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ΠΡΟΣ:  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Θέμα: «3ηΔημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος 

Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας για το Διαγωνισμό Αντιδραστηρίων - 

Αυτοαντισωμάτων». 

Λυκόβρυση, 12/06/2020 

Αριθμός πρωτοκόλλου: 12217 ΒΜ/ΦΑ 

 

Κυρίες – οι  

Με βάση το αίτημα του Νοσοκομείου το οποίο αναρτήθηκε με θέμα3ηΔημόσια Διαβούλευση 

των Τεχνικών Προδιαγραφών (Βιοϊατρικής) για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων - 

Αυτοαντισωμάτων», που αφορά το Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, παρακαλούμε 

όπως λάβετε υπ’ όψιν σας τις ακόλουθες επισημάνσεις μας: 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Σε ότι αφορά τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, και πιο συγκεκριμένα, στο κομμάτι 1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ αναφέρονται τα 

ακόλουθα στα εξής σημεία: 

 Στην παράγραφο 7: «Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει να αναλάβουν το 

κόστος της ανανέωσης της υπάρχουσας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

διαπίστευσης του Εργαστηρίου με το πρότυπο 15189:2012, καθώς και 

οποιασδήποτε τροποποίησής της και να παρέχουν την απαιτούμενη υλική, 

τεχνική και επιστημονική υποστήριξη». 
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Στο κομμάτι 1.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις: 

 Στην παράγραφο 1, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Στην προσφερόμενη από τον 

προμηθευτή τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά: 

• ………., 

• ……….. 

• η αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και η σύνδεση τους με το 

πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 

• ……….. 

• ………... 

• ο απαιτούμενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των 

μηχανημάτων 

• Το κόστος ασφάλισης του ΙατροΤεχνολογικού Εξοπλισμού». 

 

Σε όλα τα παραπάνω σημεία, ζητείται από την Υπηρεσία σας, η κάλυψη του κόστους 

διαφόρων αναγκών, από τις προσφέρουσες εταιρείες που θα μειοδοτήσουν στον εν λόγω 

αναμενόμενο Διαγωνισμό.  

Ζητούμε, λοιπόν,  

 να προσδιορίζεται το κόστος επακριβώς στη Διακήρυξη για κάθε ζητούμενη από 

τις προμηθεύτριες εταιρείες παροχή, για τις οποίες οι εταιρείες δεν γνωρίζουν εκ 

των προτέρων το τίμημα που απαιτείται, ούτε έχουν λόγο στην επιλογή της 

λύσης που επιλέγεται. Τέτοια είναι π.χ. το κόστος σύνδεσης με το υπάρχον 

πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου (LIS), το κόστος διαπίστευσης του 

Εργαστηρίου με το πρότυπο 15189:2012, το κόστος συμμετοχής σε πρόγραμμα 

εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, κλπ. 

 το οριζόμενο αυτό κόστος να μην είναι δυσανάλογο σε σχέση με τον  

προβλεπόμενο από το Διαγωνισμό προϋπολογισμό κάθε ομάδας 

αντιδραστηρίων 
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Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση. 

 

Με τιμή, 

Για την ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ  

 

 

 

Μάγειρας Βασίλειος 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 


