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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25 Ιουνίου 2012 

 

 
ΘΕΜΑ: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών των Αντιδραστηρίων και των 

Αναλωσίµων για το Τµήµα Ανοσολογίας & Ιστοσυµβατότητας.. 

 

 

 

Αξιότιµες Κυρίες και Αξιότιµοι Κύριοι, 
 

Σχετικά µε τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για το Τµήµα Ανοσολογίας & 

Ιστοσυµβατότητας σας υποβάλλουµε τις δικές µας επισηµάνσεις.  

 

Ι 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  : 0601-5800 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ     : Νο 6 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PCR ΣΕ ΤΡΙΧΟΕΙ∆Η ΓΙΑ HLA ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (Α/Α 843 και 

Α/Α844) 

 

 

Σύµφωνα µε το αναλυτικό αρχείο µε τις ζητούµενες εξετάσεις (Α/Α 843 και Α/Α 844), για τον εν λόγω 

αναλυτή ζητούνται συνολικά πεντακόσιες δύο (502) εξετάσεις ανά έτος µε συνολικό προϋπολογισµό τρεις 

χιλιάδες τριακόσια ευρώ (3.300,00 €). Λαµβάνοντας υπόψη τον όγκο των συγκεκριµένων εξετάσεων που 

εκτελεί το Τµήµα Ανοσολογίας & Ιστοσυµβατότητας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο ζητούµενος 

αριθµός εξετάσεων είναι κατά πολύ µικρότερος από τον αριθµό που πραγµατικά διενεργείται ο οποίος κατά 

προσέγγιση αγγίζει τις έξι χιλιάδες (6000) εξετάσεις ανά έτος µε συνολικό εκτιµώµενο προϋπολογισµό τις 

τριάντα µε σαράντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 € - 40.000,00 €) 

Παρακαλούµε λοιπόν όπως επανεξεταστεί ο χαµηλός ζητούµενος αριθµός εξετάσεων και κατ’επέκταση ο 

χαµηλός  ζητούµενος προϋπολογισµός έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή τόσο η παραχώρηση του σχετικού 

και υψηλού κόστους αναλυτή µε την αντίστοιχη οικονοµική µας προσφορά όσο και η κάλυψη των 

πραγµατικών αναγκών του εργαστηρίου. 
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Τέλος, θεωρούµε υποχρέωσή µας να σας ενηµερώσουµε ότι ο οίκος Qiagen, του οποίου είµαστε 

αποκλειστικοί διανοµείς, είναι ο µοναδικός παγκοσµίως που διαθέτει τον συγκεκριµένο αναλυτή, µε την 

συγκεκριµένη προηγµένη τεχνολογία της Ηλεκτροφόρησης Προϊοντων PCR σε Τριχοειδή για HLA 

Τυποποίηση. 

 

 

ΙΙ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  : 0601-5700 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ     : Νο 3 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΚΗΣ ΑΛΗΛΛΟΥΧΙΑΣ (SEQUENCER) (751-758) 

 

Σύµφωνα µε το αναλυτικό αρχείο µε τις ζητούµενες εξετάσεις (Α/Α 524 έως και  Α/Α 531), ζητείται 

Προσδιορισµός των HLA µε Αυτοµατοποιηµένο Sequencing (A/A 524 έως 530) και Σύστηµα 16 

τουλάχιστον γενετικών τόπων για εξακρίβωση γενετικής ταυτοποίησης ελέγχου πατρότητας µε 

αυτοποιηµενο sequencing (Α/Α 531). Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε ότι στην παγκόσµια αγορά 

δραστηροποιούνται τουλάχιστον τρεις (3) κατασκευαστικοί οίκοι για τον Προσδιορισµό των HLA µε 

Αυτοµατοποιηµένο Sequencing και τρεις (3) κατασκευαστικοί οίκοι για την εξακρίβωση γενετικής 

ταυτοποίησης ελέγχου πατρότητας µε αυτοποιηµενο sequencing. Ωστόσο, όλοι οι παραπάνω 

κατασκευαστικοί οίκοι παράγουν kit τα οποία είναι συµβατά αποκλειστικά και µόνο µε τον συγκεκριµένο 

ζητούµενο αναλυτή του οποίου ο αποκλειστικός διανοµέας στην Ελλάδα διαθέτει και τα αντίστοιχα 

ζητούµενα kit. Συνεπώς είναι αυτονόητο ότι στη διαγωνιστική διαδικασία θα µπορέσει να συµµετάσχει µόνο 

ο αποκλειστικός προµηθευτής του συγκεκριµένου αναλυτή. Η εταιρία µας προτείνει την αγορά από το 

Νοσοκοµείο σας του συγκεκριµένου αναλυτή ο οποίος σηµειωτέον είναι ΄΄ανοιχτός΄΄ στην χρήση kit από 

διάφορους κατασκευαστικούς οίκους γεγονός που όχι µόνο θα επιτρέψει την ισότιµη συµµετοχή όλων των 

κατασκευαστικών οίκων αλλά θα συντελέσει στη µείωση του κόστους εξετάσεων λόγω ανάπτυξης υγιούς 

ανταγωνισµού. 
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ΙΙΙ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  : 0601-5700 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ     : Νο 4 

ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΗΣ 

ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Β & C (HBV, HCV) ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (HIV) ΜΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ REAL TIME PCR  

 

Σύµφωνα µε το αναλυτικό αρχείο µε τις ζητούµενες εξετάσεις (Α/Α 532 έως Α/Α 535), ζητείται εκτός των 

άλλων και ο Ποιοτικός προσδιορισµός HCV µε Αυτοµατοποιηµένη RealTime PCR (Α/Α 535). Στο σηµείο 

αυτό αξίζει να σας αναφέρουµε ότι στην παγκόσµια αγορά δραστηροποιούνται αποκλειστικά και µόνο 

τέσσερις (4) αξιόπιστοι κατασκευαστικοί οίκοι που διαθέτουν πλήρως αυτοµατοποιηµένα συστήµατα για 

την ποσοτική µέτρηση ιϊκού φορτίου της Ηπατίτιδας B & C (HBV και HCV) και του ιού της Ανθρώπινης 

ανοσοεπάρκειας (HIV) µε τεχνολογία RealTime PCR. Ωστόσο µόνο ένας (1) από τους τέσσερεις (4) 

κατασκευαστικούς οίκους παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης και των τεσσάρων (4) ζητούµενων εξετάσεων 

µε πλήρως αυτοµατοποιηµένη µέθοδο. Για την ισότιµη συµµετοχή και των τεσσάρων εταιρίων προτείνουµε 

η εν λόγω ζητούµενη εξέταση (Ποιοτικός προσδιορισµός HCV µε Αυτοµατοποιηµένη RealTime PCR) να 

ζητηθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τον συγκεκριµένο αναλυτή.  Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι και 

πρόσφατα (ο τελευταίος διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2010) το Νοσοκοµείος σας 

ζητούσε πάντοτε τη συγκεκριµένη εξέταση ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τον συγκεκριµένο αναλυτή 

 

 

 

 


