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Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,

Kαταρχάς, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την 2η ευκαιρία που μας δίνετε για να
διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα αντιδραστήρια με
συνοδό εξοπλισμό για το Εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας, μετά την ολοκλήρωση της 1ης
διαβούλευσης.
Οι συμπληρωματικές επισημάνσεις μας επιδιώκουν την ευρεία συμμετοχή αξιόπιστων
κατασκευαστικών οίκων και προμηθευτών, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις του
Εργαστηρίου, χωρίς να προκρίνουν μοναδική πρόταση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Γ.ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA/RNA)


Σύμφωνα με την ακόλουθη Τεχνική Προδιαγραφή ζητείται:
“Να είναι δυνατή μέσω του λογισμικού η καταχώρηση και αποθήκευση όλων των
απαραιτήτων πληροφοριών ενός run(κωδικός δείγματος ,θέση δείγματος,
ημερομηνία, lot number kit...)”

Δεδομένης της ανάγκης ύπαρξης σύγχρονων-εξελιγμένων συστημάτων απομόνωσης
νουκλεικών οξέων, πιστεύουμε ότι η ανωτέρω προδιαγραφή, θα μπορούσε να απλοποιηθεί,
προς όφελος του χειριστή και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αξιοπιστία, με την ύπαρξη
barcode reader. Με τον τρόπο αυτό, δε θα καταναλώνεται επιπλέον χρόνος για την

καταχώρηση πληροφοριών που ελλοχεύει κίνδυνο λάθους. Η ύπαρξη barcode reader,
διευκολύνει το χειριστή και δεν επιτρέπει αποκλίσεις από χρησιμοποιημένα αναλώσιμα.


Αναφορικά με τη ζητούμενη ποσότητα αναλυτών (2), σε συνδυασμό με τον
προβλεπόμενο οικονομικό προϋπολογισμό για το Τμήμα (Γ), η εταιρεία μας πιστεύει
ότι ο αριθμός των tests που ζητείται μπορεί να καλυφθεί και με την προσφορά ενός
συστήματος, που εξοικονομεί και χώρο. Η επαναξιολόγηση και ο καθορισμός
συγκεκριμένου εύρους δειγμάτων που πρέπει να αξιολογούνται, θα βοηθήσει στο να
μην είναι απαραίτητη η παρουσία-προσφορά 2 συστημάτων.

Επιπλέον των ανωτέρω, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να προστεθεί η ακόλουθη
σχετική προδιαγραφή που διασφαλίζει περαιτέρω την καταλληλότητα των αναλωσίμων, για
τις ανάγκες του εργαστηρίου:


To kit για την απομόνωση DNA από περιφερικό αίμα να είναι πιστοποιημένο για
εφαρμογές HLA.
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