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ΘΕΜΑ: 2η Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ) τμήματος
Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας για την προμήθεια
του είδους
‘Κυτταρομετρητή
Ροής
για
ανάλυση
Λευχαιμιών
–
ΛεμφωμάτωνΜεταμοσχεύσεων’.
Κύριοι,
Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του οίκου BECKMAN COULTER, επιθυμούμε να
συμμετάσχουμε στον επικείμενο διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους
«Κυτταρομετρητής Ροής για ανάλυση Λευχαιμιών – Λεμφωμάτων - Μεταμοσχεύσεων»,
όπως αυτός περιγράφεται στην 2η Δημόσια διαβούλευση που το Νοσοκομείο σας έχει
αναρτήσει.
Προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή
λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, να υπάρχει ευρεία συμμετοχή των
εταιρειών και να διευρύνεται ο ανταγωνισμός.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Στον Πίνακα Α υπάρχουν 4 στήλες 1.α/α, 2 περιγραφή ,3.αριθμός συσκευασιών
4.Συνολικός αριθμός τεστ
Παρατηρήσαμε ότι σε μερικούς κωδικούς ο απαιτούμενος αριθμός εξετάσεων δεν
συμφωνεί με την προτεινόμενη συσκευασία. Προκειμένου να μην δημιουργηθούν
προβλήματα κατά την οικονομική προσφορά και επειδή δεν είναι εφικτό για το
νοσοκομείο να γνωρίζει επακριβώς τις συσκευασίες που διαθέτουν οι εταιρείες,
προτείνουμε να καταργηθεί η στήλη 3 με τον αριθμό συσκευασιών και να παραμείνει η
τέταρτη στήλη με τον απαιτούμενο αριθμό εξετάσεων.

Επι πλέον σύμφωνα με τον την οδηγία 98/79/CΕ η προδιαγραφή 1 των αντιδραστηρίων
«Τα μονοκλωνικά αντιδραστήρια και πρότυπα σφαιρίδια για μέτρηση απόλυτου αριθμού
να διαθέτουν CE/IVD. Θα γίνει αποδεκτό non-IVD αντιδραστήριο μόνο σε περίπτωση
που δεν διατίθενται IVD από την προσφέρουσα εταιρία.Οι προσφορές θα γίνουν με
βάση τον αριθμό των απαιτούμενων εξετάσεων ή όγκου αντιδραστηρίου όπου αυτό
απαιτείται.»
προτείνουμε να τροποποιηθεί ως ακολούθως :
"Τα μονοκλωνικά αντιδραστήρια τα πρότυπα σφαιρίδια για μέτρηση απόλυτου αριθμού
και όλα τα αναλώσιμα για την λειτουργία του κυτταρομετρητή να διαθέτουν CE/IVD. Θα
γίνει αποδεκτό non-IVD μονοκλωνικό αντιδραστήριο μόνο σε περίπτωση που δεν
διατίθενται IVD από την προσφέρουσα εταιρία. Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τον
αριθμό των απαιτούμενων εξετάσεων ή όγκου αντιδραστηρίου όπου αυτό απαιτείται "
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,

