίµατος.
4.

Η ανάλυση να πραγµατοποιείται από το κλειστό σωληνάριο της γενικής αίµατος (µέθοδος cap piercing)
παρέχοντας µέγιστη ασφάλεια στο χειριστή (δεν έρχεται σε επαφή µε µολυσµατικά δείγµατα αίµατος
π.χ. θετικά σε Hπατίτιδα C και ΑIDS).
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5.

Να µην διαφοροποιείται το αποτέλεσµα της ΤΚΕ ακόµη και αν παραµείνει το αίµα προς εξέταση επί 4
ώρες (όταν απαιτείται επιβεβαιωτική επανάληψη). Η εξέταση να µην επηρεάζεται από τη θερµοκρασία
του περιβάλλοντος, ούτε από παθολογικό MCV & RBC ή χαµηλό αιµατοκρίτη του ασθενούς.

6.

Να υπάρχει δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου

7.

Ο αναλυτής να διαθέτει πιστοποιητικό CE.

8.

Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται µε οδηγίες χρήσης και συντήρησης του
αναλυτή στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

9.

Ο προµηθευτής καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης θα πρέπει να διατηρεί το µηχάνηµα σε λειτουργική
κατάσταση εκτελώντας όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους και συντηρήσεις και αποκαθιστώντας
οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί. Το κόστος συντήρησης, επισκευών, ανταλλακτικών βαρύνει τον
προµηθευτή.

10. Θα πρέπει τα απόβλητα να περιοριστούν τόσο ως προς το µολυσµατικό υλικό (αίµα) όσο και ως προς το
στερεά απόβλητα. Με την παλιά µέθοδο ανακυκλώνονται περί τα 55 κιλά αίµα και περί τις 24.000
σωληνάρια+πιπέτες από PVC ετησίως (περί τα 310 κιλά στερεά απόβλητα),
11. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τη σύνδεση µε το κεντρικό σύστηµα µηχανοργάνωσης του
νοσοκοµείου.
12. Τα αποτελέσµατα να αποστέλλονται στο σύστηµα µέσω ανάγνωσης γραµµωτού κώδικα
Αριθµός εξετάσεων : 24.000 ετησίως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 22+ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΜΑΧΙΑ: 2
ΡΟΥΤΙΝΑΣ & ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1.

Να είναι καινούργιος, αµεταχείριστος και σύγχρονης τεχνολογίας. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να
στηρίζεται σε αναγνωρισµένες µεθόδους µέτρησης κυττάρων. Να περιγραφεί η αρχή λειτουργίας και ο
τρόπος µέτρησης των κυττάρων αναλυτικά.

2. Να µετρά αυτόµατα, χωρίς τη παρέµβαση του χειριστή, τις παρακάτω παραµέτρους διαγνωστικής σηµασίας:
•

Αριθµό λευκών αιµοσφαιρίων (WBC)

•

Αριθµό ερυθρών αιµοσφαιρίων (RBC)

•

Αιµατοκρίτη (HCT)

•

Αιµοσφαιρίνη (HB)

•

Μέσο όγκο ερυθρών αιµοσφαιρίων (MCV)

•

Μέση πυκνότητα αιµοσφαιρίνης (MCH)

•

Μέση συγκέντρωση αιµοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο (MCHC)

•

Εύρος κατανοµής ερυθρών (RDW)

•

Αριθµό αιµοπεταλίων (PLT)

•

Εύρος κατανοµής αιµοπεταλίων (PDW)
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•

Αιµοπεταλιοκρίτη (PCT)

•

Μέσο όγκο αιµοπεταλίων (MPV)

•

Απόλυτο αριθµό και ποσοστό % εµπύρηνων ερυθρών αιµοσφαιρίων (NRBC)

•

Απόλυτο αριθµό και ποσοστό % του αθροίσµατος των άωρων κυττάρων της κοκκιώδους σειράς

Το άθροισµα του ποσοστού των υποπληθυσµών των λευκοκυττάρων πρέπει να είναι 100 και το άθροισµα
του απόλυτου αριθµού των υποπληθυσµών των λευκοκυττάρων να ισούται µε τον απόλυτο αριθµό των
λευκών.
Ο υπολογισµός του διαφορικού τύπου των λευκών αιµοσφαιρίων θα πρέπει να γίνεται µε άµεση ανίχνευση.

3.

Να παρέχει αυξηµένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων παρουσιάζοντας πλήρη

µορφολογία κυττάρων στα λευκά, ερυθρά και αιµοπετάλια. Να αναφερθούν οι δυνατότητες επισήµανσης
αναλυτικά σε όλα τα κύτταρα προκειµένου να αξιολογηθούν. Συγκεκριµένα:
i. Για την µορφολογία των λευκών αιµοσφαιρίων
Άτυπα λεµφοκύτταρα, βλάστες, άωρα κοκκιοκύτταρα, λευκοπενία, λευκοκυττάρωση, λεµφοπενία,
λεµφοκυττάρωση, ουδετεροπενία, πολυµορφοπυρήνωση, µονοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, βασεοφιλία.

ii. Για την µορφολογία των ερυθρών
Αναιµία, υποχρωµία, ανισοκυττάρωση, µικροκυττάρωση, µακροκυττάρωση, θραύσµαταερυθρών,
συγκολλήσεις ερυθρών.
iii. Για την µορφολογία των αιµοπεταλίων
Συγκρίµµατα αιµοπεταλίων, µικρά ή µεγάλα αιµοπετάλια, γιγάντια αιµοπετάλια θροµβοπενία,
θροµβοκυττάρωση.
4.

Να έχει δυνατότητα µέτρησης δικτυοερυθροκυττάρων (∆ΕΚ) αυτόµατα και χωρίς
τη παρέµβαση του χειριστή και συγκεκριµένα :
Τον διαφορικό τύπο των δικτυοερυθροκυττάρων (υποπληθυσµοί των ∆ΕΚ) ανάλογα µε το βαθµό της
αωρότητας τους, σε # και ποσοστό %.
Τον δείκτη ωρίµανσης, ο οποίος αφορά το κλάσµα των αώρων ∆ΕΚ.
Τον δείκτη αιµοσφαιρινοποίησης των ∆ΕΚ.
Η µέτρηση των ∆ΕΚ και των παραµέτρων τους να γίνεται άµεσα και αυτόµατα από το φιαλίδιο της
γενικής αίµατος χωρίς να προηγείται κάποια χειροκίνητη επεξεργασία από τον χειριστή.

5.

Η µέτρηση των αιµοπεταλίων να πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια τέτοιων κριτηρίων, ώστε να

εξασφαλίζει ιδιαίτερα ακριβή µέτρηση, αποφεύγοντας παρεµβολές από µικρά ερυθρά κατεστραµµένα
κύτταρα κλπ. Να περιγραφεί η µέθοδος προκειµένου να αξιολογηθεί.
6.

Η µέτρηση της αιµοσφαιρίνης να γίνεται µε διεθνώς αποδεκτή µέθοδο και µε τη
χρήση αντιδραστηρίων χωρίς κυάνιο όπως επιβάλλεται από την σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη
προστασία του περιβάλλοντος.

7.

Η ανάδευση των δειγµάτων να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα
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κατά ICSH µε ήπια αναστροφή του δείγµατος.
8.

Η ταχύτητα µέτρησης για την εξέταση γενικής αίµατος να είναι τουλάχιστον 100
δείγµατα την ώρα.(Να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή οίκο του αναλυτή)

9.

Να διαθέτει προγράµµατα ποιοτικού ελέγχου τα οποία να περιγραφούν αναλυτικά.

10. Να διαθέτει αυτόµατο δειγµατολήπτη συνεχούς ροής 50 τουλάχιστον δειγµάτων.
11. Να διαθέτει 2 συστήµατα δειγµατοληψίας:
Αυτόµατο σύστηµα µε σωληνάρια κλειστού τύπου και αναγνώρισης του δείγµατος (code reader),
για προστασία των χειριστών από επικίνδυνα δείγµατα. Πριν από την αναρρόφηση να προηγείται
ανάδευση του δείγµατος.
Κλασσικό σύστηµα ανοικτού τύπου
12. Και στις δύο περιπτώσεις το ακροφύσιο και η βελόνα δειγµατοληψίας να
αυτοκαθαρίζονται µετά από κάθε µέτρηση.
13. Να διαθέτει και να προσφέρεται πρότυπο αίµα ελέγχου (control) και πρότυπο αίµα
ρύθµισης (calibrator) για τον ποιοτικό έλεγχο και τη βαθµονόµηση του αναλυτή.
14. Να χρησιµοποιεί δείγµατα ολικού αίµατος σε ποσότητα όχι µεγαλύτερη των 200 µl
σε όλα τα συστήµατα δειγµατοληψίας.
15. Οι κατανοµές των κυττάρων να εµφανίζονται σε έγχρωµη οθόνη χαµηλής
ακτινοβολίας τουλάχιστον 17 ιντσών και να εκτυπώνονται σε µορφές
νεφελογραµµάτων και ιστογραµµάτων παρέχοντας ασφαλείς διαγνωστικές πληροφορίες.
16. Η µέτρηση των ερυθρών να γίνεται σε διαφορετικό θάλαµο από την µέτρηση των
λευκών αιµοσφαιρίων, µε ξεχωριστές ποσότητες αίµατος και ξεχωριστές αραιώσεις.
17. Να διαθέτει σύστηµα προειδοποίησης του χειριστή για τη στάθµη των
αντιδραστηρίων καθώς επίσης και σύστηµα διαχείρισης των αντιδραστηρίων.
19. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αρχείου τουλάχιστον 10.000 δειγµάτων.
20. Να διαθέτει εκτυπωτή Laser για εκτύπωση αποτελεσµάτων σε Α4 χαρτί, µε
δυνατότητα έγχρωµης εκτύπωσης. Να συνοδεύεται από UPS για προστασία από τυχόν πτώση τάσης.
21. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τη σύνδεση µε το κεντρικό σύστηµα
µηχανοργάνωσης του νοσοκοµείου. Το πρόγραµµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
αποδοχής δηµογραφικών στοιχείων του ασθενούς και δυνατότητα δηµιουργίας αρχείου (φακέλου) του
ασθενούς.
22. Ο προµηθευτής πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένα πλήρως οργανωµένο τµήµα
τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης.
23. Ο προµηθευτής καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης θα πρέπει να διατηρεί το
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µηχάνηµα σε λειτουργική κατάσταση εκτελώντας όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους και συντηρήσεις
και αποκαθιστώντας οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί. Το κόστος συντήρησης, επισκευών,
ανταλλακτικών βαρύνει τον προµηθευτή.
24. Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται µε οδηγίες χρήσης και συντήρησης του
αναλυτή στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
25. Ο αναλυτής να διαθέτει πιστοποιητικό CE.
26. Στον υπό προµήθεια αναλυτή, όλες οι λειτουργίες, το λογισµικό και τα µηνύµατα για
την ορθή λειτουργία ή τα σφάλµατα θα πρέπει να είναι στα ελληνικά.

27. Για να αξιολογηθεί και να βαθµολογηθεί η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο
συµµόρφωσης όπου ο προµηθευτής θα απαντά σε µία προς µία στις ζητούµενες προδιαγραφές µε
παραποµπές σε συνηµµένα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
28. Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσφέρει και εφεδρικό αναλυτή 22 παραµέτρων, πλήρους ανάλυσης
λευκοκυτταρικού τύπου µε αυτόµατο δειγµατολήπτη. Ο αναλυτής αυτός για λόγους ποιότητας, οµαλής ροής
της εργασίας, επαρκούς και αποδοτικής εκπαίδευσης του προσωπικού, επάρκειας σε περίπτωση βλαβών,
συµβατότητας αποτελεσµάτων και απόδοσης ευθυνών, πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου µε
τον αναλυτή ρουτίνας. ∆εν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αποκλίνουν από την απαίτηση αυτή.

1.

Με την παρούσα πρόσκληση σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις παραπάνω
Τεχνικές Προδιαγραφές µε σκοπό τη ∆ηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχοµένων παρατηρήσεων –
σχολίων επί του περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της
ευρύτερης συµµετοχής υποψηφίων προµηθευτών.

2.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε µία βδοµάδα από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στον
ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την Παρασκευή 17-10-2014 ώρα 15:00
έως και την Παρασκευή 24-10-2014 ώρα 15:00.

3.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους
όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν
ενστάσεις ή ερωτήµατα κατά τη χρονική περίοδο από τη δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των
προσφορών.

4.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να
ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: supplies@chaniahospital.gr

5.

To Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση
των Τεχνικών Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή
προµηθευτών, εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

6.

Ευελπιστούµε

για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας στην προµήθεια

διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

