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ΘΔΜΑ: «Ανακοίνφζη Α Γιαβούλεσζης για ηην προμήθεια Αναλσηή Αίμαηος (CPV 38434520-7)»
Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίφν «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» λαμβάνονηας σπ’ όυιν :
1.

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Υποσπεωηική
διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ».

2.

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Διεςκπινίζειρ
αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

3.

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο
αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει καθοπιζθεί δςνάμει ηων
αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ
ο

ο

(θέμα 1 ), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1 ), (ΑΔΑ
73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
4.

Η με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Αιηιολογία ηων
ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5.

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην
η

παπάηαζη έωρ ηην 30 Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών από ηην Επιηποπή Ππομηθειών
Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή
ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ
πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ
εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ «Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
6.

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην
απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό
μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».

7.

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην
η

παπάηαζη έωρ ηην 31 Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών από ηην ΕΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν
δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».
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8.

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Έγκπιζη ηεσνικών
πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος Ν.3867/2010».

9.

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Απμοδιόηηηα ηηρ
ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10. Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιορ για ηην

εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11. Το ςπ’ απιθμόν 16230/23-07-2018 ππακηικό επιηποπήρ ιεπάπσηζηρ αιηημάηυν ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού
12. Η με απίθμ. 42/ πρκ.26/06-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΣΡ46907Τ-ΝΗΔ) απόθαζη ΔΣ ηος Νοζοκομείος πεπί έγκπιζηρ

ππομήθειαρ
13. Τα απίθμ. ππωη. 8985/ 19-5-2017, 13627/27-07-2017, 19103/30-08-2018 αιηήμαηα ππομήθειαρ ηηρ Αιμοδοζίαρ

πποκειμένος να διενεπγήζει διαγυνιζμό για ηην ππομήθεια Αναλσηή Αίμαηος (CPV 38434520-7) με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην
πλέον ζςμθέποςζα με βάζη ηη βέληιζηη ζσέζη ποιόηηηαρ – ηιμήρ, καλεί ππομηθεςηέρ, επίζημοςρ θοπείρ ή και ενώζειρ ηυν ίδιυν
ππομηθεςηών, πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηο σώπο, να αποζηείλοςν ζηην Υπηπεζίαρ μαρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ζε ένηςπη και
τηθιακή μοπθή, πποκειμένος να πποεηοιμαζηούν οι ηελικέρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος διαγυνιζμού.
Η ςποβολή ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν θα γίνεηαι ζηο e-mail: potamida@chaniahospital.gr από ηοςρ
ππομηθεςηέρ και ηοςρ επίζημοςρ θοπείρ ή/και ενώζειρ αςηών και ηαςηοσπόνυρ ζε ένηςπη και μαγνηηική μοπθή [με ηη μοπθή,
ιδίυρ, είηε ηος τηθιακού δίζκος (cd), είηε ηος τηθιακού εςέλικηος δίζκος (dvd)

είηε ηηρ κινηηήρ μονάδαρ μνήμηρ ενιαίος

ζειπιακού διαύλος (usb memory stick)].
Η Γιαβούλεσζη θα διαρκέζει από ηις 17/09/2018 έφς και ηις 01/10/2018 ημέρα Γεσηέρα.
Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ, θα αναπηηθεί ζσεηική ανακοίνυζη ζηην ιζηοζελίδα
ηος Γενικού Νοζοκομείος Φανιών (www.chaniahospital.gr) με ηα ζηοισεία ηυν οικονομικών θοπέυν πος ζςμμεηείσαν ζηη
διαδικαζία και θα αναπηώνηαι οι παπαηηπήζειρ πος ςποβλήθηκαν.
Η ηελική απόθαζη ηηρ επιηποπήρ πποδιαγπαθών ππέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμυρ αιηιολογημένη, διάλογο ηυν
ζςνηακηών ηηρ με ηοςλάσιζηον ηα εξήρ έξι (6) ζηοισεία :
1)

Το ςλικό πος ηηρ παπαδίδεηαι από ηο Τμήμα Ππομηθειών.

2)

Τιρ εν γένει διεθνείρ παπαδεδεγμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα.

3)

Τιρ παπαδοσέρ ηηρ επιζηήμηρ.

4)

Την εμπειπία.

5)

Τςσόν κοινυνικέρ απαιηήζειρ.

6)

Τα αποηελέζμαηα ηηρ διαβούλεςζηρ πος

πποηγήθηκε επί ηος ηελικού ζσεδίος ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και

πποηύπυν.
Καηά ηα λοιπά, ιζσύοςν οι αποθάζειρ ηηρ ΕΠΥ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε ζηον επίζημο ιζηόηοπο αςηήρ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΜΗΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ

Δζφηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών (2)

2.

ηαθμός Αιμοδοζίας

σνημμένα: Σετνικές προδιαγραθές

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ

1.

Η αρχι λειτουργίασ του προςφερόμενου αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ. Το
προςφερόμενο μθχάνθμα να δφναται να αναλφει τα ζμορφα ςτοιχεία του αίματοσ ςε απόλυτο αρικμό και ποςοςτό
ςφμφωνα πάντα με τισ εξελίξεισ και απαιτιςεισ, οι οποίεσ εναρμονίηονται με τθ διεκνι βιβλιογραφία και πρακτικι.

2.

Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να ζχει τθν δυνατότθτα ανάλυςθσ φλεβικοφ ολικοφ και τριχοειδικοφ προαραιωμζνου
αίματοσ. Όλεσ οι παράμετροι που δίνονται να ανιχνεφονται απευκείασ από το φιαλίδιο τθσ γενικισ αίματοσ, χωρίσ
να απαιτοφνται περαιτζρω διαδικαςίεσ από τον χειριςτι όπωσ αραιϊςεισ.

3.

Να δίνει αξιόπιςτα αποτελζςματα ςτισ παρακάτω παραμζτρουσ, τόςο ςτα φυςιολογικά όςο και ςτα πακολογικά
δείγματα:
Αρικμό λευκϊν αιμοςφαιρίων
Αρικμό ερυκρϊν αιμοςφαιρίων
Αιμοςφαιρίνθ
Αιματοκρίτθ
Αιμοπεταλιοκρίτθσ
Μζςο όγκο ερυκρϊν
Μζςθ ποςότθτα αιμοςφαιρίνθσ ερυκρϊν Μζςθ ςυγκζντρωςθ αιμοςφαιρίνθσ
ερυκρϊν Εφροσ κατανομισ ερυκρϊν Αρικμό αιμοπεταλίων Μζςο όγκο
αιμοπεταλίων Εφροσ κατανομισ αιμοπεταλίων
Απόλυτο αρικμό και ποςοςτό % 3 λευκοκυτταρικϊν πλθκυςμϊν, και ςυγκεκριμζνα Λεμφοκφτταρα, Ουδετερόφιλα,
Μεςαιοκφτταρα (Βαςεόφιλα, Ηωςινόφιλα, Μονοκφτταρα).
Η μζτρθςθ επιπλζον αιματολογικϊν παραμζτρων κα αξιολογθκεί ωσ ιδιαίτερο προςόν.

4.

Το προςφερόμενο μθχάνθμα να διακζτει εξελιγμζνο ςφςτθμα δειγματολθψίασ. Το ςφςτθμα δειγματολθψίασ που κα
διακζτει ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να είναι εξελιγμζνο και να εξαςφαλίηει τθν ακρίβεια και τθν ορκότθτα τθσ
δειγματολθψίασ για κάκε μονάδα μζτρθςθσ του μθχανιματοσ. Αυτό να επιτυγχάνεται με ςφςτθμα αποκοπισ
διαφορετικϊν ποςοτιτων αίματοσ για κάκε μονάδα (περιςτροφικι βαλβίδα), το οποίο δεν κα επθρεάηεται από τισ
μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ. Να κατατεκεί ο τρόποσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.

5.

Η ταχφτθτα ανάλυςθσ των δειγμάτων να είναι κατ' ελάχιςτον 60 δείγματα ανά ϊρα.

6.

Να παρουςιάηει ςε ζγχρωμθ οκόνθ τα αποτελζςματα των μετριςεων, τα ιςτογράμματα κατανομισ των κυττάρων
του αίματοσ και να τα εκτυπϊνει ςε εςωτερικό και εξωτερικό εκτυπωτι. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ πρζπει να
παρζχει αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ ςτθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων ςτα δείγματα που περιζχουν πακολογικά
κφτταρα κακϊσ επίςθσ και ελαττωμζνο ι αυξθμζνο αρικμό κυττάρων.

7.

Τ α ερυκρά αιμοςφαίρια να μετροφνται ςε διαφορετικό χϊρο από τα λευκά προσ αποφυγι παρουςίασ λυτικοφ
αντιδραςτθρίου κατά τθν μζτρθςθ των ερυκρϊν (να αποδεικνφεται).

8.

Να ξεπλζνεται αυτόματα, χωρίσ καμία επζμβαςθ του χειριςτι κατά τθν ζναρξθ και το πζρασ των εργαςιϊν.

9.

Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να ζχει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τισ ςτάκμεσ των αντιδραςτθρίων.

10. Η μζτρθςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ από τον προςφερόμενο αναλυτι, να γίνεται με αντιδραςτιρια χωρίσ κυάνιο, για τθν
προςταςία του χειριςτι και του περιβάλλοντοσ.
11. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει δυνατότθτα αυτόματθσ μετάπτωςθσ ςε κατάςταςθ stand-by, και εφκολθσ
και άμεςθσ επαναφοράσ ςε κανονικι χριςθ.
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12. Η προςφζρουςα εταιρεία να διακζτει πλιρεσ τμιμα service και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτουσ αυτόματουσ
αιματολογικοφσ αναλυτζσ. Προσ απόδειξθ του ιςχυριςμοφ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει κατάςταςθ
εγκατεςτθμζνων αναλυτϊν ςε δθμόςια νοςοκομεία ςτα οποία ζχει αναλάβει τθ ςυντιρθςθ τουσ.
13. Η καταςκευάςτρια εταιρεία του προμθκευόμενου αναλυτι να παρζχει πρότυπο παραςκεφαςμα ελζγχου (control)
για όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ παραμζτρουσ, για τον εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο του αναλυτι, και πρότυπο αίμα ρφκμιςθσ
του (calibrator) για όλεσ τισ άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ.
14. Το εργαςτιριο απαραίτθτα να ενταχκεί από τθν προςφζρουςα εταιρεία ςε ςφςτθμα εξωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ.
15. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει προγράμματα ποιοτικοφ ελζγχου, τα οποία αποτελοφν μζροσ του βαςικοφ
προγραμματιςμοφ του οργάνου, όπου με τθν χριςθ των παραςκευαςμάτων ελζγχου (controls) τθσ καταςκευάςτριασ
εταιρίασ, κα γίνεται ο ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ του αναλυτι ςε πραγματικό χρόνο.
16. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ και μθχανικισ ρφκμιςθσ όλων των άμεςα
μετροφμενων παραμζτρων (calibration).
17. Να διακζτει μεγάλθ δυνατότθτα αποκικευςθσ αρχείου τουλάχιςτον 30.000 δειγμάτων.
18. Επιπλζον θ τεχνικι προςφορά να ςυνοδεφεται με οδθγίεσ χριςθσ του προϊόντοσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ol οποίεσ
κα αποδίδουν πιςτά το πρωτότυπο κείμενο και κα φζρουν τθν ζγκριςθ του καταςκευαςτι (όπωσ ο Νόμοσ
2955/2001 ςτο άρκρο 2, παράγραφοσ 5, εδάφιο α, ορίηει).
19. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςφνταξθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ. Στο φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα απαντϊνται μια
προσ μια οι προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί. Θα αναφζρεται αν εκπλθρϊνεται θ προδιαγραφι, το βακμό ςτον οποίο
εκπλθρϊνεται ι αν δεν εκπλθρϊνεται. Προσ απόδειξθ δε των ιςχυριςμϊν αυτϊν, κα πρζπει να γίνονται παραπομπζσ
ςε αποςπάςματα από Operator Manual και Service Manual, ςε prospectus του προςφερόμενου οργάνου που κα
προζρχονται από τον καταςκευαςτικό οίκο (και όχι πλθμμελϊσ μεταφραςμζνα φυλλάδια), κακϊσ επίςθσ και ςε
επιςτθμονικζσ εκδόςεισ και λοιπά επιςτθμονικά ζντυπα που κα προζρχονται από τον καταςκευαςτικό οίκο του
μθχανιματοσ. Η κάκε παραπομπι κα ζχει ζναν αρικμό (κατά αφξουςα ςειρά), και ςτο αντίςτοιχο ςθμείο τθσ
παραπομπισ κα υπάρχει ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ ςε κφκλο. Πχ. εκπλθρϊνεται πλιρωσ θ προδιαγραφι (operator
manual, ςελ.135, παραπομπι 4).
20. Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται, όταν τουσ ηθτθκεί, να προβαίνουν ςε επίδειξθ των δυνατοτιτων του
προςφερόμενου αναλυτι με ςκοπό τθν εκτίμθςθ (evaluation) ςτθν πράξθ τθσ μετρικισ αξιοπιςτίασ του, τθσ
απόδοςθσ του, τθσ λειτουργικότθτασ του, τθσ φιλικότθτασ του ωσ προσ τον χειριςτι και εν γζνει τθσ ευχρθςτίασ του,
κακϊσ επίςθσ και τθν διακρίβωςθ τθσ πραγματικισ ανταπόκριςθσ του προςφερόμενου οργάνου ςε ςχζςθ με τισ
τεκείςεσ από τθν διακιρυξθ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, μία προσ μια.

