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ηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ

ΟΜΑΓΑ

ΑΗΜΑΣΟ

ζχκθσλα

κε

ην

αξηζκ.

πξση.65/17.7.2015/21.7.2015 (ζέκα 1ν) (ΑΓΑ Φ11Ζ465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ
ππ΄αξηζκ.67/19.11.2015/24.11.2015 (ζέκα 1ν) (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Ζ) έγγξαθν
ηεο Δ.Π.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη δηελέξγεηαο ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΑΚΣΙΚΟΤ
δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ ΟΜΑΓΑ ΑΗΜΑΣΟ ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη ζηελ παξνχζα
Πξφζθιεζε γηα Γεύηεξε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ
παξαθάησ εηδψλ:

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ
ΟΜΑΓΑ ΑΗΜΑΣΟ
( CPV 33696100-6)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
A/A

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
1

ΜΟΝΑΔΕ
ΜΕΣΡΗΗ

ΑΔΑ: 6ΡΖΛ46907Τ-ΘΞΤ

ΚΟΗΝΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΖΞΖ

1.1

FDP ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΔΗ ΑΠΛΟΤΝ. ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΥΡΖΖ ΜΟΝΟΚΛΧΝΗΚΧΝ antiFDP ΝΑ ΜΖΝ
ΔΠΖΡΔΑΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΗΝΧΓΟΓΟΝΟΤ. Ζ ΤΚΔΤΑΗΑ ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ (+) & (-)
control.

ηest

1.2

ΗΝΧΓΟΓΟΝΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ CLAUSS ΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΟ ΝΑ
ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΔΗΓΗΚΟ ΑΝΑΣΟΛΔΑ ΣΖ ΖΠΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΝΑ ΜΖΝ ΔΠHΡΔΑΕΔΣΑΗ ΑΠ ΣΖΝ ΗΡΟΤΓΗΝΖ
ΚΑΗ ΣΑ FDP

test

1.3

SΔΣ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΡΟΘΡΟΜΒΗΝΖ, ΑΒΔΣΟΤΥΟ, ΑΝΑΤΝΓΗΑΜΔΝΖ ΜΔ ISI 1
ΠΟΤ ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΗΡΔΑΕΔΣΑΗ ΑΠ ΣΖΝ ΖΠΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΣΑ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ .

test

1.4

SΔΣ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΡΣΣ ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΚΔΦΑΛΗΝΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΣΖ.

test

1.5

F.S. TEST UNIT ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΗΡΔΑΕΔΣΑΗ ΑΠ ΣΖΝ ΖΠΑΡΗΝΖ

test

ΚΗΣ ΓΗΑ ΣΑΥΔΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΝΣΗΖΠΑΡΗΝΗΚΧΝ
IgG ΑΝΣΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΟΡΟΤ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ. MONOTEST ΜΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟ CONTROL ΓΗΑ
ΚΑΘΔ ΔΛΔΓΥΟ (ηεζη). ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΖΡΔΑΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΛΗΠΗΓΗΧΝ, ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ,
1.6

ΥΟΛΔΡΤΘΡΗΝΖ ΣΟΝ ΟΡΟ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ. ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΜΔΘΟΓΟΤ:100%, ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ > 90%.
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ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΖΞΖ

2.1

PTT - LA

test

2.2

PTT – LA ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΣΗΚΟ . ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΥΡΖΖ ΔΞΑΓΧΝΗΚΧΝ ΦΧΦΟΛΗΠΗΓΗΧΝ .

test

2.3

REPTILASE TIME

test

2.4

RVVT SCREEN ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΗΡΔΑΕΔΣΑΗ ΑΠ ΣΖΝ ΖΠΑΡΗΝΖ

test

2.5

STA-CONTRTOL LA I +2

test

2.6

ΥΡΟΝΟ ΠΖΞΖ ΚΑΟΛΗΝΖ

test

3

ΔΞΔΣΑΔΗ ΔLISA

3.1

ΑΝΣΗΦΧΦΟΛΗΠΗΓΗΚΑ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ ΑSSERACHROM APA SCREEN

test

3.2

ΑSSERACHROM ANTI b2 GPI IGG. ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΥΡΖΖ ΜΟΝΟΚΛΧΝΗΚΧΝ ΑΝΣΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ Ο
ΑΝΣΗΓΟΝΗΚΟ ΔΠΗΣΟΠΟ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

test
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3.3

ΑSSERACHROM ANTI b2 GPI IGM. ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΥΡΖΖ ΜΟΝΟΚΛΧΝΗΚΧΝ ΑΝΣΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ Ο
ΑΝΣΗΓΟΝΗΚΟ ΔΠΗΣΟΠΟ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

test

3.4

ΑSSERACHROM ANTI -PROTHROMBIN IGG,M

test

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ 3.5 & 3.6
Σα δεηνύκελα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ CE mark & IVD ζήκαλζε. Θα εθηηκεζεί ε
νκνηνκνξθία ζηα πξσηόθνιια ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ όπσο θαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο
θνηλώλ αληηδξαζηεξίσλ κεηαμύ ησλ δεηνύκελσλ αληηδξαζηεξίσλ. Σα αληηδξαζηήξηα πνπ
αθνξνύλ ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ δηαθνξεηηθώλ ηάμεσλ κηαο εμέηαζεο ζα θαηαθπξώλνληαη
ζηελ ίδηα κεηνδόηξηα εηαηξεία γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ACA IgM (Anti-Cardiolipin)


Πιήξεο ΚΗΣ γηα ηνλ εκηπνζνηηθό ή πνηνηηθό πξνζδηνξηζκό IgM αληηθαξδηνιηπηληθώλ
αληηζσκάησλ ζε αλζξώπηλν νξό ή πιάζκα. Σν αληηδξαζηήξην ζα πξέπεη λα έρεη
πξνζδεδεκέλα ζηηο κηθξνπιάθεο θπζηθά αληηγόλα από Βόεην θαξδηά. Σν ΚΗΣ λα πεξηέρεη
ηξία πξόηππα (standards 2/12/120 PL IgG U/ml) γηα πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό, ζεηηθό θαη
αξλεηηθό κάξηπξα, αξαησηηθό δεηγκάησλ ζην νπνίν λα ελζσκαηώλεηαη εηδηθό
πξνζξνθεηηθό ησλ IgG θαη ηνπ ξεπκαηνεηδνύο παξάγνληα, θαζώο θαη όια ηα
απαηηνύκελα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό αληηδξαζηήξηα. Σα κηθξνθξεάηηα (wells) ζα πξέπεη λα
είλαη απνζπώκελα θαη νη ρξόλνη επώαζεο όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξνη.

3.5

test
ACA IgG (Anti-Cardiolipin)


3.6
3.7

Πιήξεο ΚΗΣ γηα ηνλ εκηπνζνηηθό ή πνηνηηθό πξνζδηνξηζκό IgG αληηθαξδηνιηπηληθώλ
αληηζσκάησλ ζε αλζξώπηλν νξό ή πιάζκα. Σν αληηδξαζηήξην ζα πξέπεη λα έρεη
πξνζδεδεκέλα ζηηο κηθξνπιάθεο θπζηθά αληηγόλα από Βόεην θαξδηά. Σν ΚΗΣ λα πεξηέρεη
ηξία πξόηππα (standards 2/12/120 PL IgG U/ml) γηα πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό, ζεηηθό θαη
αξλεηηθό κάξηπξα θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό αληηδξαζηήξηα.
Σα κηθξνθξεάηηα (wells) ζα πξέπεη λα είλαη απνζπώκελα θαη νη ρξόλνη επώαζεο όζν ην
δπλαηόλ ζπληνκόηεξνη.

ACA SCREEN (Anti-Cardiolipin)

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΟΜΑΓΧΝ ΑΗΜΑΣΟ
(ΑΦΟΡΟΤΝ ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΟΜΑΓΧΝ ΑΗΜΑΣΟ & ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΜΔΗΞΖ
ΑΝΣΗΡΡΟΟΤ ΚΑΗ ΔΡΤΘΡΧΝ Δ ΠΛΑΚΑ Ή ΧΛΖΝΑΡΗΑ).
1. Να είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο νξξνί όπσο ζα πηζηνπνηείηαη από ηελ πςειή ζπγγέλεηα θαη
εηδηθόηεηα θαζώο θαη από ηνλ ηίηιν ηνπο.
2. Να κελ πξνθαινύλ δηαζηαπξνύκελεο αληηδξάζεηο ή θαηλόκελν πξνδώλεο.
3. Να έρνπλ πςειή επαηζζεζία γηα λα κε δηαθεύγνπλ νκάδεο ρακειήο αληηγνληθόηεηαο.
4. Να είλαη θαζαξνί απαιιαγκέλνη κε εηδηθώλ αληηζσκάησλ, ώζηε λα απνθεύγνληαη ςεπδώο
ζεηηθά απνηειέζκαηα.
5. Ζ πξνθαινύκελε αληίδξαζε (ζπγθόιιεζε) λα είλαη θαζαξή, εκθαλήο θαη ζαθήο ώζηε λα
απνθεύγνληαη ιάζε αλαγλώξηζεο.
6. Υσξίο αξαίσζε λα δίδνπλ κε ην ελαηώξεκα ησλ αληίζηνηρσλ εξπζξώλ ζπγθνιιήζεηο
έληαζεο 3 έσο 4 ζηαπξώλ.
7. Να πεξηέρνπλ θιώλνπο πνπ ε πνηόηεηά ηνπο δελ έρεη ακθηζβεηεζεί.
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8. Ζ ζπγθνιιεηηθή ηνπο δξάζε λα ζπκθσλεί κε ηα standards ηεο Αηκνδνζίαο ζηα νπνία ην

test
test
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πξνζσπηθό είλαη εμνηθεησκέλν από δεθαεηίεο.
9. Ο νξξόο anti Human λα είλαη επξέσο θάζκαηνο, λα κε δεκηνπξγεί αηκόιπζε ή
ςεπδνζπγθνιιήζεηο.
10. Ο νξξόο anti D λα είλαη κείγκα IgG & IgM.
11. Ο ρξόλνο δσήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο.
Να ππάξρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε Αηκνδνζίεο ηεο Διιάδαο.
4.1

Anti – Β

4.2

Anti - ΑΒ

4.3

Anti - Α

4.4

Anti - D

4.5

Anti – Human

4.6

Anti –A1

4.7

Anti – C

4.8

Anti – c

4.9

Anti – E

4.10

Anti – e

4.11

Anti – K

4.12

Anti – k

4.13

Anti - Dweak/Dvi λα αληρλεύεη κε απόιπηε αθξίβεηα ηελ πνηθηιία Dvi ηνπ αηεινύο D Du

4.14

Αιβνπκίλε

4.14.1

Αιβνπκίλε 22%

4.14.2

Αιβνπκίλε 30%

4.15

Κάξηεο θαζνξηζκνύ νκάδνο παξά ηελ θιίλε ηνπ αζζελνύο. Κάξηεο έηνηκεο κε μεξό αληηδξαζηήξην
γηα ηνλ θαζνξηζκό νκάδνο Rh αζζελνύο παξά ηελ θιίλε . ην set λα πεξηέρνληαη αλαδεπηήξεο
θαζώο θαη απηνθόιιεηα, γηα αξρεηνζέηεζε θαη γεληθώο όια όζα ρξεηάδνληαη γηα ηνλ αμηόπηζην
πξνζδηνξηζκό ABO & Rh παξά ηελ θιίλε

ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΗΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΑΝΣΗΧΜΑΣΧΝ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΗ ΑΠΛΟΤΝ ΓΗΑ ΣΗ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ.
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1. Σν εμσηεξηθό CONTROL λα είλαη αλεμάξηεηνο νξόο πνπ λα δίλεη νξηαθά ζεηηθή αληίδξαζε
ή ηηκή ζηε γθξίδα δώλε θαη λα κπνξεί λα ειέγρεη ζπγρξόλσο ηηο εμεηάζεηο ξνπηίλαο: αληη
HIV1,2 , HTLVI, IΗ, αληηHCV, θαη HbsSAg .
2. Να είλαη ε κηθξή πνζόηεηα /θηαιίδην, ώζηε λα κελ θηλδπλεύεη από επηκόιπλζε, έηνηκν γηα
ρξήζε θαη λα κε ρξεηάδεηαη αλαζύζηαζε γηα λα κε ράλεηαη ε ζηαζεξόηεηά ηνπ κεηά ην
άλνηγκα (λα έρεη ζηαζεξόηεηα 2-2,5 κήλεο κεηά ην άλνηγκα).
3. Να θπθινθνξεί ζε δηαθνξεηηθέο ζεηξέο ώζηε ην εξγαζηήξην λα επηιέγεη αλάινγα κε ηα
αληηδξαζηήξηα, ηε κέζνδν ή ηνλ αλαιπηή πνπ ρξεζηκνπνηεί.
4. Να δίλεηαη δσξεάλ ζέξβηο (αλ απαηηεζεί) ζην εξγαζηήξην κε ηελ αγνξά ΚΗΣ, ή ζύγθξηζε
νκνγελώλ εξγαζηεξίσλ παγθνζκίσο θαζόιε ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ΚΗΣ.
5. Να έρεη ρξόλν δσήο ηνπιάρηζηνλ 1-2 ρξόληα από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο.
6. Ζ εηαηξεία παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ λα είλαη αλεμάξηεηε θαη λα
κελ παξάγεη δηαγλσζηηθά αληηδξαζηήξηα.
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ΔΞΔΣΑΔΗ ΤΦΗΛΗΓΟ - ΔΛΟΝΟΗΑ

6.1

Σαρπ test γηα εινλνζία

6.2

RPR πξνζδηνξηζκνύ

7

ΔΞΔΣΑΔΗ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ

7.1

ΗΓΖΡΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΜΔ ΜΔΘΟΓΟ ΥΧΡΗ ΑΠΟΛΔΤΚΧΜΑΣΧΖ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΓΗΑ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΜΗΚΡΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΟΡΡΟΤ ΚΑΗ ΝΑ ΜΖ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ
ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ

test

7.2

ΗΓΖΡΟΓΔΜΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΗ ΑΠΛΟΤΝ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ
ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΜΗΚΡΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΟΡΡΟΤ ΚΑΗ ΝΑ ΜΖ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΤΝΟΓΟ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ

test

7.3

ΔΝΕΤΜΟΤ G6PD ΠΟΟΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΔΗ ΑΠΛΟΤΝ. ΑΠΛΖ ΜΔΘΟΓΟ ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ MONO - TEST ΔΠΔΗΓΖ ΣΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΊΝΑΗ ΛΗΓΑ

test

8

ΓΗΑΦΟΡΔ ΥΡΧΣΗΚΔ

8.1

ΟΞΔΗΚΟ ΟΞΤ

lt

8.2

XΡΧΣΗΚΖ BRILAND GRESYL BLUE

gr

8.3

ΑΗΘΤΛΗΚΖ ΑΛΚΟΟΛΖ

lt.

8.4

ΖΧΗΝΖ

gr

8.5

ΠΑΥΤΡΔΤΣΟ IMMERSION OIL FUZ MICZOSCOPY ( contains Benzyl benzoate)

lt

8.5
8.6

KΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ

Kgr

KΑΤΣΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ

gr

8.7

ΚΗΣΡΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ

gr

8.8

ΚΤΑΝΗΟΤΥΟ ΚΑΛΗΟ

gr

ΑΔΑ: 6ΡΖΛ46907Τ-ΘΞΤ

8.9

MΔΘΑΝΟΛΖ

lt

8.10

ΝΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ

lt

8.11

NΗΣΡΧΓΔ ΝΑΣΡΗΟ

gr

8.12

ΞΤΛΟΛΖ

lt

8.13

ΟΞΑΛΗΚΟ ΚΑΛΗΟ

gr

8.14

OΞΑΛΗΚΟ ΑΜΜΧΝΗΟ

gr

8.15

OΤΡΗΑ ΚΟΝΖ

gr

8.16

ΗΓΖΡΗΚΤΑΝΗΟΤΥΟ ΚΑΛΗΟ K4 [ Fe (CN)6 ] *3 H2O

gr

8.17

TΟΛΟΤΟΛΖ

lt

ΥΛΧΡΗΟΤΥΟ ΑΒΔΣΗΟ 3,2 ν/νν

lt

8.19

XΡΧΣΗΚΖ METHUL VIOLET

gr

8.20

XΡΧΣΗΚΖ LIGHT GREEN

gr

8.21

XΡΧΣΗΚΖ BRILLIANT GRESYL BLUE

gr

8.22

XΡΧΣΗΚΖ GIEMSA

lt

8.23

XΡΧΣΗΚΖ MAY GRUNWALD

lt

8.24

ΜΔΣΑΓΗΘΗΧΓΔ ΝΑΣΡΗΟ

gr

8.25

ΑΦΡΑΝΗΝΖ

gr

8.26

M. COYS ( ΓΗΑΛΤΜΑ ΤΝΣΖΡΗΚΟ ΓΗΑ ΚΤΣΣΑΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΤΔΛΟΤ )

Fl

8.27

ΓΛΟΤΣΑΡΑΛΓΔΤΓΖ

lt

8.18

8.28

ΤΓΡΟΥΛΧΡΗΚΟ ΟΞΤ FUMING 37%

lt
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ΓΔΝΗΚΑ:
1. ιεο νη ELISA δνθηκαζίεο λα είλαη SANDWITCH
Σα είδε κε Α/Α 7,8,10 & 18 ζα αμηνινγεζνύλ σο νκάδα.
2. Έλα (1) FLACON ησλ 10 ML αληηζηνηρεί ζε 100 ΣΔΣ. Απαηηνύληαη δύν
ζηαγόλεο αλά ΣΔΣ από ηνλ Α/Α 4.1 ΔΧ 4.12, από ηνλ Α/Α 4.13 ΔΧ 4.14.2 ΚΑΗ
4.17. Ζ ηηκή ζα δίλεηαη αλά ΣΔΣ. Σν ΣΔΣ ζα ππνινγίδεηαη από ηελ
πξνζθέξνπζα εηαηξεία γηα δύν ζηαγόλεο επί πνηλή απνξξίςεσο γηα λα
εμαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ θαζνξηζκό ηεο νκάδαο
ηνπ RHESUS θαη ηνπ θαηλνηύπνπ. Σα είδε ηεο θαηάζηαζεο καο από ηνλ Α/Α 4.1
ΔΧ ΚΑΗ 4.12 ζα αμηνινγεζνύλ από θνηλνύ αλά κηθξόηεξεο νκάδεο.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ

1. Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο

1.1.

Η

.
παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ηαθηηθψλ

πξνκεζεπηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη θαη πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
θαηάζηαζε, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα δχν εηψλ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ελφο έηνπο θαζψο θαη ηηο
απαηηήζεηο, ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο απηψλ.

1.2.

Ο αλαγξαθόκελνο αξηζκόο γηα θάζε εμέηαζε είλαη ν ειάρηζηνο
αξηζκόο εμεηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα έλα (1) έηνο.

2.Όποι διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού.
2.1 Δείγκαηα.
Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα επίδεημεο ηνπ ηξόπνπ δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ κε ηα
πξνζθεξόκελα πιηθά θαη αλαιπηέο, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί από ηελ
επηηξνπή αμηνιόγεζεο.
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2.2. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ:
α. Υψξα πξνέιεπζεο πιηθψλ.
β. Εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.
γ. Υξφλν παξάδνζεο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία
δ. Υξφλν δσήο ησλ πιηθψλ

ε. Σε ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ
θαηαζθεπήο.

3. Τεσνικοί πποζδιοπιζμοί.
3.1. Ο Δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε βάζε ηηο Σερληθέο πεξηγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ
αλαθέξνληαη
3.2. Οη κεηνδφηεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο (νηθνλνκηθή θαη
ηερληθή) φηη ην είδνο πνπ πξνζθέξνπλ εθπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ ηερληθέο
πεξηγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο.
3.3. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή
δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
Δηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο
δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή
επνπζηψδεηο.
Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ κε ιεπηνκέξεηεο γηα λα
αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.

4. Σςζκεςαζία.
4.1 Η ζπζθεπαζία ζα είλαη φπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε
ρξεκαηηθή

επηβάξπλζε

ησλ

ζρεηηθψλ

πιηθψλ

ζπζθεπαζίαο,

πνπ

δελ

επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή.
4.2. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ
πεξηερφκελνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο ζηα Ειιεληθά
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ή Αγγιηθά, εθηφο εάλ ή Τπνπξγηθή απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο Οδεγίαο 98/79/ΕΚ
νξίδεη δηαθνξεηηθά:
4.2.1. Επσλπκία θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή. Εάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε
ρψξα εθηφο Επξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε
δηεχζπλζε

ηνπ

εγθαηεζηεκέλνπ

ζηελ

Κνηλφηεηα

εμνπζηνδνηεκέλνπ

αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
4.2.2. Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε
ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ηελ πνζφηεηά ηνπ θαη ην
πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο.
4.2.3. Καηά πεξίπησζε, ηελ έλδεημε "ΣΕΙΡΟ" ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία
επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή κηθξνβηνινγηθή θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο
θαζαξηφηεηαο.
4.2.4. Σνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο, κεηά απφ ηε ιέμε "ΠΑΡΣΙΔΑ" ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ.
4.2.5. Η εκεξνκελία, κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο,
ρσξίο ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο.
4.2.6. Καηά πεξίπησζε, έλδεημε, κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα
"πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη in vitro" ή "κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε επηδφζεσλ"
4.2.7. Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ.
4.2.8. Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο.
4.2.9. ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΕΩ ζηα
Ειιεληθά εθηφο εάλ ε Τπνπξγηθή. Απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο Οδεγίαο
98/79/ΕΚ νξίδεη δηαθνξεηηθά σο εμήο:
α. Σα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο.
β. Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηνπ αληηδξψληνο πξντφληνο θαη ηελ
πνζφηεηα ή ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ή ησλ δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ή ησλ
αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ ζπλφινπ (kit).
γ. Δήισζε φηη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε κέηξεζε.
δ. Σηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξφλν δηαηήξεζεο κεηά απφ ηελ πξψηε
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απνζθξάγηζε ηεο πξσηνηαγνχο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο
απνζήθεπζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ εξγαζίαο.
ε. Σηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ
εμεηδίθεπζε, ηελ αθξίβεηα, ηελ επαλαιεςηκφηεηα, ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηα, ηα
φξηα αλίρλεπζεο θαη ηηο γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο.
ζη. Έλδεημε ηνπ ηπρφλ απαηηνπκέλνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εηδηθνχ απηνχ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη
νξζψο.
δ. Σνλ ηχπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο ηπρφλ εηδηθέο
ζπλζήθεο ζπιινγήο, πξνεπεμεξγαζίαο θαη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο
απνζήθεπζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο.
ε. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρξήζε
ηνπ πξντφληνο.
ζ. Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθφ
πξντφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε:
-

Σεο αξρήο ηεο κεζφδνπ

-

Σσλ

εηδηθψλ

εμεηδίθεπζε,

αλαιπηηθψλ
αθξίβεηα,

ραξαθηεξηζηηθψλ

επαλαιεςηκφηεηα,

επηδφζεσο

(επαηζζεζία,

αλαπαξαγσγηκφηεηα,

φξηα

αλίρλεπζεο, θάζκα κεηξήζεσλ, πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν
ησλ γλσζηψλ ζρεηηθψλ παξεκβνιψλ,) ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο κεζφδνπ θαη ησλ
πιεξνθνξηψλ, φζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε, εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη πιηθψλ κεηξήζεσλ αλαθνξάο.
-

Σσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχv θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκφ, ν
νπνίνο απαηηείηαη, πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ πξντφληνο
(π.ρ. αλαζχζηαζε, επψαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ.ά.)

-

Ελδείμεσλ γηα ην θαηά πφζνλ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ.
Η. Σε καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά
απνηειέζκαηα θαη, φπνπ απαηηείηαη, ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ
απνηειεζκάησλ.
Ηα. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηηο αλαιπηηθέο
επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο.
Ηβ. Σηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε:
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-

Σνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ
επηθχξσζεο.

-

Αλαθνξά ζηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ πξντφληνο.

-

Σα

κεζνδηαζηήκαηα

αλαθνξάο

γηα

ηηο

πξνζδηνξηδφκελεο

πνζφηεηεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο πνπ
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε.
-

Αλ ην πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό ή λα
εγθαζίζηαηαη ή λα ζπλδέεηαη κε άιια ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα ή
εμνπιηζκό, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, ζύκθσλα κε ηνλ πξννξηζκό
ηνπ, επαξθή ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε
επηινγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ πξντόλησλ ή εμνπιηζκνύ πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη,

πξνθεηκέλνπ

λα

επηηπγράλεηαη

αζθαιήο

θαη

θαηάιιεινο ζπλδπαζκόο.
-

Όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο
εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο νξζήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ,
θαζψο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε θχζε θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο ζπληήξεζεο
θαη, ηεο βαζκνλφκεζεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη
αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο .

-

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ

-

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξόζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκό πνπ
απαηηείηαη, πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζεί ην πξντόλ (π.ρ. απνζηείξσζε,
ηειηθή

ζπλαξκνιόγεζε

θ.ά.)

-Σηο

απαξαίηεηεο

νδεγίεο

γηα

ην

ελδερόκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ζπζθεπαζίαο.
-

Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή
απνιύκαλζεο.

Ηγ. Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο θαη
αζπλήζεηο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ
δηαγλσζηηθψλ

πξντφλησλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

εηδηθψλ

κέηξσλ

πξνζηαζίαο, αλ ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη νπζίεο αλζξψπηλεο ή δσηθήο
πξνέιεπζεο, πξέπεη λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δπλεηηθή
κνιπζκαηηθή θάζε ηεο.
Ηδ. Σελ εκεξνκελία εθδφζεσο ή ηεο πιένλ πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ νδεγηψλ
ρξήζεσο.
4.2.10. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα επηζεκαίλεη επηπιένλ
θάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη κε:
α. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή
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β. ηελ έλδεημε "ΚΡΑΣΙΚΟ ΕΙΔΟ"
4.3

Θα

αμηνινγεζεί

ηδηαίηεξα

αλ ηα

ζηνηρεία

ηνπ

αληηδξαζηεξίνπ

είλαη

θσδηθνπνηεκέλα ζε bar code.

1. Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζε Γεύηεξε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, ε
Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο παξαπάλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπφ ηε
Δεκφζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί
ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο
θαη ηεο επξχηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ.
2. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία

αλάξηεζήο

ηεο

ζηνλ

ηζηφηνπν

ηνπ

Ννζνθνκείνπ

(www.chaniahospital.gr) ήηνη απφ ηελ Πέκπηε 12-05-2016 ώξα 14:00 έσο
θαη ηελ Σξίηε 17-05-2016 ώξα 14:00.
3. Παξαθαινχληαη

νη

ελδηαθεξφκελνη

λα

ππνβάινπλ

ηεθκεξησκέλεο

παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ
ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκφ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηε δεκνζίεπζε σο ηελ
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ.
4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξφζεζκεο απφςεηο θαη
εηζεγήζεηο ηνπο θαζψο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: vpapadomanolaki@chaniahospital.gr
5. To Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή
πξνκεζεπηψλ,

εμαζθαιίδνληαο

φκσο

ηαπηφρξνλα

ηελ

πνηφηεηα

ησλ

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.
Επειπηζηνχκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππφςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ
πξνκήζεηα δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κ.Α.Α
ΑΡΥΟΝΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
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