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  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ                                                             

                                                                                                                                    Αρ.πρωη.26385 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  : ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ             
 

 
 

     Σκ. Πιεροθορηθής 

ΣΜΗΜΑ  : ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Σαρ. Δ/λζε : Λεσθ. Αζελώλ 53  

  20131 Κόξηλζνο ΠΡΟ:    
    
Πιεξνθνξίεο:  Υξηζηίλα Παλαγνπνύινπ  

Σειέθσλν : 2741-3- 61818   
FAX : 2741-0-20529   

     
ΘΕΜΑ       «Αλάρηεζε Σετληθώλ Προδηαγραθώλ γηα 

Ασηόκαηο Αλαισηή οκάδωλ αίκαηος, 

αλίτλεσζες & ηασηοποίεζες 

αιιοαληηζωκάηωλ & ζσκβαηοηήηωλ  CPV 

38434520-7 (Αλαισηές αίκαηος) 

  

     

ΥΕΣ. : 

 

α) Αξ.πξση.6507/11-12-2013 έγγξαθν Ε.Π.Τ. 

β) Οη ππ.αξ.65/17.7.2015/21.7.2015 
ζπλεδξίαζή  (ζέκα 1ν) θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 

67/19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε  (ζέκα 
1ν) ηεο Ε.Π.Τ 

γ) Η ππ.αξ.4972/15-12-2015 θαη 11/05-01-2016 

εγθύθιηνο  Ε.Π.Τ 
δ) Η αξ.πξ.26382/13-11-2017 απόθαζε 

Δηνηθήηξηαο γηα ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 
 

 
                               

ΚΟΙΝ: 

 

1. Δηνηθήηξηα  

2. Δ/ληή Δ/θνύ 
3. Τπνδ/ληξηα Δ/θήο Τπεξεζίαο  

4. Αλ/ηξηα Πξ/λε Σκ. Οηθ/θνύ             
5. Γξ. Πξνκεζεηώλ 

 

 

     

 

Καη΄ εθαξκνγήλ ηεο εγθύθιηνπ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ, όπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο ηδίαο 

Οινκέιεηαο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ΄ αξηζκ.65/17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν) θαη ηελ ππ΄ 

αξηζκ.67/19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν) θαη ελόςεη ηεο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεκόζηα δηαβνύιεπζε επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα: Ασηόκαηοσ 

Αλαισηή οκάδωλ αίκαηος, αλίτλεσζες & ηασηοποίεζες αιιοαληηζωκάηωλ & ζσκβαηοηήηωλ CPV 

38434520-7 (Αλαισηές αίκαηος) 

 

ην Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο ελώζεηο απηώλ λα ππνβάινπλ, 

θαηά ηα ορηδόκελα ζηελ αλωηέρω εγθύθιηο, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα ηνπ σο άλσ 

είδνπο, εληός αποθιεηζηηθής προζεζκίας είθοζη (20) εκερώλ, ε οποία άρτεηαη από ηελ επόκελε ηες 

αλάρηεζες ηες παρούζας αλαθοίλωζες ζηελ ηζηοζειίδα ηες, δειαδή από ηελ Σρίηε 14 Νοεκβρίοσ 

2017, ήηοη κέτρη 04 Δεθεκβρίοσ 2017.  

Επνκέλσο, νη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο θαη νη ελώζεηο απηώλ δύλαληαη λα πξνζθνκίδνπλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη πξόηππα κε βάζε απηό ηνλ θσδηθό CPV θαζώο θαη κε βάζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο θσδηθνύο CPV αληηζηνηρνύλ  

ζην είδνο πνπ απηνί εκπνξεύνληαη θαη εληάζζνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζηελ θαηεγνξία ηνπ πην πάλσ. 

H ππνβνιή ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαζώο θαη απνζηνιή ζα γίλεη ηαπηόρξνλα ζε έληππε θαη καγλεηηθή κνξθή 

(cd, dvd, usb memory stick).  

To ζύλνιν ηνπ πιηθνύ πνπ ζα ππνβιεζεί ζην Γξαθείν ηνπ Πξνκεζεηώλ ζα παξαδνζεί ζηελ Επηηξνπή ύληαμεο 

Πξνδηαγξαθώλ. 

Κάζε ηειηθό ζρέδην ηεο Επηηξνπήο ύληαμεο Πξνδηαγξαθώλ ζα ηεζεί ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε. 
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Announcement 

Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of 

the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek 

Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 

67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the 

procurement of «Automatic blood group analyzer, alloantibodies & compatibility detection & 

identification» CPV 38434520-7, the GENARAL HOSPITAL OF KORINTHOS invites all the interested suppliers 

and their associations to submit, according to the above regulation, technical specifications and standardsfor the 

aforementioned products to  the Hospital Supplies Office within a strict deadline of twenty (20) days. This strict 

deadline starts from the following day after this specific notice has been posted on the Greek Health Procurement 

Commission’s website, which is Tuesday 14 November 2017, That is until 04 December 2017 

Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on 

the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the 

products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical  

glassware » category products except phakic and multifocal. 

It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the 

Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of 

the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.  

It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the 

products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.  

Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick). 

All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee. 

The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation 

 

 

 

Παξαθαινύκε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ καο ηηο ζπλεκκέλεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα αλαξηεζνύλ λα αλαθέξεηαη πξνζεζκία ππνβνιήο παξαηεξήζεσλ κέρξη         

04-12-2017 θαη λα αλαγξάθεηαη ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε απνζηνιήο ησλ παξαηεξήζεσλ: 

prom@hospkorinthos.gr. 

 

 

 

 

   Γηα ηελ αθξίβεηα                                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

   Η Γξακκαηέαο                                      
    

 
 

 
                               ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΟΜΑΓΩΝ ΑΙΜΑΣΟ, ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΚΑΙ 

ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΑΛΛΟΑΝΣΙΩΜΑΣΩΝ & ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΩΝ 

 

 

1.  Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα ζπλερνύο θόξησζεο (continuous access) θαη ηπραίαο πξνζπέιαζεο (Random 

Access). 

2. Δπηηξαπέδηνο κε θαηά ην δπλαηό κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε εξγνλνκία ηνπ εξγαζηεξίνπ 

3. Γπλαηόηεηα επηιεθηηθήο αλάιπζεο δεηγκάησλ κε δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο (test profiles) θαη θαζνξηζκνύ 

παξακέηξσλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ (set up).  

4. Δπηηξέπεη ηελ αλάιπζε επεηγόλησλ δεηγκάησλ ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο (STAT). 

5. Απηόκαηε πξνεηνηκαζία ηνπ ελαησξήκαηνο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ. 

6. Σύζηεκα απηόκαηεο δεηγκαηνιεςίαο πςειήο αθξίβεηαο κε δεηγκαηνιήπηε (probe), γηα ηελ ιήςε δεηγκάησλ θαη 

αληηδξαζηεξίσλ κε κεδεληθό ζθάικα κεηαθνξάο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ζπλερή απνιύκαλζε γηα ηελ απνθπγή επηκνιύλζεσλ 

7. Απηόκαην πηπεηηάξηζκα δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ. Δλζσκαησκέλνο επσαζηήξαο γηα επώαζε ζηνπο 37oC θαη ζε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.  Απηόκαηε ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο θαη ρξόλνπ  επώαζεο. 

8. Αηζζεηήξαο ζην δεηγκαηνιήπηε  – probe κε εηδηθό πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα γηα ηελ αλίρλεπζε πήγκαηνο αίκαηνο ή ηληθήο 

κεκβξάλεο θαζώο θαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο ζηάζκεο ηνπ όγθνπ ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ εξπζξώλ. 

9. Απηόκαηνο ειεθηξνληθόο αλαγλώζηεο (bar code reader) γηα ηελ ειεθηξνληθή αλαγλώξηζε θαη ηαπηνπνίεζε δεηγκάησλ, 

αληηδξαζηεξίσλ, ελαησξεκάησλ εξπζξνθπηηάξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αξηζκνύ παξηίδαο θαη εκεξνκελίαο ιήμεσο.  

10. Δλζσκαησκέλν ζύζηεκα αλάγλσζεο (reader) κε εηδηθή θάκεξα γηα αλάιπζε. Έιεγρνο, αηκνιπκέλσλ, ηθηεξηθώλ θαη 

ιηπαηκηθώλ δεηγκάησλ. 

11.  Computer ηειεπηαίαο γελεάο  κε ιεηηνπξγηθό ζε πεξηβάιινλ Windows 7 ή λεόηεξν, DVD γηα απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, 

έγρξσκε νζόλε αθήο (TFT flat screen - touch screen) θαη laser εθηππσηή απνηειεζκάησλ. 

12.  Γηαζέηεη ιεηηνπξγηθό ινγηζκηθό (software) θηιηθό ζηνλ ρξήζηε, κε νζόλεο βνήζεηαο, ζε θάζε βήκα ιεηηνπξγίαο. 

13.  Γπλαηόηεηα εθαξκνγήο ακθίδξνκνπ πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο (interface) κε ην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ (LIS).   

14. Ο αλαιπηήο ζπλνδεύεηαη από UPS θαη εθηππσηή.Ο αλαιπηήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ηηο ππεξεζίεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ηόζν ηνπ θαηαζθεπαζηή όζν θαη ηνπ αληηπξνζώπνπ γηα ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο θαη αλαβάζκηζε ηνπ  

15. Γέρεηαη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο δεηγκάησλ (νιηθό αίκα, αίκα ζε EDTA, δείγκαηα από αζθό αίκαηνο, ζπκππθλσκέλα 

εξπζξά αηκνζθαίξηα, ελαηώξεκα εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ, νξό ή πιάζκα, ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ζσιελαξίσλ (12-16mm, 

75-100mm θαη παηδηαηξηθά ζσιελάξηα). 

16.  Πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλόο Πνηνηηθόο Έιεγρνο αληηδξαζηεξίσλ (Quality Control) θαη’ επηινγήλ (πξναηξεηηθά). 

17.  Έρεη ηελ ηθαλόηεηα πιήξνπο δηαρείξηζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ δειαδή ηελ ζπλερή παξαθνινύζεζε ηνπ απνζέκαηνο θαη 

ηελ απηόκαηε αλαγλώξηζε ηεο ζσζηήο ζέζεο γηα θάζε αληηδξαζηήξην. 

18.   Έρεη ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 20 δεηγκάησλ/θύθιν θόξησζεο κε δπλαηόηεηα ζπλερνύο θόξησζεο. 

19.  Έρεη κεγάιε ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο δεηγκάησλ (tests per hour), ηνπιάρηζηνλ 12 νκάδεο κε αλάζηξνθε θαη έκκεζε 

coombs 3 δνηώλ αλά ώξα. 

20. Γέρεηαη δνρεία απνβιήησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο (κε αηζζεηήξεο ζηάζκεο πγξνύ) πνπ αδεηάδνπλ 

θαη αλεθνδηάδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ρσξίο δηαθνπή 

 

Φάζμα Δξεηάζεων ζε μεμονωμένες διαδικαζίες ή ζυνδυαζμούς αυηών 

 

21. Πξνζδηνξηζκόο νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ / Rhesus κε δηπιό θιώλν Rhesus (D κνλνθισληθό IGM/ D blend κνλνθισληθό 

IGG/IGM) γηα ιόγνπο αζθαιείαο.   (Οδεγίεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο)  

22. Πξνζδηνξηζκόο αλάζηξνθεο νκάδαο αίκαηνο – επηβεβαίσζε νκάδαο. 

23. Πξνζδηνξηζκόο ππννκάδαο Α  

24. Πξνζδηνξηζκόο θαηλνηύπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Rhesus (C,c,E,e, Kell ). 

25. Πξνζδηνξηζκόο ABO Rh λενγλώλ (κε πηπεηηάξηζκα κηθξώλ όγθσλ δείγκαηνο). 

26. Έιεγρνο απηναληηζσκάησλ (autocontrol – autologous) 

27. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ D weak (Du).  

28. Έιεγρνο δηαζηαύξσζεο (crossmatching)  

29. Άκεζε Coombs (DAT). 

30. Αλίρλεπζε (screening) εξπζξνθπηηαξηθώλ αληηζσκάησλ κε 3 δόηεο ή 2 δόηεο ή pool 

31. Ταπηνπνίεζε εξπζξνθπηηαξηθώλ αληηζσκάησλ (panel) κε ηνπιάρηζηνλ 11 δόηεο 

32. Αλεμάξηεηνο πνηνηηθόο έιεγρνο γηα νκάδεο αίκαηνο, θαηλόηππνπο θαη έκκεζε Coombs (εξπζξνθπηηαξηθά – 

αληηζώκαηα). 


