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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Γεωργίου Δαμάσκου 1, Ολυμπιακό Χωριό, 
Αχαρνές, τκ 13677 
 

  Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ  

                             AΔΑΜ: 23PROC011942665 

  Ολυμπιακό Χωριό, 03-01-2023 

  Αρ.Πρωτ.: 38 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Προς  : MEDICON HELLAS A.E. 
 
Θέμα :  
                           ΠΟΧ-ΟΜΑΔΑ Β –ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ)  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 6000 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ   
 
 Προϋπολογισμός 9.900 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Στην έδρα της Εταιρείας (Γεωργίου 

Δαμασκού 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Χωριού, Τ.Κ. 13677) – Γραφείο 

Προμηθειών 

09-01-2023 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00 

 

 

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

1     Ο αναλυτής να είναι καινούριος, αμεταχείριστος και τελευταίας τεχνολογίας. Να περιγραφούν 

αναλυτικά οι μέθοδοι μετρήσεων των κυττάρων και της αιμοσφαιρίνης προκειμένου να αξιολογηθούν. 

2     Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 90 δείγματα την ώρα στον αυτόματο δειγματολήπτη. 

3     Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος και η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος να μην 

υπερβαίνει τα 40 μL ολικού αίματος (CBC+DIFF). Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης προαραιωμένου 

δείγματος όπου ο απαιτούμενος όγκος να μην υπερβαίνει τα 20 μL. Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης 

παιδιατρικών δειγμάτων. 

4     Να μετρά ή να υπολογίζει τις παρακάτω παραμέτρους: 

1. Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) 
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2. Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) 

3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) 

4. Αιματοκρίτη (HCT) 

5. Μέσο όγκο ερυθρών (MCV) 

6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) 

7. Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) 

8. Εύρος κατανομής ερυθρών RDW (sd/cv) και RDWI 

9. Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT)  

10. Αιμοπεταλιοκρίτη (PCT) 

11. Μέσο όγκο αιμοπεταλίων (MPV) 

12. Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων PDW  

13. Απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων 

14. Απόλυτο αριθμό μονοπύρηνων 

15. Απόλυτο αριθμό ηωσινοφίλων 

16. Απόλυτο αριθμό βασεοφίλων 

17. Απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων 

18. Ποσοστό % λεμφοκυττάρων 

19. Ποσοστό % μονοπύρηνων 

20. Ποσοστό % ηωσινοφίλων 

21. Ποσοστό % βασεοφίλων 

22. Ποσοστό % ουδετεροφίλων 

23. Αριθμός μεγάλων αιμοπεταλίων (P-LCC) 

24. Δείκτη Mentzer (Mentzer index) 

25. Απόλυτο αριθμό και ποσοστό άωρων κοκκιοκυττάρων (ΙG) 

26. Απόλυτο αριθμό και ποσοστό ραβδοπύρηνων (Band) 

5     Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον στην οποία να εμφανίζονται τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων με τα αντίστοιχα ιστογράμματα και νεφελογράμματα λευκών, ερυθρών 

και αιμοπεταλίων.  

6     Να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου τα οποία να περιγραφούν.  

7     Να μπορεί να αποθηκεύει τα πλήρη αποτελέσματα τουλάχιστον 10.000 δειγμάτων στην εσωτερική 

μνήμη του αναλυτή. 

8     O αναλυτής να είναι συνεχούς φόρτωσης. Να διαθέτει δυο συστήματα δειγματοληψίας: 

α. Αυτόματο σύστημα με σωληνάρια κλειστού τύπου για προστασία των χειριστών από επικίνδυνα 

δείγματα. Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης τουλάχιστον 7 rack των 10 δειγμάτων και να 

μπορεί να γίνει εύκολα διαχωρισμός τους.  

β. Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου. 

Να διαθέτει bar code reader. Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης επειγόντων (stat) δειγμάτων. 
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Η ανάδευση των δειγμάτων να γίνεται αυτόματα ένα με πλήρη αναστροφή του δείγματος. 

9     Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των αντιδραστηρίων και αποβλήτων. Να 

διαθέτει ο αναλυτής λυχνία που να προειδοποιεί το χειριστή για ανάγκη αλλαγής των αντιδραστηρίων. 

Για εξοικονόμηση στη κατανάλωση των αντιδραστηρίων ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα μέτρησης 

μόνο CBC με απαιτούμενο όγκο δείγματος μέχρι 25 μL. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης 

επαναμέτρησης παθολογικών δειγμάτων (ιδιαίτερα σε χαμηλές τιμές) από την ίδια αραίωση για 

εξοικονόμηση αντιδραστηρίων. 

 

10   Να διαθέτει τα απαραίτητα υλικά ποιοτικού ελέγχου και βαθμονόμησης για τον έλεγχο του 

αναλυτή. Η διαχείριση των controls και των αντιδραστηρίων να γίνεται με bar code. 

11. Nα διαθέτει εκτυπωτή (PRINTER) για έγχρωμη εκτύπωση αποτελεσμάτων σε Α4 χαρτί, καθώς 

και τη δυνατότητα  εκτύπωσης των διαγραμμάτων Levey- Jennings, 

12.Να μπορεί να συνδεθεί με επιπλέον εξωτερικό δίκτυο υπολογιστών μέσω απλού και γνωστού 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας και θύρας USB για υψηλή ταχύτητα και ασφάλεια δεδομένων. Η σύνδεση 

με το πληροφοριακό υποσύστημα διαχείρισης εργαστηριακών δειγμάτων (LIS) που χρησιμοποιεί η 

Πολυκλινική θα γίνει με δαπάνη του αναδόχου. 

13. Να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σωληνάρια κλειστού τύπου, όλων των εταιρειών 

14.Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα πλήρως οργανωμένο τμήμα τεχνικής 

υποστήριξης με πολυετή εμπειρία στο χώρο των αιματολογικών αναλυτών. 

 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΜΥ Α.Ε. 

 

ΜΑΡΙΑ   ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 


