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ΤΤΟΟ  ΓΓ..  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.  3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως 

ισχύει. 
2. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής». 
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1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για την 
εκτέλεση της εξέτασης,σχετικά με το δείκτη λοιμώξεων Προκαλσιτονίνη - PCT (CPV 33696500-0 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ),προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για 
ένα (1) έτος, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των 
τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την  08/04/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
prom@hippocratio.gr. 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση 
αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση της 
εξέτασης,σχετικά με το δείκτη λοιμώξεων Προκαλσιτονίνη - PCT με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV 33696500-0 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ),προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο την 
χαμηλότερη τιμή για ένα (1) έτος. 
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Συνημμένα:                                             
          Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σσ.1) 
 
 



 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΣΤ 
1 PCT Sensitive 800 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
 

1. Να είναι προηγµένης τεχνολογίας ,τύπου RANDOM ACCESS µε εξελιγµένη  και  αξιόπιστη  
µέθοδο ανάλυσης. 

2. Να εκτελεί τις ζητούµενες εξετάσεις και πλέον αυτών. 
3. Για την εξέταση της Προκαλσιτονλίνης  (PCT) ζητείτε πλέον ευαίσθητη µέθοδος µε 

λειτουργική ευαισθησία µικρότερη από 0,08ng/ml έτσι ώστε ο δείκτης αυτός να µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί και ως δείκτης φλεγµονής και όχι µόνο λοίµωξης. 

4. Να είναι επιτραπέζιος µε τις µικρότερες δυνατές διαστάσεις . 
5. Να έχει ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 100 εξετάσεων ανά ώρα. 
6. Να διαθέτει αρκετές θέσεις δειγµάτων. 
7. Να εκτελεί τις εξετάσεις επειγόντων (STAT) δειγµάτων κατά προτεραιότητα. 
8. Να  έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγµάτων σε σωληνάρια διαφόρων διαστάσεων. 
9. Να έχει τη δυνατότητα αυτόµατης ανάγνωσης της στάθµης δειγµάτων και αντιδραστηρίων. 
10. Να έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης δειγµάτων,αντιδραστηρίων ,βαθµονοτητών και 

controls µε barcode. 
11. Να έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει γρήγορα δείγµατα εκτός ορίων γραµµικότητας και να 

τα επαναλαµβάνει αυτόµατα µε αυτόµατη αραίωση. 
12. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης θρόµβων (clot detection). 
13. Να διαθέτει ενσωµατωµένο ψυγείο (20  -80  C) φύλαξης αντιδραστηρίων. 
14. Να διαθέτει  πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου αποτελεσµάτων. 
15. Να συνοδεύεται ο αναλυτής και τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιεί από ποστοποιητικό 

CE. 

 
 


