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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΔΠΙ  ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΩΝ, ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

MHXANHMATO ΣΑΥΔΙΑ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΙΑ SARS COVID 19 ΜΔ 

ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ PCR  ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ.Ν.Π.Π. 

 

Σο ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ 

 

Λαμβάνονηαρ ςπόψη: 

 

1. Σελ ππ.αξηζκ. 11183/17-1-2022  νξζή επαλάιεςε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

 

 

Αλαθνηλώλεη ηελ 1ε δηαβνύιεπζε επί ηνπ ζρεδίνπ ησλ   ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ , 

ζρεηηθά κε ηελ προμήθεια μηχανήματοσ ταχείασ ανίχνευςησ για SARS COVID 19 με τη 
μζθοδο PCR, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Π.Π. 
 

1. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε εθηά (7) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο 

αλάξηεζεο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.paidon-pentelis.gr/ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ/ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ) . 

2. Οη ελδηαθεξόκελνη, αθνύ ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, νη νπνίεο 

έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ , κπνξνύλ λα απνζηείινπλ 

εκπξόζεζκα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε promitheion@paidon-

pentelis.gr . 

3.Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα 

επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ αλαδόρσλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο 

ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ηεο ππεξεζίαο. 

4.Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ζα δηελεξγεζεί Πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 

Ο ΚΟΙΝΟ   ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΪΝΑ 

                        

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΦΑΛΙΔΩΝ  

1η Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ  

ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : ΑΝΝΑ ΡΙΣΑ    

ΣΗΛ.: 213-2052518 

ΦΑΞ : 213-2052441 

Email: promitheion@paidon-pentelis.gr 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. Να είλαη θιεηζηό θαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα κε ειάρηζην 

ρξόλν ρεηξηζκνύ από ηελ εηζαγσγή ηνπ δείγκαηνο κέρξη ηελ εμαγσγή ηνπ 

απνηειέζκαηνο.  

2. Να ρξεζηκνπνηεί εμεηδηθεπκέλα αληηδξαζηήξηα εμαγσγήο, κέζα ζε 

θιεηζηέο, ζθξαγηζκέλεο αλά κία πξν-θνξησκέλεο θαζέηεο κε όια ηα 

αληηδξαζηήξηα θαη λα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

3. Σα αληηδξαζηήξηα ηεο PCR λα είλαη ζε ιπνθηινπνηεκέλε κνξθή, ζε 

ζθξαγηζκέλα strips ώζηε λα κελ απαηηείηαη από ηνλ ρξήζηε ην άλνηγκα 

ηνπο. Δπηπιένλ, ηα strips ηεο PCR λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε βάζε 

ζηήξημεο έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί ε κείσζε ηεο δηαύγεηαο ηνπο ιόγσ 

επαθήο θαη ηαπηόρξνλα λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κειινληηθά εμεηάζεηο 

πνιιαπιώλ γνληδηαθώλ ζηόρσλ κε ηε κέζνδν MMCA. 

4. Να κπνξεί λα επεμεξγαζηεί από 1 έσο θαη 4 δείγκαηα ηαπηνρξόλσο. Η 

θάζε θαζέηα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κεραληθά κε ηε δηπιαλή ηεο γηα ηνλ 

επθνιόηεξν ρεηξηζκό ή απνζήθεπζε ησλ δεηγκάησλ.  

5. Η αλίρλεπζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο RT-qPCR. 

6. Γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ SARS-CoV-2 λα αμηνινγνύληαη από ηνλ αλαιπηή 

ηνπιάρηζηνλ ηα γνλίδηα Ν θαη ORF1ab. 

7. Όια ηα απαξαίηεηα βήκαηα ησλ εμεηάζεσλ (απνκόλσζε λνπθιετθώλ 

νμέσλ, δηεμαγσγή Real-Time PCR) λα πξαγκαηνπνηνύληαη εζσηεξηθά θαη 

απηόκαηα από ην ζύζηεκα  ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε.  

8. Να δηαζέηεη έλδεημε ζσζηήο θόξησζεο ηεο θαζέηαο θαη αληηζηνηρίαο ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ extraction θαη PCR θαζώο θαη απηόκαηε αλαγλώξηζε 

αληηδξαζηεξίσλ πνπ έρνπλ παξέιζεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο γηα ηελ 

απνθπγή αλαμηόπηζηνπ απνηειέζκαηνο. 

9. Να δηαζέηεη αληίζηξνθε ρξνλνκέηξεζε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ (PCR, 

UV). 

10.Σν ζύζηεκα λα είλαη εγθεθξηκέλν γηα in vitro Γηαγλσζηηθή ρξήζε (CE-

IVD), θαη ηα αληηδξαζηήξηα ηνπ λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν αλαιπηή. 

11.Σν ζύζηεκα λα ρξεζηκνπνηεί αληηδξαζηήξηα πνπ λα κπνξνύλ λα 

δηαηεξεζνύλ από 2 έσο θαη 30°C θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο λα είλαη 

πνιύκελε (ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο).  

12.Σν ζύζηεκα θαη ηα αληίζηνηρα αληηδξαζηήξηα λα επηηξέπνπλ ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ SARS-CoV-2 ηόζν ζε ξηληθό, ξηλνθαξπγγηθό επίρξηζκα, 

όζν θαη ζε ζάιην ή πηύειν κε κία κόλν εμέηαζε. 

13.Η εηδηθόηεηα θαη ε επαηζζεζία λα είλαη ακθόηεξα 100%. 

14.Oη εμεηάζεηο λα κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ άκεζα κόιηο δεηεζνύλ, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα ζπγθεληξσζεί ηθαλόο αξηζκόο δεηγκάησλ. 

15.Να δηαζέηεη UV ιάκπα θαη εζσηεξηθά tips κίαο ρξήζεο, εμαζθαιίδνληαο κε 

ηνλ ηξόπν απηό ηελ απνθπγή επηκνιύλζεσλ κεηαμύ ησλ δεηγκάησλ. 

16.Να κελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ εμνπιηζκόο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ 

(π.ρ κηθξνθπγόθεληξνο).  

17.ε θάζε εμέηαζε λα ππάξρεη ελζσκαησκέλν εζσηεξηθό control πνηνηηθνύ 

ειέγρνπ πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ εγθπξόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηνπ 

ζεηηθνύ ή αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο. 
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18.Να δηαζέηεη ζεηηθό θαη αξλεηηθό κάξηπξα. 

19.Σν ζύζηεκα λα δίλεη εηθόλα γηα ηα ζεηηθά δείγκαηα ζε ιηγόηεξν από 45 

ιεπηά ελώ ην ηειηθό απνηέιεζκα ζεηηθνύ ή αξλεηηθνύ δείγκαηνο  (ρξόλνο 

πξσηνθόιινπ εμέηαζεο) λα κελ μεπεξλάεη ηα 95 ιεπηά από ηελ έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο. 

20.Ο αλαιπηήο λα εηδνπνηεί κε ερεηηθό ζήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάιπζεο θαη ηελ ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

21.Σν ηειηθό απνηέιεζκα λα κπνξεί λα εθηππσζεί από ην ίδην ην κεράλεκα 

ηόζν ακέζσο κεηά ηεο νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο όζν θαη ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξόλν γηα επαλεθηύπσζε, ρσξίο θακία επηπιένλ ζπζθεπή. 

22.Ο αλαιπηήο λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε γηα ηνπο θύθινπο Ct θαη 

ηηο θακπύιεο ησλ πξνο εμέηαζε γνληδίσλ αιιά θαη λα πξαγκαηνπνηεί από 

κόλνο ηνπ ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ (ζεηηθό, αξλεηηθό θαη 

ακθίβνιν). 

23.Ο αλαιπηήο λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ησλ απνηειεζκάησλ αλά 

αζζελή, αλά γνλίδην θαη καδηθά. 

24.Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε εμσηεξηθό εθηππσηή θαη ππνινγηζηή 

γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζην ζύζηεκα LIS ηνπ λνζνθνκείνπ. 

25.Να δηαζέηεη κπξνζηηλή ζύξα USB ώζηε λα κπνξεί λα ζπλδεζεί εύθνια 

πνληίθη ή εμσηεξηθή θνξεηή κλήκε γηα κεηαθνξά ησλ αξρείσλ ή ην 

Barcode reader. 

26.Σν ινγηζκηθό ηνπ κεραλήκαηνο λα είλαη WINDOWS 10 ώζηε λα κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε θνηλό Η/Τ ηόζν κε Wifi όζν θαη κε Bluetooth. 

27.Να δηαζέηεη barcode scanner γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ κέζσ θσδηθώλ 

QR. Η εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ λα κπνξεί λα γίλεη θαη κε 

πιεθηξνιόγεζε αξηζκώλ ή ραξαθηήξσλ ζε δηάθνξεο γιώζζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειιεληθώλ ηόζν κέζσ ηεο νζόλεο αθήο όζν 

θαη κε ηε ζύλδεζε πιεθηξνινγίνπ.  

28.Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεραλήκαηνο λα κελ μεπεξλνύλ ηα 265 mm×545 

mm×575 mm θαη ην βάξνο λα κελ μεπεξλάεη ηα 30kg ιόγσ 

πεξηνξηζκέλνπ ρώξνπ ζην εξγαζηήξην. 

29.Να κπνξεί λα δηεμάγεη θαη άιιεο εμεηάζεηο εθηόο ηνπ SARS-CoV-2 όπσο 

είλαη ε θπκαηίσζε θαη άιινπο ηνύο θαη βαθηήξηα πνπ πξνθαινύλ ηηο 

ινηκώμεηο ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ. 

  

30.Ο πξνκεζεπηήο λα παξέρεη άκεζα δσξεάλ ηερληθή ππνζηήξημε, 

εθπαίδεπζε θαη επηζηεκνληθό πξνζσπηθό.  

31.Η εθάζηνηε εηαηξεία λα κπνξεί λα θαιύςεη κε απόζεκα άκεζα ηηο αλάγθεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Δκηιμώμενο ποζό ππομήθειαρ αναλωζίμος PCR 15,00€/εξέηαζη   

ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ (καηηγοπία ΦΠΑ: Μηδενικόρ)  

Δκηιμώμενα Test /μήνα(300)ηο ποζό αναμένεηαι ζηα 4500€.   
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