Αθήνα, 5 Απριλίου 2018

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο Ευαγγελισμός- Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική»
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Οικονομικού
Γραφείο προμηθειών
Θέμα: Διαβούλευση για: «6. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ REAL-TIME PCR» για την κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις
του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Αξιότιμες κυρίες / Αξιότιμοι κύριοι,
Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να
εκφράσουμε τις παρατηρήσεις μας επί των Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με το
αυτόματο σύστημα για τη διενέργεια μοριακών εξετάσεων με τεχνολογία real- time PCR.
Έπειτα από την, από 30-03-2018, δημοσίευση της διαβούλευσης από το Νοσοκομείο σας,
έπειτα από μελέτη των προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών, ευχαρίστως υποβάλλουμε
τις επισημάνσεις μας.
Συγκεκριμένα για το Τμήμα 6 «ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ REAL-TIME PCR, ΙΙ. Αναλύτης Real- Time PCR» θα θέλαμε να
προτείνουμε τα εξής:
1. Προδιαγραφή- 3. Εκτιμούμε ότι στην εν λόγω προδιαγραφή, θα πρέπει να
αναφερθούν πιο συγκεκριμένες αριθμητικοί παράμετροι όπως π.χ. ρυθμός μεταβολής της
θερμοκρασίας τουλάχιστον 150 C/ sec και ομοιομορφία θερμοκρασίας: +/- 0.050 C,
δεδομένου ότι έτσι εξασφαλίζεται αξιόπιστο αποτέλεσμα κατά τη διεξαγωγή της τεχνικής
real- time PCR.
2. Προδιαγραφή- 6. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους δυνατότητες που αναφέρονται στο
συγκεκριμένο σημείο, σχετικά με τον εξοπλισμό, πρέπει να πιστοποιούνται από τον
εκάστοτε κατασκευαστικό οίκο του συστήματος. Συνεπώς πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο
να προσκομιστεί σχετική επίσημη δήλωση από τον κατασκευαστικό οίκο.
3. Προδιαγραφή- 24. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή μπορεί και να
απαληφθεί δεδομένου ότι αποτελεί επανάληψη της προδιαγραφής 23, έχοντας ταυτόσημο
νόημα.
4. Προδιαγραφή- 26. Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται η λέξη «server» στη
συγκεκριμένη προδιαγραφή και θα έπρεπε να αντικατασταθεί με τη φράση «σύστημα

LIMS», δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός τρόπος
διαχείρισης των αποτελεσμάτων.

Με εκτίμηση,
Για την SafeBlood BioAnalytica A.E.
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