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για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων με Κυτταρομετρία Ροή

 Ημ/νία 24/06/2019Αξιότιμοι συνεργάτες 

Ως απάντηση στη Δεύτερη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων με κυτταρομετρία ροής, με 

ταυτόχρονη παραχώρηση ενός (1) αναλυτή κυτταρομετρίας ροής, ως συνοδό 

εξοπλισμό, που διενεργεί το Νοσοκομείο σας έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Οι προδιαγραφές αφορούν αποκλειστικά το όργανο που θα προσφερθεί ως συνοδός 

εξοπλισμός, χωρίς να γίνεται καμία συγκεκριμένη αναφορά στο είδος και τον αριθμό 

των εξετάσεων που θα διενεργηθούν από το εργαστήριο, που ουσιαστικά είναι και το 

κύριο ζητούμενο. Μη γνωρίζοντας τι επιθυμεί να κάνει το εργαστήριο, είναι πρακτικά 

αδύνατο για μία εταιρία να πει αν συμφωνεί ή όχι με τις προδιαγραφές. Ιδιαίτερα δε 

όταν διαθέτει πολλαπλά μοντέλα αναλυτών, και πρέπει να επιλέξει ποιο είναι το 

κατάλληλο για τον εκάστοτε διαγωνισμό. 

Σε συνέχεια του παραπάνω, στις τροποποιημένες προδιαγραφές υπ’ αριθμ. 21, 33, 36 

γίνεται αναφορά σε αντιδραστήρια και αναλώσιμα, χωρίς να εμφανίζονται πουθενά οι 

ζητούμενες εξετάσεις. Συνεπώς είναι πρακτικά αδύνατο για κάθε ενδιαφερόμενο να 

γνωρίζει αν μπορεί να ανταποκριθεί. 

Στην προδιαγραφή 2 ζητείται ανάλυση μέχρι και 10 φθορισμών ταυτόχρονα, κάτι που 

δεν προέκυπτε από αντίστοιχο προηγούμενο διαγωνισμό. Η απάντηση του 

εργαστηρίου σε προηγούμενο σχόλιο μας είναι ότι «το εργαστήριο θα αναλάβει και 

αιματολογικούς ασθενείς και χρειάζεται να εξοικονομεί χρόνο». Με δεδομένο ότι η 

συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά την αγορά από το Νοσοκομείο ενός οργάνου με 

δυνατότητες κάλυψης μελλοντικών αναγκών, αλλά τη διενέργεια συγκεκριμένων 

εξετάσεων με παραχώρηση ενός αναλυτή, θεωρούμε την απάντηση ανεπαρκή. Το 

εργαστήριο οφείλει να δηλώσει με σαφήνεια πόσες και ποιες εξετάσεις θα 

διενεργήσει, ώστε ο προσφερόμενος συνοδός εξοπλισμός να καλύπτει αυτές τις 

ανάγκες. Σε περίπτωση ωστόσο που υπάρχει ενδεχόμενο μελλοντικών αναγκών, 

οφείλει επίσης να τις αναφέρει αναλυτικά για να ληφθούν υπόψη από τους 

προσφέροντες. 

Στην προδιαγραφή 5 ζητείται επεξεργασία ψηφιακού σήματος υψηλής ανάλυσης 

τουλάχιστον 20 bit. Σε προηγούμενο σχόλιο μας εξηγήσαμε αναλυτικά ότι η διεθνώς 

αναγνωρισμένη εταιρία Becton Dickinson έχει επιλέξει η συγκεκριμένη παράμετρος 

να είναι στο 18, χωρίς αυτό να στερεί τίποτα από αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα 

του αναλυτή της. Θεωρούμε ότι με την άρνηση προσαρμογής σε ≥18, συνεπώς τον 

δεδομένο εκ προοιμίου αποκλεισμό μας, εμποδίζεται ο υγιής ανταγωνισμός. 

Επιπλέον, μπορεί μεν το εργαστήριο να έχει ήδη δουλέψει με αυτή την ανάλυση 

ψηφιοποίησης, όπως απαντήθηκε σε προηγούμενο σχόλιο μας, ωστόσο υπάρχουν και 

άλλα εργαστήρια που έχουν δουλέψει με διαφορετική. Συνεπώς δεν θεωρούμε ότι 

αυτός είναι ουσιαστικός λόγος απόρριψης της πρότασης μας. 



Στην προδιαγραφή 6 ζητείται αυτόματος δειγματολήπτης κλειστός με δυνατότητα 

vortex. Η απάντηση του εργαστηρίου σε προηγούμενο σχόλιο μας είναι ότι 

«χρειάζεται οπωσδήποτε η δυνατότητα ανάδευσης με τον περιγραφέντα τρόπο ανά 

δείγμα», χωρίς αυτό να δικαιολογείται. Εάν υπάρχει κάποιος επιστημονικά 

τεκμηριωμένος λόγος που αυτό ζητείται «οπωσδήποτε», θεωρούμε ότι το εργαστήριο 

οφείλει να τον αναφέρει, ειδάλλως η προδιαγραφή ακούγεται φωτογραφική, εφ’ όσον 

έτσι απορρίπτεται εκ προοιμίου οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ανάδευσης έχει επιλεγεί 

από τους κατασκευαστές άλλων δειγματοληπτών. 

Στις προδιαγραφές 22 και 24 ζητείται εμμέσως η προαιρετική ύπαρξη επιστημονικής 

υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα η κάλυψη της εκπαίδευσης χρηστών 

για τουλάχιστον ένα έτος σε εργαστήριο στο οποίο εκτελούνται διαφορετικού τύπου 

εξετάσεις. Η απάντηση σε προηγούμενο σχόλιο μας είναι ότι «το εργαστήριο απαιτεί 

τη συγκεκριμένη εκπαίδευση». Ειλικρινά προκαλεί εντύπωση και ερωτηματικά το 

γεγονός ότι το εργαστήριο θεωρεί ήσσονος σημασίας την ύπαρξη αδιάλειπτης και 

επαρκούς επιστημονικής υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη, ενός συνεργάτη δηλαδή που 

θα παρέχει την αρχική επιστημονική εκπαίδευση των χρηστών και θα μπορεί να 

ανταποκριθεί επί της ουσίας άμεσα σε όποιο πρόβλημα προκύψει στην πορεία της 

συνεργασίας. Αντ’ αυτού, στο σημαντικό αυτό θέμα εμφανίζεται να καλύπτεται με 

μία έγγραφη βεβαίωση ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, προφανώς από την Αθήνα. 

Ωστόσο «απαιτεί» να καλύπτει ο προμηθευτής την εκπαίδευση σε άλλο εργαστήριο 

και μάλιστα για διάστημα άνω του ενός έτους, χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνιση. Η 

απαίτηση αυτή είναι πρωτοφανής για δεδομένα διαγωνισμού Νοσοκομείου. Είθισται 

οι εταιρίες να εκπαιδεύουν το προσωπικό που θα χειρίζεται τον αναλυτή  και να 

ανταποκρίνονται οι ίδιοι στα τυχόν προβλήματα. Η ασαφής εκπαίδευση άγνωστου 

αριθμού ατόμων σε ένα ή παραπάνω εργαστήρια (δεν είναι δεδομένο ότι ένα 

εργαστήριο διενεργεί όλες τις εξετάσεις που αναφέρονται) εντός της πόλης ή και όχι 

(χωρίς να παραβλέπουμε ότι απαιτείται και τη συναίνεση τους), χωρίς πρακτικά 

χρονικό περιορισμό, αποτελεί κατά τη γνώμη μας μία δυνητικά δυσανάλογη 

οικονομική επιβάρυνση που στερείται ουσίας. Προτείνουμε να καθοριστεί με 

σαφήνεια τι ζητάει το εργαστήριο ως εκπαίδευση, επιπλέον της υποχρεωτικής που 

απορρέει από τη κλασσική συμβατική υποχρέωση. 

Στην προδιαγραφή 28 ζητείται η ευαισθησία σε MESF για FITC, PE και PC5. Καθώς 

έχει επικρατήσει οι περισσότερες εταιρίες να αναφέρουν στα επίσημα φυλλάδια τους 

την ευαισθησία των οργάνων στα δύο κυριότερα φυσικά φθοριοχρώματα αναφοράς 

(FITC και PE), ζητάμε οποιαδήποτε αναφορά σε άλλο φθοριόχρωμα να είναι 

προαιρετική και να αξιολογείται υπέρ της εταιρίας που θα την καταθέσει. 

Στην προδιαγραφή 31 ζητείται ο συνοδός εξοπλισμός να διαθέτει ταχύτητα ανάλυσης 

άνω των 20.000 eps και η απάντηση σε προηγούμενο σχόλιο μας ήταν ότι το 

εργαστήριο «προτίθεται να προχωρήσει σε εφαρμογές τύπου MRD», εφ’ όσον βέβαια 

αυτό είχε επισημανθεί επί λέξει στην παρατήρηση μας. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, ο συνοδός εξοπλισμός οφείλει να καλύπτει τις ανάγκες των εξετάσεων 

όπως αυτές αναφέρονται. Εάν το εργαστήριο προτίθεται μελλοντικά να προσθέσει 

εξετάσεις οφείλει επίσης να τις αναφέρει με σαφήνεια, ώστε να γνωρίζει ο κάθε 

ενδιαφερόμενος αν μπορεί να ανταποκριθεί και/ή ποιο μοντέλο αναλυτή καλύπτει τις 

ανάγκες και όχι φυσικά να εικάζει ποιες μπορεί να είναι αυτές οι μελλοντικές 

ανάγκες. Εφ’ όσον λοιπόν δεν αποδεικνύεται ότι οι ανάγκες απαιτούν ταχύτητα 

ανάλυσης 20.000 eps, προτείνουμε να αλλάξει σε 10.000. 

Στην προδιαγραφή 33 ζητείται τα λειτουργικά αναλώσιμα να διαθέτουν CE. Οι 

απαιτήσεις της  Ευρωπαϊκής οδηγίας 98/79/ΕΚ αναφέρονται σε ό,τι συμμετέχει στην 

κλινική εξέταση. Είναι κοινό φαινόμενο η σύγχυση μεταξύ της αρχής λειτουργίας 



διαφορετικών αναλυτών και συνεπώς των αντίστοιχων απαιτήσεων. Έτσι, ενώ στην 

περίπτωση π.χ ενός αιματολογικού αναλυτή το υγρό περιροής συμμετέχει στην 

κλινική εξέταση άρα οφείλει να συμμορφώνεται στους ίδιους κανονισμούς με τα 

λοιπά αντιδραστήρια, στην περίπτωση της κυτταρομετρίας ροής το υγρό περιροής δεν 

εμπλέκεται στην κλινική εξέταση. Προτείνουμε η προδιαγραφή να γίνει «Tα 

λειτουργικά αντιδραστήρια (υγρό περιρροής και υγρό καθαρισμού) του αναλυτή να 

διαθέτουν CE, μόνο εφ’ όσον απαιτείται από την οδηγία 98/79/ΕΚ». Άλλωστε, είναι 

γνωστό ότι και σε άλλου είδους εξετάσεις χρησιμοποιούνται αναλώσιμα που δεν 

διαθέτουν CE. 
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