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ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’ 

ΥΠΟΨΗ : ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαρτίου 2011 

 

 

ΘΕΜΑ:  ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών των Αντιδραστηρίων και των  

Αναλωσίµων για το Αιµοπαθολογοανατοµικό Εργαστήριο µε Συνοδό Εξοπλισµό 

 

 

 

Αξιότιµες Κυρίες και Αξιότιµοι Κύριοι, 

 
Σχετικά µε την ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για το Αιµοπαθολογοανατοµικό 

Εργαστήριο σας υποβάλλουµε τις δικές µας επισηµάνσεις. Ειδικότερα για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ και 

δεδοµένου ότι στην παγκόσµια αγορά µόνο τρείς (3) οίκοι διαθέτουν τον ζητούµενο συνοδό εξοπλισµό, οι 

παρατηρήσεις µας έχουν σαν γνώµονα την ισότιµη συµµετοχή και των τριών παραπάνω αξιόπιστων 

εταιριών. Όπως θα παρατηρήσετε και πιο κάτω, προτείνουµε την απαλοιφή προδιαγραφών που θα 

µπορούσαν πιθανώς να ευνοήσουν συγκεκριµένη εταιρία εις βάρος των άλλων δύο (2) και πολύ δε 

περισσότερο δεν προτείνουµε καµία νέα προδιαγραφή η οποία θα ευνοούσε αποκλειστικά και µόνο το δικό 

µας σύστηµα.   Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση. 

 

Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆Ρ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

Αριθµός Εξετάσεων: 20.000 

Συνολικό Κόστος: 200.000 € (246.000 € µε ΦΠΑ) 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριµένα στην παράγραφο 1 ζητείται το Σύστηµα 

«Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης (ταυτόχρονα και ανεξάρτητα) πλήρως αυτοµατοποιηµένων όλων των 

παρακάτω τεχνικών» 

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω στην παγκόσµια αγορά δραστηροποιούνται αποκλειστικά και µόνο τρεις (3) 

οίκοι που κατασκευάζουν Πλήρως Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα για Ειδικές Τεχνικές Ανοσοϊστοχηµείας. 



  

 

 

ΙΛΙΣΙΩΝ 3Α-5, ΑΘΗΝΑ 11528 

Τηλ.: 210 6400318, 210 6910148 

         Fax :210 8259987  

e-mail : info@sbbio.gr 

 
 

Προτείνουµε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί µε την απλή αντικατάσταση του συνδετικού όρου 

΄΄και΄΄ µε το διαζευκτικό ή έτσι ώστε να είναι δυνατή η συµµετοχή και των τριών εταιριών. Συνεπώς σας 

προτείνουµε: «Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης (ταυτόχρονα ή  ανεξάρτητα) πλήρως αυτοµατοποιηµένων 

όλων των παρακάτω τεχνικών» 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριµένα στην παράγραφο 5 ζητείται το Σύστηµα 

«Να τρέχει ταυτόχρονα και ανεξάρτητα πλήρως αυτοµατοποιηµένα πρωτόκολλα και πρωτόκολλα όπου υπάρχει 

η δυνατότητα η εφαρµογή του αντισώµατος να γίνεται µε το χέρι για ευελιξία κατά τα στανταρίσµτα και τη 

χρήση σπάνιων δεικτών» 

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω στην παγκόσµια αγορά δραστηροποιούνται αποκλειστικά και µόνο τρεις (3) 

οίκοι που κατασκευάζουν Πλήρως Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα για Ειδικές Τεχνικές Ανοσοϊστοχηµείας. 

∆εδοµένου ότι µόνος ένας (1) από τους τρεις (3) κατασκευαστικούς οίκους παρέχει τη δυνατότητα 

εφαρµογής του αντισώµατος και µε το χέρι προτείνουµε η συγκεκριµένη προδιαγραφή να απαλειφθεί 

εντελώς, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ισότιµη συµµετοχή και των άλλων δύο (2) εταιριών. 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριµένα στην παράγραφο 6 ζητείται το Σύστηµα 

«Να χρησιµοποιεί πλήρη Kit ανοσοϊστοχηµείας βιοτίνης στρεπταβιδίνης, υπεροξειδάσης µε χρωµογόνο DAB 

(ελεύθερο βιοτίνης) µακροµορίου αλκαλικής φωσφατάσης µε χρωµογόνο FAST RED (ελεύθερο βιοτίνης)» 

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω στην παγκόσµια αγορά δραστηροποιούνται αποκλειστικά και µόνο τρεις (3) 

οίκοι που κατασκευάζουν Πλήρως Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα για Ειδικές Τεχνικές Ανοσοϊστοχηµείας. 

∆εδοµένου ότι µόνος ένας από τους τρεις κατασκευαστικούς οίκους χρησιµοποιεί πλήρες κιτ 

ανοσοϊστοχηµείας βιοτίνης στρεπταβιδίνης προτείνουµε την προσθήκη του διαζευκτικού «ή» έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η ισότιµη συµµετοχή και των άλλων δύο (2) εταιριών και την τροποποίηση της προδιαγραφής  

σε:  « Να χρησιµοποιεί πλήρη Kit ανοσοϊστοχηµείας βιοτίνης στρεπταβιδίνης ή υπεροξειδάσης µε χρωµογόνο 

DAB (ελεύθερο βιοτίνης) µακροµορίου αλκαλικής φωσφατάσης µε χρωµογόνο FAST RED (ελεύθερο 

βιοτίνης)» 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριµένα στην παράγραφο 8 ζητείται το Σύστηµα 

«Να έχει τη δυνατότητα ανάδευσης των αντιδραστηρίων πάνω στο πλακίδιο, ώστε να εξασφαλίζεται η 

οµοιόµορφη κατανοµή τους για οµοιόµορφη χρώση» 
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Προτείνουµε να απαλειφθεί ο όρος ΄΄ανάδευσης των αντιδραστηρίων΄΄ καθώς είναι ευρέως γνωστό και 

επιστηµονικά τεκµηριωµένο ότι στις µέρες µας διατίθενται πλήρως αυτοµατοποιηµένα συστήµατα  τα οποία 

κάνοντας χρήση άλλων τεχνικών και µεθόδων κατορθώνουν να εξασφαλίζουν την οµοιόµορφη κατανοµή 

των αντιδραστηρίων πάνω στο πλακίδιο. Συνεπώς σας προτείνουµε να απαλειφθεί η αναφορά στον 

συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη κατανοµή και η παραπάνω τεχνική 

προδιαγραφή να διαµορφωθεί ως εξής: «Να εξασφαλίζει την οµοιόµορφη κατανοµή των αντιδραστηρίων 

πάνω στο πλακίδιο µε τρόπο ο οποίος να αποδυκνείεται και να περιγράφεται λεπτοµερειακά» 

 

 

 

ΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆Ρ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ IN SITU ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

Αριθµός Εξετάσεων: 5.000 

Συνολικό Κόστος: 62.000 €  µε Φ.Π.Α 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριµένα στην παράγραφο 4 ζητείται το Σύστηµα « Να 

µπορεί να εκτελέσει ταυτόχρονα ανοσοχρώσεις και χρώσεις in situ υβριδισµού» 

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω στην παγκόσµια αγορά δραστηροποιούνται αποκλειστικά και µόνο τρεις (3) 

οίκοι που κατασκευάζουν Πλήρως Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα για Ειδικές Τεχνικές Ανοσοϊστοχηµείας 

και In Situ Υβριδισµού. Για την ισότιµη συµµετοχή και των τριών εταιρίων προτείνουµε η παραπάνω 

προδιαγραφή να µετατραπεί σε « Να µπορεί να εκτελέσει ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα ανοσοχρώσεις και 

χρώσεις in situ υβριδισµού» 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριµένα στην παράγραφο 7 ζητείται το Σύστηµα 

«Να δέχεται αντιδραστήρια οποιουδήποτε κατασκευαστή και τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί να 

διαµορφώνονται ελεύθερα από τον χειριστή, ώστε να χρησιµοποιείται σε ερευνητικά πρωτόκολλα» 

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, στην παγκόσµια αγορά δραστηροποιούνται συνολικά τρεις (3) οίκοι που 

κατασκευάζουν Πλήρως Αυτοµατοποιηµένα Συστήµατα για Ειδικές Τεχνικές Ανοσοϊστοχηµείας και In situ 

Υβριδισµού. ∆εδοµένου ότι µόνο ένας από τους τρεις κατασκευαστικούς οίκους δέχεται όλα τα απαραίτητα 
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αντιδραστήρια από οποιονδήποτε κατασκευαστικό οίκο για τις εφαρµογές Ανοσοϊστοχηµείας και In situ 

Υβριδισµού προτείνουµε τα εξής έτσι ώστε να είναι δυνατή η ισότιµη συµµετοχή και των άλλων δύο (2) 

εταιριών: 

- Είτε να  τροποποιηθεί σε «Να δέχεται αντισώµατα οποιουδήποτε κατασκευαστή και τα πρωτόκολλα 

που χρησιµοποιεί να διαµορφώνονται ελεύθερα από τον χειριστή, ώστε να χρησιµοποιείται σε 

ερευνητικά πρωτόκολλα». 

 

- Είτε να τροποποιηθεί σε: «Τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί να διαµορφώνονται ελεύθερα από τον 

χειριστή, ώστε να χρησιµοποιείται σε ερευνητικά πρωτόκολλα Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η 

ικανότητα του συστήµατος να δέχεται αντιδραστήρια από οποιονδήποτε κατασκευαστικό οίκο. Η µη 

δυνατότητα χρήσης αντιδραστηρίων από οποιονδήποτε κατασκευαστικό οίκο δεν αποτελεί αιτία 

απόρριψης άλλων πλήρως αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων» 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριµένα στην παράγραφο 12  ζητείται το Σύστηµα 

« Να διαθέτει διαφορετικό διανοµέα αντισωµάτων και διαφορετικούς διανοµείς των υπολοίπων διαλυµάτων, 

ωστε να επιταχύνει την ολοκλήρωση της χρώσης και να αυξάνει την παραγωγικότητα του εργαστηρίου»» 

 

∆εδοµένου ότι  υπάρχουν και άλλοι τρόποι, χαρακτηριστικά και τεχνικές µέσω των οποίων επιταχύνεται η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας και αυξάνεται η παραγωγικότητα του εργαστηρίου προτείνουµε για την 

ισότιµη συµµετοχή και των τρίων (3) εταιριών να απαλοιφθεί η αναφορά  στον συγκεκριµένο τρόπο και την 

τροποποίηση της προδιαγραφής σε «Να αναφερθεί η παραγωγικότητα του αναλυτή (Αριθµός 

Πλακιδίων/µονάδα του χρόνου). Ο χρόνος ολοκλήρωσης να συµβαδίζει µε την καθηµερινή και οµαλή 

λειτουργία του εργαστηρίου» 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριµένα στην παράγραφο 15 ζητείται « Η συνολική 

διαδικασία λειτουργίας να µην ξεπερνά τις 2,5-3 ώρες χωρίς να χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία στο 

χέρι». Προτείνουµε η συγκεκριµένη προδιαγραφή να απαλοιφθεί εντελώς καθώς περιορίζει την συµµετοχή 

των άλλων δύο (2) εταιριών. Άλλωστε ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι άµεσα συνδεδεµένος µε 

την παραγωγικότητα του συστήµατος η οποία ωστόσο καλύπτεται από την ζητούµενη προδιαγραφή Νο 12. 
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ΙΙI 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆Ρ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

Αριθµός Εξετάσεων: 15.000 ανοσοϊστοχηµικές χρώσεις (120.000 €) 

Αριθµός Εξετάσεων: 3.000 ιστοχηµικές χρώσεις (30.000 €) 

Συνολικό Κόστος: 184.500,00 € µε Φ.Π.Α 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται «Το σύστηµα να αποτελείται απο 2  διαφορετικές 

µονάδες οι οποίες θα µπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα ή και παράλληλα». Προτείνουµε την απαλοιφή της 

συγκεκριµένης προδιαγραφής, γιατί το µηχάνηµα της ανοσοϊστοχηµείας δεν σχετίζεται µε το µηχάνηµα της 

ιστοχηµείας καθώς πραγµατοποιούν εντελώς διαφορετικές τεχνικές (το ένα δεν εξαρτάται από το άλλο) και 

κατά συνέπεια δε θα έπρεπε να ζητούνται ώς σύστηµα καθώς έτσι περιορίζεται η συµµετοχή και άλλων 

εταιριών που διαθέτουν 1 από τα  2 µηχανήµατα και ευνοείται η συµµετοχή αποκλειστικά και µόνο µίας 

εταιρίας.  Συνεπώς προτείνουµε τα παραπάνω δύο µηχανήµατα (ανοσοϊστοχηµείας και ιστοχηµείας) να 

ζητηθούν ξεχωριστά και όχι µε την µορφή συστήµατος.  

 

 

IV 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆Ρ/ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

Αριθµός Εξετάσεων: 13.000  

Συνολικό Κόστος: 140.000    172.000 µε ΦΠΑ 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται «Πλήρες υπερευαίσθητο κιτ ανίχνευσης 

ανοσοϊστοχηµείας ενός σταδίου πολυµερούς Dextran  ... διαλύµατα έκπλυσης και διαλύµατα χρωµογόνου 

DAB).   

 

Προτείνουµε να απαλειφθεί ο όρος Dextran καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό συγκεκριµένου kit ενός και 

µόνο κατασκευαστικού οίκου. Συνεπώς για την ισότιµη συµµετοχή και άλλων εταιριών προτείνουµε 

«Πλήρες υπερευαίσθητο κιτ ανίχνευσης ανοσοϊστοχηµείας ενός σταδίου πολυµερούς που διαθέτει όλα τα 

αντιδραστήρια, ( διάλυµατα υπεροξειδάσης, διαλύµατα ανίχνευσης ενός σταδίου, αντιδραστήρια ενίσχυσης του 
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σήµατος δευτερογενους (amplification), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ρυθµιστικά διαλύµατα για την 

αποπαραφίνωση & την αποκάλυψη επιτόπων ταυτοχρονα, διαλύµατα έκπλυσης και διαλύµατα χρωµογόνου 

DAB). 

 

� Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται το σύστηµα «να αποτελείται από 4 διαφορετικές 

µονάδες οι οποίες θα µπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα ή και παράλληλα».  

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω (Κατηγορία ΙΙΙ) προτείνουµε την απαλοιφή της συγκεκριµένης 

προδιαγραφής, γιατί το µηχάνηµα της ανοσοϊστοχηµείας δεν σχετίζεται µε το µηχάνηµα της ιστοχηµείας 

καθώς πραγµατοποιούν εντελώς διαφορετικές τεχνικές (το ένα δεν εξαρτάται από το άλλο) και κατά 

συνέπεια δε θα έπρεπε να ζητούνται ώς σύστηµα καθώς έτσι περιορίζεται η συµµετοχή και άλλων εταιριών 

που διαθέτουν 1 από τα  2 µηχανήµατα και ευνοείται η συµµετοχή αποκλειστικά και µόνο µίας εταιρίας.  

Συνεπώς προτείνουµε τα παραπάνω δύο µηχανήµατα και προφανώς τα αντίστοιχα αντιδραστήρια 

(ανοσοϊστοχηµείας και ιστοχηµείας) να ζητηθούν ξεχωριστά και όχι µε την µορφή συστήµατος.  

 

 

 


