
 

 

 

 

 

Προς:  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (Κος Γκέργκης) 

Κοιν.: Μικρ. Εργαστήριο (Κος Φουντούλης) 

 

               Χαλάνδρι, 21/12/2011 

 

Αξιότιµε Κε Γκέργκη, 

 

Σε συνέχεια της δηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τα: 3. Τµήµατα Αιµατολογικής – 

Λεµφωµάτων και Μικροβιολογικού Τµήµατος, σας αποστέλλουµε  τις επισηµάνσεις µας επί των προδιαγραφών 

για τους αναλυτές 2 και 7 µε µια µικρή καθυστέρηση λόγω ευρύτερων υποχρεώσεων αυτή την περίοδο. 

Ειδικότερα: 

 

Στις προδιαγραφές του αυτόµατου συστήµατος 2 ταυτοποίησης µικροβίων και αντιβιογράµµατος, προτείνουµε η 

προδιαγραφή Α1.1 να αντικατασταθεί µε “Μέτρηση εναιωρήµατος” αντί “προετοιµασία εναιωρήµατος”  προς 

αποφυγή παρερµηνειών και η οποία υπερπληρεί τις ανάγκες του εργαστηρίου. 

 

Στις προδιαγραφές αντιδραστηρίων συνοδού εξοπλισµού για το αυτόµατο σύστηµα 2 ταυτοποίησης µικροβίων 

και αντιβιογράµµατος, προτείνουµε στην προδιαγραφή 1.2 να εξαιρεθεί το τµήµα “…καθώς και η χρήση ψυγείου” 

καθώς αρκετά από τα χρησιµοποιούµενα αντιδραστήρια για τους εν λόγω αναλυτές αποτελούνται από 

αντιβιοτικά ή υποστρώµατα ευαίσθητα σε µη ελεγχόµενες θερµοκρασίες.  

 

Στις προδιαγραφές αντιδραστηρίων συνοδού εξοπλισµού για το αυτόµατο σύστηµα 2 ταυτοποίησης µικροβίων 

και αντιβιογράµµατος, προτείνουµε στην προδιαγραφή 2.2 να εξαιρεθεί το τµήµα “… καθώς και η χρήση ψυγείου” 

καθώς αρκετά από τα χρησιµοποιούµενα αντιδραστήρια για τους εν λόγω αναλυτές αποτελούνται από 

αντιβιοτικά ή υποστρώµατα ευαίσθητα σε µη ελεγχόµενες θερµοκρασίες. 

 

 Στις προδιαγραφές του συστήµατος 7 ταχείας ανίχνευσης αιµοκαλλιεργειών, επιθυµούµε στην προδιαγραφή 2 η 

φράση “… µε δείκτες φθορισµού υψηλής ευαισθησίας, ευαίσθητους στην παραγωγή CO2, ανάλογα µε τα προς 

ζήτηση µικρόβια” να αντικατασταθεί µε “… µε διεθνώς αναγνωρισµένη µέθοδο υψηλής ευαισθησίας” καθώς η 

υπάρχουσα προδιαγραφή πληρείται από µία µόνο εταιρία διεθνώς και δεν προάγει τον ανταγωνισµό. 

 

Στις προδιαγραφές του συστήµατος 7 ταχείας ανίχνευσης αιµοκαλλιεργειών, επιθυµούµε οι προδιαγραφές 4β “… 

µε επιλεκτικό υλικό…” και 4γ “…για αναερόβια µικρόβια…” να εξαιρεθούν καθώς πληρούνται από µία µόνο 

εταιρία διεθνώς µε συνέπεια να µην προάγεται ο ανταγωνισµός ενώ παράλληλα τα συγκεκριµένα φιαλίδια 

αυξάνουν και το κόστος χρήσης του αναλυτή. Στην πρότασή µας, οι εξετάσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε την 

ίδια αν όχι καλύτερη αποτελεσµατικότητα, από φιαλίδια τα οποία χρησιµοποιούνται και σε άλλες διαδικασίες 

χωρίς παράλληλα να αυξάνουν το κόστος. 



 

 

Στις προδιαγραφές αντιδραστηρίων συνοδού εξοπλισµού για το αυτόµατο σύστηµα  ταχείας ανίχνευσης 

αιµοκαλλιεργειών, επιθυµούµε οι προδιαγραφές Α2 και Α3 να διαγραφούν, καθώς αποτελούν ειδικές φιάλες που 

διατίθενται από µία µόνο εταιρία χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, καθώς στην πρότασή µας οι συγκεκριµένες 

εξετάσεις πραγµατοποιούνται από φιάλες που πραγµατοποιούν και άλλο σκοπό (πχ η φιάλη των αερόβιων 

ενδείκνυται και για την αναζήτηση µυκήτων βάση επίσηµου εσωκλείστου οδηγιών του κατασκευαστή). Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται τόσο καλύτερη διαχείριση του stock όσο και οικονοµία από τη µη χρήση ειδικής 

φιάλης. 

 

Στις προδιαγραφές αντιδραστηρίων συνοδού εξοπλισµού για το αυτόµατο σύστηµα  ταχείας ανίχνευσης 

αιµοκαλλιεργειών, επιθυµούµε η προδιαγραφή Β “ Συµπλήρωµα ειδικό για SPS …” να διαγραφεί, καθώς 

πληρείται από µία µόνο εταιρία, ενώ στην πρόταση µας δεν απαιτείται ειδική φιάλη για τα συγκεκριµένα 

µικρόβια. 

 

Επίσης στις προδιαγραφές αντιδραστηρίων συνοδού εξοπλισµού τόσο για το σύστηµα ταυτοποίησης και 

αντιβιογράµµατος όσο και για το αυτόµατο σύστηµα  ταχείας ανίχνευσης αιµοκαλλιεργειών, θεωρούµε ότι θα 

µπορούσε να προστεθεί προδιαγραφή   αναφορικά µε τον όγκο των αποβλήτων όσο και την ασφάλεια των 

χρηστών από τη χρήση των αντιδραστηρίων. Κατά συνέπεια προτείνουµε να προστεθεί προς αξιολόγηση και στα 

δύο τµήµατα , η προδιαγραφή « Να αναφερθεί ο όγκος των παραγόµενων αποβλήτων και οι παράµετροι 

ασφάλειας εργαστηριακού προσωπικού µε αναφορά στοιχείων. 

 

Στο σχέδιο διακήρυξης δεν αναλύονται τα είδη των 25.000 εξετάσεων. Για την αποφυγή παρερµηνείας κατά την 

διαγωνιστική διαδικασία αλλά και σαφήνειας προσφοράς προτείνουµε την προσθήκη πίνακα εξετάσεων µε βάση 

τις ανάγκες του νοσοκοµείου το 2011 : 

 

Είδος Εξέτασης Ετήσιος Αριθµός 

εξετάσεων 

Ταυτοποίηση Gram αρνητικών 7100 

Ταυτοποίηση Gram θετικών 3300 

Ταυτοποίηση Ζυµών 500 

Αντιβιόγραµµα Gram αρνητικών 10000 

Αντιβιόγραµµα Gram θετικών 3500 

Αντιβιόγραµµα Ζυµών  600 

 

Τελειώνοντας και βασιζόµενοι στην εµπειρία µας από την ήδη υπάρχουσα συνεργασία µε το νοσοκοµείο στο 

αυτόµατο σύστηµα ταυτοποίησης µικροβίων και αντιβιογράµµατος, θα θέλαµε να εκφράσουµε τον προβληµατισµό 

µας για τον προϋπολογισµό του εν λόγω αναλυτή (90.000€), τόσο µε βάση την προηγούµενη διακήρυξη 

(207.000€) όσο και των πραγµατικών αναγκών σε ετήσια βάση. Η χρήση του αναλυτή ταυτοποίησης και 

αντιβιογράµµατος είναι απαραίτητη στη σωστή διάγνωση του µικροβίου των ασθενών αλλά και στο σωστό 

αντιβιόγραµµα, διαδικασία η οποία µπορεί να εξοικονοµήσει σηµαντικά έξοδα στο νοσοκοµείο µέσω της ορθής 

χρήσης φαρµάκων αλλά και γενικότερα κόστους παραµονής του ασθενούς στο νοσοκοµείο. Για το λόγο αυτό θα 

προτείναµε την επαναξιολόγηση του διατιθέµενου κονδυλίου ώστε να φτάνει τουλάχιστον στο ύψος 

προϋπολογισµού της προηγούµενης διακήρυξης.  

Με εκτίµηση, 

Για την bioMerieux Hellas S.A. 

 
Γιώργος ∆ηµητρέλος      

∆ιευθυντής Πωλήσεων Ν.Ελλάδος   


