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Θέμα: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
Κύριοι, 

Σε συνέχεια του εγγράφου της υπηρεσίας σας με Αρ. Πρωτ. 14/01/6122 της 19-12-11 προς τον 
ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας και στα πλαίσια της άριστης μέχρι τώρα συνεργασίας της εταιρείας 
Μάγειρας Διαγνωστικά Α.Ε. με το Νοσοκομείο σας, θα θέλαμε να παραθέσουμε εδώ κάποιες απόψεις 
αναφορικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισμού που αφορούν στο τμήμα Ανοσολογίας – 
Ιστοσυμβατότητας όπως αυτές αναρτήθηκαν στην σχετική ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

Α)  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  (740 – 745)  

‘’Ποσότης : ΔΥΟ (2) ΑΝΑΛΥΤΕΣ’’  

Γνωρίζοντας, λόγω της από διετίας συνεργασίας μας στις συγκεκριμένες εξετάσεις, τον αριθμό 
δειγμάτων που δέχεται το Εργαστήριο καθημερινά (περίπου 40 Πρωτεΐνες ορού  και 7 
Ανοσοκαθηλώσεις ορού) , αλλά παράλληλα καθιστώντας σας γνωστή και την απόδοση - 
παραγωγικότητα του συγκεκριμένου αναλυτή (90 Πρωτεΐνες ορού / ώρα  και 10 Ανοσοκαθηλώσεις 
ορού / ώρα), θέλουμε να εκφράσουμε την άποψη της εταιρείας μας που βασίζεται στα παραπάνω 
στοιχεία αλλά και στην εμπειρία μας από ανάλογης δυναμικότητας εργαστήρια, ότι στην 
πραγματικότητα ένας αναλυτής, αντί δύο (2) που ζητούνται, είναι υπεραρκετός για να καλύψει τις 
ανάγκες του Εργαστηρίου. Επιπλέον θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τιμές προσφοράς των 
αντιδραστηρίων σε περίπτωση εγκατάστασης δύο (2) όμοιων αναλυτών, θα είναι σαφώς πολύ 
αυξημένες συγκριτικά με την περίπτωση εγκατάστασης ενός (1) αναλυτή, όπως εμείς προτείνουμε.  

Παρακαλούμε, συνεκτιμώντας τα παραπάνω στοιχεία, να προβείτε σε επαναξιολόγηση της ζητούμενης 
ποσότητας αναλυτών. 
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Β)  Στην τελευταία παράγραφο των προδιαγραφών για (1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  (740 – 745), αναφέρονται τα ζητούμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα. 
Συγκεκριμένα τα αναλώσιμα, ζητούνται για 50.000 tests, πράγμα το οποίο δεν ισχύει μιας και 
καταθέσαμε στην προηγούμενη παράγραφο τον όγκο των συγκεκριμένων εξετάσεων που δέχεται 
καθημερινά το εργαστήριο – σύνολο ετησίως και για τις δύο βασικές εξετάσεις περίπου 12.000 tests 
(υπολογίζοντας και μια προσαύξηση 20% λόγω πιθανής πρόσφατης αύξησης των ασθενών στα 
Δημόσια Νοσοκομεία, φθάνουμε περίπου στις 15.000 tests, αλλά σε καμμία περίπτωση στις 50.000 
tests). 
Τούτο επιβεβαιώνεται και από το σχετικό αρχείο excel με την αναλυτική ετήσια πρόβλεψη εξετάσεων 
και την πιθανή δαπάνη, όπου στους κωδικούς 740-745 η ετήσια πρόβλεψη είναι στα πραγματικά 
πλαίσια των εξετάσεων του εργαστηρίου. Ωστόσο, στους κωδικούς 746-750 (βλ. (2) ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ GEL ΑΓΑΡΟΖΗΣ), πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στην ‘’Ανοσοκαθήλωση 

λευκωμάτων Serum με αυτομα.μέθοδο+Antiserum (G,A,M D,E,Kap,lam free Kap lam) αγαρόζης’’ (κωδ. 
748), η ετήσια πρόβλεψη (4.000 tests) είναι ιδιαιτέρως υπερβολική την στιγμή που γνωρίζουμε ότι τα 
tests του εργαστηρίου δεν υπερβαίνουν με την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη, τα 2.000 / έτος. 
Παρακαλούμε λοιπόν όπως επανεξεταστούν οι ζητούμενες εξετάσεις (tests) στα σημεία που 
επισημάναμε, καθώς τούτο θα είναι χρήσιμο και για τον εξορθολογισμό του εν λόγω προϋπολογισμού, 
όσο και για την σύνταξη ορθ’ης προσφοράς από πλευράς των εταιρειών.  
 
Γ) Επίσης, θεωρούμε υποχρέωσή μας να επισημαίνουμε, ότι ο συνολικά προβλεπόμενος 
προϋπολογισμός για τις εξετάσεις ‘’ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜ. ΜΕΘΟΔΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ’’ (740-750), είναι εξαιρετικά χαμηλός, καθιστώντας αδύνατη την υποβολή οικονομικής 
προσφοράς, τουλάχιστον από πλευράς της εταιρείας μας. Σημειώνουμε τέλος, ότι ο οίκος SEBIA 
Γαλλίας τον οποίο η ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. αντιπροσωπεύει, είναι ο μοναδικός παγκοσμίως 
που διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία της τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης (ΣΥΣΤΗΜΑ CAPILLARY 

ELECTROPHORESIS). 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση 

Με τιμή, 
Για την ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ 

 

 
Βαγγέλης Πρόκος 
Product Manager-Sebia 


