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ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’ 

ΥΠΟΨΗ : ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαρτίου 2011 

 

 

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

Αναλωσίµων για το Παθολογοανατοµικό και Νέφροπαθολογοανατοµικό. 

 

 

 

Αξιότιµες Κυρίες και Αξιότιµοι Κύριοι, 
 

Σχετικά µε την ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για το Παθολογοανατοµικό και 

Νεφροπαθολογοανατοµικό Εργαστήριο σας υποβάλλουµε τις δικές µας επισηµάνσεις. ∆εδοµένου ότι στην 

παγκόσµια αγορά µόνο τρείς (3) οίκοι διαθέτουν τον ζητούµενο συνοδό εξοπλισµό, οι παρατηρήσεις µας 

έχουν σαν γνώµονα την ισότιµη συµµετοχή και των τριών παραπάνω αξιόπιστων εταιριών. Όπως θα 

παρατηρήσετε και πιο κάτω, προτείνουµε την απαλοιφή προδιαγραφών που θα µπορούσαν πιθανώς να 

ευνοήσουν συγκεκριµένη εταιρία εις βάρος των άλλων δύο και πολύ δε περισσότερο δεν προτείνουµε καµία 

νέα προδιαγραφή η οποία θα ευνοούσε αποκλειστικά και µόνο το δικό µας σύστηµα.   Είµαστε στη διάθεσή 

σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση. 

 

Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆Ρ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΝ SITU ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

Αριθµός Εξετάσεων: 3.000 

Συνολικό Κόστος: 40.000 € µε ΦΠΑ) 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται το Σύστηµα « Να µπορεί να εκτελέσει ταυτόχρονα 

ανοσοχρώσεις και χρώσεις in situ υβριδισµού» 

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, στην παγκόσµια αγορά δραστηροποιούνται συνολικά τρεις (3) οίκοι που 

κατασκευάζουν Πλήρως Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα για Ειδικές Τεχνικές Ανοσοϊστοχηµείας, 

Ανοσοφθορισµού και In situ Υβριδισµού. Για την ισότιµη συµµετοχή και των τριών εταιρίων προτείνουµε η 
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παραπάνω προδιαγραφή να µετατραπεί σε « Να µπορεί να εκτελέσει ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα ανοσοχρώσεις 

και χρώσεις in situ υβριδισµού».  

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται το Σύστηµα «Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 

εκτέλεσης διαφορετικών τεχνικών...και πρωτοκόλλων µε τοποθέτηση του αντισώµατος από τον χρήστη για 

ευελιξία κατά την βελτιστοποίηση τους» 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω στην παγκόσµια αγορά δραστηροποιούνται αποκλειστικά και µόνο τρεις (3) 

οίκοι που κατασκευάζουν Πλήρως Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα για Ειδικές Τεχνικές Ανοσοϊστοχηµείας. 

∆εδοµένου ότι µόνος ένας (1) από τους τρεις (3) κατασκευαστικούς οίκους παρέχει τη δυνατότητα 

εφαρµογής του αντισώµατος µε το χέρι προτείνουµε  να απαλειφθεί ο όρος ΄΄τοποθέτηση του αντισώµατος 

από τον χρήστη (manual) για ευελιξία κατά την βελτιστοποίηση τους΄΄ έτσι ώστε να είναι δυνατή η ισότιµη 

συµµετοχή και των άλλων δύο (2) εταιριών και να τροποποιηθεί σε: «Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ή 

ανεξάρτητης εκτέλεσης διαφορετικών τεχνικών π.χ IHC, ICC, ISH» 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριµένα ζητείται το Σύστηµα «Να διαθέτει ειδικό 

µηχανισµό ανάδευσης των αντιδραστηρίων πάνω στο πλακίδιο, ώστε να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη 

κατανοµή τους για οµοιόµορφη χρώση και µείωση των χρόνων επώασης 

 

Προτείνουµε να απαλειφθεί ο όρος ΄΄µηχανισµός ανάδευσης των αντιδραστηρίων΄΄ καθώς είναι ευρέως 

γνωστό και επιστηµονικά τεκµηριωµένο ότι στις µέρες µας διατίθενται πλήρως αυτοµατοποιηµένα 

συστήµατα  τα οποία κάνοντας χρήση άλλων τεχνικών και µεθόδων κατορθώνουν να εξασφαλίζουν την 

οµοιόµορφη κατανοµή των αντιδραστηρίων πάνω στο πλακίδιο και τη µείωση των χρόνων επώασης 

.Συνεπώς σας προτείνουµε η παραπάνω τεχνική προδιαγραφή να διαµορφωθεί ως εξής: «Να εξασφαλίζει την 

οµοιόµορφη κατανοµή των αντιδραστηρίων πάνω στο πλακίδιο και τη µείωση των χρόνων επώασης  µε τρόπο 

ο οποίος να αποδυκνείεται και να περιγράφεται λεπτοµερειακά» 
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ΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆Ρ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΝ SITU ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

Αριθµός Εξετάσεων: 4.500 

Συνολικό Κόστος: 50.000 €  µε Φ.Π.Α 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται το Σύστηµα « Να µπορεί να εκτελέσει ταυτόχρονα 

ανοσοχρώσεις και χρώσεις in situ υβριδισµού» 

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, στην παγκόσµια αγορά δραστηροποιούνται συνολικά τρεις (3) οίκοι που 

κατασκευάζουν Πλήρως Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα για Ειδικές Τεχνικές Ανοσοϊστοχηµείας, 

Ανοσοφθορισµού και In situ Υβριδισµού. Για την ισότιµη συµµετοχή και των τριών εταιρίων προτείνουµε η 

παραπάνω προδιαγραφή να µετατραπεί σε « Να µπορεί να εκτελέσει ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα ανοσοχρώσεις 

και χρώσεις in situ υβριδισµού» 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται το Σύστηµα «Να δέχεται αντιδραστήρια 

οποιουδήποτε κατασκευαστή και τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί να διαµορφώνονται ελεύθερα από τον 

χειριστή, ώστε να χρησιµοποιείται σε ερευνητικά πρωτόκολλα» 

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, στην παγκόσµια αγορά δραστηροποιούνται συνολικά τρεις (3) οίκοι που 

κατασκευάζουν Πλήρως Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα για Ειδικές Τεχνικές Ανοσοϊστοχηµείας, 

Ανοσοφθορισµού και In situ Υβριδισµού. ∆εδοµένου ότι µόνο ένας από τους τρεις κατασκευαστικούς 

οίκους δέχεται όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια από οποιονδήποτε κατασκευαστικό οίκο για τις εφαρµογές 

Ανοσοϊστοχηµείας και In situ Υβριδισµού προτείνουµε τα εξής 

- Είτε να  τροποποιηθεί σε «Να δέχεται αντισώµατα οποιουδήποτε κατασκευαστή και τα 

πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί να διαµορφώνονται ελεύθερα από τον χειριστή, ώστε να 

χρησιµοποιείται σε ερευνητικά πρωτόκολλα». 

 

- Είτε να τροποποιηθεί σε: «Τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί να διαµορφώνονται ελεύθερα από τον 

χειριστή, ώστε να χρησιµοποιείται σε ερευνητικά πρωτόκολλα Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η 

ικανότητα του συστήµατος να δέχεται αντιδραστήρια από οποιονδήποτε κατασκευαστικό οίκο. Η µη 
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δυνατότητα χρήσης αντιδραστηρίων από οποιονδήποτε κατασκευαστικό οίκο δεν αποτελεί αιτία 

απόρριψης άλλων πλήρως αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων» 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται το Σύστηµα « Να δέχεται πλακίδια Superfrost (ή 

αντίστοιχα) οποιυδήποτε κατασκευαστή» 

 

∆εδοµένου ότι τα πλακίδα που χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή όλων των παραπάνω τεχνικών 

αποτελούν απαραίτητο αναλώσιµο υλικό για την διενέργεια και ολοκλήρωση της διαδικασίας και αποτελεί 

ένα ΄΄κρυφό΄΄ κόστος το οποίο οι προµηθεύτριες εταιρίες των πλήρως αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων 

αποφεύγουν πάντα να συµπεριλαµβάνουν στις τεχνικές και κατ’ επέκταση οικονοµικές προσφορές τους 

προτείνουµε την τροποποίηση της προδιαγραφής σε: 

- Είτε «Να προσφερθούν πλακίδια τύπου Superfrostplus (ή αντίστοιχα) συµβατά µε το προσφερόµενο 

σύστηµα ανοσοϊστοχηµείας, ανοσοφθορισµού και in situ υβριδισµού» 

 

- Είτε « Σε περίπτωση που η προµηθεύτρια εταιρία δεν συµπεριλαµβάνει τα πλακίδια στην προσφορά 

της, τότε το σύστηµα θα πρέπει να δέχεται πλακίδια Superfrost (ή αντίστοιχα) οποιουδήποτε 

κατασκευαστή» 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται « Η συνολική διαδικασία λειτουργίας να µην ξεπερνά 

τις 4 ώρες χωρίς να χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία στο χέρι. Σχετικά µε την επώαση του 

πρωτογενούς αντισώµατος αυτή να γίνεται εντός 15 λεπτών σε θερµοκρασία δωµατίου» 

 

Για την ισότιµη συµµετοχή και των τριών (3) εταιρίων προτείνουµε την τροποποίηση της παραπάνω 

προδιαγραφής σε: «Να αναφερθεί η παραγωγικότητα του αναλυτή (Αριθµός Πλακιδίων/µονάδα του χρόνου). 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης να συµβαδίζει µε την καθηµερινή και οµαλή λειτουργία του εργαστηρίου».  

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται « Να είναι επιτραπέζιο σύστηµα, που να συνοδεύεται 

από το απαραίτητο software & hardware…που διαθέτει το εργαστήριο.» 

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, στην παγκόσµια αγορά δραστηροποιούνται συνολικά τρεις (3) οίκοι που 

κατασκευάζουν Πλήρως Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα για Ειδικές Τεχνικές Ανοσοϊστοχηµείας, 

Ανοσοφθορισµού και In situ Υβριδισµού. ∆εδοµένου ότι µόνο ένας (1) από τους τρεις (3) οίκους 

κατασκευάζει επιτραπέζιο σύστηµα προτείνουµε ο όρος ΄΄επιτραπέζιο΄΄ να απαλοιφθεί και η εν λόγω 

προδιαγραφή να τροποποιηθεί σε: 
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« Να είναι επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο σύστηµα που να συνοδεύεται από το απαραίτητο software & hardware. 

Επίσης να συνοδεύεται υποχρεαωτικά από UPS και εκτυπωτή. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να είναι συµβατό µε 

τους χώρους που διαθέτει το εργαστήριο» 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται « Να έχει τη δυνατότητα µελλοντικής αναβάθµισης 

µε την προσθήκη στο ίδιο λειτουργικό σύστηµα (H/Y). To τυχόν εφεδρικό σύστηµα να µπορεί να συνδεθεί στον 

ίδιο υπολογιστή» 

Για την ισότιµη συµµετοχή και των τριών (3) εταιρίων προτείνουµε την τροποποίηση της παραπάνω 

προδιαγραφής σε: «Κάθε σύστηµα να συνοδεύεται από το αντίστοιχο λειτουργικό σύστηµα (Η/Υ). Ιδιαίτερο 

προσόν θα αποτελέσει η δυνατότητα σύνδεσης περισσοτέρων τους ενός συστήµατος στον ίδιο Η/Υ. Η µη 

δυνατότητα σύνδεσης περισσοτέρων του ενός συστήµατος µε τον ίδιο Η/Υ δεν αποτελεί αιτία αποκλεισµού». 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε ότι σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ που συνδέει περισσότερα του 

ενός µηχανήµατος τότε όλα τα µηχανήµατα καθίστανται µη λειτουργικά µε αποτέλεσµα την δυσλειουργία 

του εργαστηρίου. Οπότε είναι αντιληπτό ότι είναι προτιµότερο κάθε σύστηµα να είναι αυτόνοµο και να 

φέρει τον δικό του Η/Υ παρά όλα να εξαρτώνται από τον ίδιο Η/Υ. 


