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Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ: Α18008
ΠΡΟΣ:
Γ.Ν ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Αξιότιμη Κύριοι,
Αναφερόμενοι στη Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις του τμήματος
αιμοδοσίας του Νοσοκομείου σας. αποστέλλουμε με email τις προτάσεις της εταιρείας
μας.

Για τη ζητούμενη εξέταση Νο 5 «ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΩΝ
HBV, HCV ΚΑΙ HIV» προτείνουμε :
Η μέτρηση να γίνεται σε σύστημα ταχείας μοριακής τεχνικής PCR πραγματικού
χρόνου (REAL TIME PCR)
Σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές
1. Το προσφερόμενο σύστημα να αποτελείται από όσο το δυνατόν λιγότερες
λειτουργικές μονάδες για εξοικονόμηση χώρου στο εργαστήριο.
2. Όλες οι ζητούμενες εξετάσεις να εκτελούνται στον ίδιο αναλυτή, ώστε το
εργαστήριο να μη χρειάζεται επιπλέον αναλυτή ή επιπλέον εκπαίδευση χρηστών
για να καλύψει τις ανάγκες του.
3. Η χρήση του αναλυτή να μην απαιτεί εξειδικευμένους στις μοριακές τεχνικές
χρήστες.
4. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα αυτόματης εκχύλισης του γενετικού υλικού στο ίδιο
αναλυτικό όργανο.
5. Όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την εκχύλιση του γενετικού υλικού καθώς
και την PCR πραγματικού χρόνου να βρίσκονται σε ποσότητες ικανές για μία
εξέταση (μονοτεστ) σε περιέκτες μιας χρήσης και σε όσο το δυνατόν μικρότερες
συσκευασίες.
6. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να ανήκουν στον ίδιο κατασκευαστή οίκο. Να
φέρουν απαραίτητα την σήμανση CE mark IVD.
7. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό για την ανάλυση και
απόδοση των αποτελεσμάτων. Θα εκτιμηθεί η απόδοση του αποτελέσματος με
όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο τρόπο για τη διευκόλυνση των χειριστών.
8. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα άμεσης διενέργειας εξετάσεων σε πλάσμα ή
ορό αίματος ( για το HCV να γίνεται και απευθείας στο αίμα -, αιτούμενη
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ποσότητα 100 μl ) και το αποτέλεσμα να λαμβάνεται σε περίπου μια ώρα,
συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτείται για την εκχύλιση του
γενετικού υλικού.
9. Ο αναλυτής να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα διαφορετικές εξετάσεις (Random
Access).
10. Να υπάρχει η δυνατότητα έναρξης εκτέλεσης των διαφορετικών εξετάσεων από
διαφορετικούς χρήστες ταυτόχρονα ή σε διαφορετική χρονική στιγμή.
11. Κάθε
μονοτέστ
να
αυτοματοποιεί
πλήρως
την
εξέταση
συμπεριλαμβανομένου την εξαγωγή του RNA , την εκχύλιση , τη reverse
transcription καθώς και τον real time ποσοτικό προσδιορισμό του cDNA.

Με εκτίμηση,

Αλιμπέρτης Μιχάλης
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