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ΥΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΤΜΗΜΑΜΗΜΑ Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,  22.04.2014
Τ.Κ.: 115 27 Α.Π.:7183
Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου
Τηλέφωνο: 213 2088715
Φαξ: 213 2088530
Email: prom@hippocratio.gr

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια φιαλιδίων αιμοκαλλιεργιών με
αυτοματοποιημένο σύστημα (συνοδός εξοπλισμός),(CPV 33696500-0  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)»

ΤΤΟΟ Γ. Ν Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ «Ι «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»

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. Την  υπ.  αριθ.  6/27.03.2014  (Θέμα  21ο)  Απόφαση  του  ΔΣ  του  Νοσοκομείου  σχετικά  με  την

επανυποβολή  έγκρισης  διενέργειας  Προχείρου   Διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  φιαλιδίων

αιμοκαλλιεργιών  με  αυτοματοποιημένο  σύστημα  (συνοδός  εξοπλισμός)  με  CPV 33696500-0

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ,προϋπολογισθείσα δαπάνη 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά . 

3. 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».

ΠΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ    

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια φιαλιδί-

ων αιμοκαλλιεργιών με αυτοματοποιημένο σύστημα (συνοδός εξοπλισμός) με  CPV 33696500-0 ΑΝΤΙ-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ,προϋπολογισθείσας  δαπάνης  45.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του

ΦΠΑ και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά .

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 περί-

πτωση 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  από  22/4/14  μέχρι  την

28/4/14  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   prom  @  hippocratio  .  gr  .  

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασί-

σει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμε-

τοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
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6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος  Διαγωνισμός

για την προμήθεια φιαλιδίων αιμοκαλλιεργιών με αυτοματοποιημένο σύστημα (συνοδός εξοπλισμός) με

CPV 33696500-0 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ,προϋπολογισθείσας δαπάνης  45.000,00€ συμπε-

ριλαμβανομένου του ΦΠΑ  και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά .

               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

               ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σσ.)
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AYTOMATO  ΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  

Προδιαγραφές  Συστήματος  Αιμοκαλλιεργειών 240 Θέσεων Επώασης

1. Να  επωάζει, να ανακινεί  και να ελέγχει αυτόματα ανά 10’ τις καλλιέργειες.

2. Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά  και οπτικά σήματα.

3. Να βασίζεται σε Φθορισμομετρική μέθοδο εντοπισμού των μικροβίων στο αίμα. 

4. Να καλύπτει όλα τα ζητούμενα φιαλίδια με ουσίες αδρανοποίησης των αντιβιοτικών.

5. Οι αδρανοποιητικές ουσίες να καλύπτουν ευρύ φάσμα αντιβιοτικών-αντιμυκητιακών καθώς και

αντικαρκινικών / ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (Να κατατεθούν σχετικά  αποδεικτικά στοιχεία)

6. Τα φιαλίδια να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από  3 –10  ml  

7. Η αξιολόγηση των φιαλιδίων να γίνεται με τον μέγιστο δυνατό  αριθμό  αλγορίθμων για αυξημένη

ταχύτητα /ευαισθησία. 

8. Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό με κωδικοποιημένες εντολές barcode. Να δίνει δυνα-

τότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της συνολικής  κατάστασης εντός του κλιβάνου. 

9. Να διαθέτει αυτόματη, παράλληλα με τις μετρήσεις, διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των θέσεων

καλλιέργειας και της κατάστασης του συστήματος.

10. Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων χωρίς υστέρηση στην ευαισθησία του

συστήματος.

11. Να είναι δυνατή εύκολη ανάγνωση των παρασκευασμάτων θετικών καλλιεργειών  με  χρώση

GRAM, να αναλυθεί. Θα αξιολογηθεί θετικά

12. Να υπάρχει δυνατότητα απευθείας λήψης αίματος με τα κοινά  συστήματα  αιμοληψίας υπό κενό

13. Να μην απαιτείται προσθήκη συμπληρωμάτων, τρύπημα ή άλλος ειδικός χειρισμός των φιαλιδίων

για λόγους  ασφαλείας.

Φιαλίδια   Αιμοκαλλιεργειών με Αυτοματοποιημένο σύστημα 
 

Α
φιαλίδια ενηλίκων για αναερόβια μικρόβια με αδρανοποιητικές ουσίες 

δέσμευσης των αντιβιοτικών – 3600  φιαλίδια .

Β
φιαλίδια ενηλίκων για αερόβια μικρόβια και μύκητες με 

αδρανοποιητικές ουσίες δέσμευσης των αντιβιοτικών – 3650 φιαλίδια.

Γ
εξειδικευμένα φιαλίδια για μύκητες εμπλουτισμένα με χλωραμφενικόλη 

και τομπραμυκίνη. – 50 φιαλίδια.
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