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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

ΓΙΟΙΚΗΗ 2εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ      

ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ            

 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ»        

ΜΠΟΣΑΗ 51- 18537 ΠΔΙΡΑΙΑ       

Σει: 213 2079100 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

Πιεξ. Γ.Καθηέξε         Πεηξαηάο  3008/15-2-2016 
Σει: 210 4520835          

Φαμ: 210 4528948 

Δmail: prommet@yahoo.gr         

      

                                                                                                   ΠΡΟ: 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
      

 ΘΔΜΑ: «Απνηειέζκαηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ πζηεκάησλ Αηκνιεςίαο»  

Σσεη.: 1. Το ςπ’ απιθμ. 17/05.12.2013 απόζπαζμα Ππακηικού από ηη ζςνεδπίαζη ηηρ ΕΠΥ ζσεηικά με ηην 

Ειζαγωγή ζε διαδικαζία διαβούλεςζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηο ΠΠΥΥ 2012 και εθεξήρ. 

 

ε εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από 7/1/2016 έσο θαη 14/1/2016 γηα ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ πζηεκάησλ 

Αηκνιεςίαο, δεκνζηεύνπκε ηηο ηξνπνπνηεκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’), όπσο πξνέθπςαλ 

από ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία, από ηελ αξκόδηα 

Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππεξεζία ζα δέρεηαη ηα ζρόιηα ησλ ελδηαθεξόκελσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ prommet@yahoo.gr, γηα ηέζζεξηο (4) εκέξεο, από Σξίηε 16-2-2016 έσο θαη 

Παξαζθεπή 19-2-2016 ζηηο 15.00 κκ, ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία θαη ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε.  

 

        

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΧΑΝΝΗ ΚΟΤΡΛΑ 

 

πλεκκέλα 

1. Παξάξηεκα Α’- Πίλαθαο Παξαηεξήζεσλ 

2. Παξάξηεκα Β’ –Σξνπνπνηεκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΙΜΟΛΗΦΙΑ 

Υξνληθό δηάζηεκα ππνβνιήο παξαηεξήζεσλ:   από Σξίηε 16-2-2016 έσο θαη Παξαζθεπή 19-2-2016 ζηηο 

15.00 κκ 

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο ή 

Φπζηθνύ Πξνζώπνπ 
 

Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε 
 

 

Τπεύζπλνο ζύληαμεο 
 

 

Τπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο 
 

 

Σειέθσλν 
 

 

Φαμ 
 

 

Email 
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1. Γεληθέο Πξνηάζεηο-Παξαηεξήζεηο 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Δηδηθέο Πξνηάζεηο- Παξαηεξήζεηο 

 

 

Παξάγξαθνο 

Αλαθνξάο (π.ρ.) 
Σίηινο Παξαγξάθνπ 

ειίδα/εο 

αλαθνξάο 
Παξαηεξήζεηο/ρόιηα/Πξνηάζεηο Άιιεο ζρεηηθέο παξαπνκπέο 
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Α. ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Σν ζύζηεκα αηκνιεςίαο απνηειείηαη από κία βειόλα κε πηπζζόκελα πηεξύγηα 

(«πεηαινύδα»), πνπ επεθηείλεηαη ζε πιαζηηθό ζσιελάθη, ζην άθξν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη 

ελζσκαησκέλνο κεραληζκόο δηάηξεζεο θηαιηδίνπ θελνύ, απνηεινύκελνο από βάζε, βειόλα 

θαη εηδηθό θάιπκκα. 

Δπλόεηνλ είλαη ινηπόλ όηη ηα δεηνύκελα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ΑΠΟΛΤΣΑ 

ζπκβαηά κε όια ηα δεηνύκελα είδε ζσιελαξίσλ ώζηε λα απνηειεί νινθιεξσκέλν 

ζύζηεκα Αηκνιεςίαο. 

Να θαηαηεζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά CE θσδηθό πξνο θσδηθό γηα όια ηα πξνζθεξόκελα 

είδε. 

 

Β. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΙΑΛΙΓΙΩΝ (ΔΙΓΗ 1,2,3,4,5,6) 

1. Να είλαη άζξαπζηα (αλζεθηηθά θαηα ηελ πηώζε). 

2. Να γεκίδνπλ κε ηελ επίδξαζε θελνύ αέξνο 

3. Να θέξνπλ ειαζηηθό πώκα αζθαιείαο, ζηεγαλήο εθαξκνγήο θαη εύθνιεο δηάηξεζεο. 

4. Να αλαγλσξίδνληαη εύθνια σο πξνο ην είδνο ηνπ αληηπεθηηθνύ (π.ρ. κε ρξσκαηηθό 

θώδηθα) 

5. Να είλαη απνζηεηξσκέλα (λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ή ζην θηαιίδην) 

6. Να θέξνπλ εηηθέηηα πνπ λα αλαγξάθεη 

6.1. Έλδεημε πιήξσζεο 

6.2. Υσξεηηθόηεηα 

6.3. Δίδνο θαη πεξηεθηηθόηεηα αληηπεθηηθνύ 

6.4. LOT παξαγσγήο 

6.5. Ηκεξνκελία ιήμεο 

7. Να θέξνπλ ISO θαη έλδεημε CE. 

 

Γ. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΣΑΛΟΤΓΩΝ (ΔΙΓΗ 7,8) 

1. Να είλαη απνζηεηξσκέλεο, κηαο ρξήζεσο, ζε κνλαδηαία ζπζθεπαζία, κε δηαθαλέο πιηθό 

ώζηε λα δηαθξίλεηαη ην ρξώκα ηεο πεηαινύδαο. 

2. Να θέξνπλ βειόλα θιεβνθέληεζεο αηξαπκαηηθή, αξίζηεο πνηόηεηαο, κε πιαζηηθό 

θάιπκκα, εύθνια απνζπώκελν. 

3. Από ην ρξώκα ησλ πιαζηηθώλ πηεξπγίσλ (πεηαινύδα) λα δηαθξίλεηαη ε δηάκεηξνο ηεο 

βειόλαο (π.ρ. πξάζηλν γηα 21G). 

4. Σν ζσιελάθη πξνέθηαζεο λα έρεη κήθνο από 18cm. 

5. Σν ζύζηεκα δηάηξεζεο ηνπ θηαιηδίνπ θελνύ λα είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε όια ηα 

θαηαθπξσκέλα θηαιίδηα. 

6. Να θέξνπλ ζύζηεκα αζθαινύο εγθόιπσζεο ηεο βειόλαο κεηά ηελ αηκνιεςία κε ηξόπν 

εύθνιν, γξήγνξν θαη εξγνλνκηθό. 

7. ηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθνληαη: 

7.1. Γηάκεηξνο βειόλαο 

7.2. LOT παξαγσγήο 

7.3. CE 

7.4. REF 

7.5. Ηκεξνκελία ιήμεο 

7.6. Έλδεημε απνζηείξσζεο 

8. Να θέξνπλ ISO θαη έλδεημε CE. 

 

Γ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ-ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. Φηαιίδηα γεληθήο αίκαηνο, ρσξεηηθόηεηαο 2-3mL, δηαζηάζεσλ 13*75mm, κε 

αληηπεθηηθό K2 EDTA 
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2. Φηαιίδηα γεληθήο αίκαηνο γηα Μνξηαθό έιεγρν, κε πηεζηό πώκα, ρσξεηηθόηεηαο 6 mL, 

δηαζηάζεσλ 13*100mm, κε αληηπεθηηθό K2 EDTA 

3. Φηαιίδηα βηνρεκηθώλ πξνζδηνξηζκώλ, ρσξεηηθόηεηαο 8-10 mL, δηαζηάζεσλ 

16*100mm, ρσξίο αληηπεθηηθό, κε επηηαρπληή πήμεσο θαη κε gel δηαρσξηζκνύ 

4. Φηαιίδηα νξνύ, ρσξεηηθόηεηαο 8-10mL, δηαζηάζεσλ 16*100mm, ρσξίο αληηπεθηηθό, 

κε επηηαρπληή πήμεσο, ρσξίο gel δηαρσξηζκνύ 

5. Φηαιίδηα εμεηάζεσλ πήμεσο, ρσξεηηθόηεηαο 2 θαη 3ml  , δηαζηάζεσλ 13*75mm, 

ζπλζεηηθά, δηπινύ ηνηρώκαηνο, νιηθήο πιεξώζεσο, κε αληηπεθηηθό Sodium Citrate 3.2% 

(0.109M) 

6. Φηαιίδηα ΣΚΔ, γπάιηλα, ρσξεηηθόηεηαο έσο 1,8 ml κε αληηπεθηηθό Sodium Citrate 

0,45ml (0.105M), κε ζπλνδό κεράλεκα αλάγλσζεο ΣΚΔ  

(Πξνδηαγξαθέο ζπλνδνύ κεραλήκαηνο αλάγλσζεο ΣΚΔ) 

6.1. Να εθηειεί απηόκαηε αλάγλσζε ΣΚΔ κε αλαγσγή ζηε κία ώξα. 

6.2. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 20 ζέζεηο (40 απνηειέζκαηα ηελ ώξα). 

6.3. Να ζπλδέεηαη ακθίδξνκα κε ην Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ησλ εξγαζηεξίσλ (LIS) θαη 

λα θαιύςεη ηα έμνδα ζύλδεζεο ε εηαηξεία. 

7. Πεηαινύδεο αηκνιεςίαο - δηάηξεζεο θηαιηδίσλ θελνύ, 21G, κε κεραληζκό αζθαινύο 

εγθόιπσζεο ηεο βειόλαο κεηά ηελ αηκνιεςία 

8. Πεηαινύδεο αηκνιεςίαο - δηάηξεζεο θηαιηδίσλ θελνύ, 23G, κε κεραληζκό αζθαινύο 

εγθόιπσζεο ηεο βειόλαο κεηά ηελ αηκνιεςία 

 

Δ. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Να θαηαηίζεληαη απαξαηηήησο δείγκαηα γηα ηα  όια ηα πξνζθεξόκελα είδε.  

Σν ζπλνδό κεράλεκα αλάγλσζεο ΣΚΔ ζα δνθηκαζζεί πξηλ ηελ θαηαθύξσζε, ώζηε λα 

εμαζθαιηζζεί ε ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο κε κέζνδν αλαθνξάο. 

Να θαηαηεζεί πιήξεο θύιιν ζπκκόξθσζεο κε ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο, θαζώο θαη 

ζηνηρεία αμηνιόγεζεο (εξγαζίεο, ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, δεκνζηεύζεηο  θιπ) ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 

Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο πξνζθνξάο, λα επηζπλάςνπλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά 

ζεηξάο ISO (ηνπ ζπκκεηέρνληνο,, αιιά θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο), σο 

θαη πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΟΚ ή 98/79/ΔΚ), ώζηε 

λα ηθαλνπνηνύληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθώλ νδεγηώλ ηεο Δ.Δ., ζε πξσηόηππν ή 

λνκίκσο επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν.  

 

 

 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο δεηνπκέλσλ εηδώλ:
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Δ.ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΩΝ 

Α

/

Α 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΔΙΓΟΤ 

 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΠΑΡΑΣ/ΡΙΟΤ 

ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ/Ή 

ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

1 
Φηαιίδηα γεληθήο αίκαηνο, ρσξεηηθόηεηαο 2-3mL, δηαζηάζεσλ 13*75mm, 

κε αληηπεθηηθό K2 EDTA 
ΓΑΔΡΓ 44 ΣΔΜ 16.4.24 0.077 

2 
Φηαιίδηα γεληθήο αίκαηνο γηα Μνξηαθό έιεγρν, κε πηεζηό πώκα, 

ρσξεηηθόηεηαο 6 mL, δηαζηάζεσλ 13*100mm, κε αληηπεθηηθό K2 EDTA 
ΓΑΔΡΓ 46 ΣΔΜ 16.4.170 0.15 

3 

Φηαιίδηα βηνρεκηθώλ πξνζδηνξηζκώλ, ρσξεηηθόηεηαο 8-10 mL, 

δηαζηάζεσλ 16*100mm, ρσξίο αληηπεθηηθό, κε επηηαρπληή πήμεσο θαη κε 

gel δηαρσξηζκνύ 

ΓΑΔΡΓ 45 ΣΔΜ 16.4.133 0.14 

4 
Φηαιίδηα νξνύ, ρσξεηηθόηεηαο 8-10mL, δηαζηάζεσλ 16*100mm, ρσξίο 

αληηπεθηηθό, κε επηηαρπληή πήμεσο, ρσξίο gel δηαρσξηζκνύ 
ΓΑΔΡΓΑ 46 ΣΔΜ 16.4.162 0.117 

5 

Φηαιίδηα εμεηάζεσλ πήμεσο, ρσξεηηθόηεηαο 2 θαη 3 mL, δηαζηάζεσλ 

13*75mm, ζπλζεηηθά,δηπινύ ηνηρώκαηνο, νιηθήο πιεξώζεσο, κε 

αληηπεθηηθό Sodium Citrate 3.2% (0.109M) 

ΓΑΔΡΓ 48 ΣΔΜ 16.4.164 0.1934 

6 
Φηαιίδηα ΣΚΔ, γπάιηλα, ρσξεηηθόηεηαο έσο 1,8 ml κε αληηπεθηηθό 

Sodium Citrate 0,45ml (0.105M), κε ζπλνδό κεράλεκα αλάγλσζεο ΣΚΔ 
ΓΑΔΡΓ 47 ΣΔΜ 16.1.31 0.48 

7 
Πεηαινύδεο αηκνιεςίαο - δηάηξεζεο θηαιηδίσλ θελνύ, 21G, κε κεραληζκό 

αζθαινύο εγθόιπσζεο ηεο βειόλαο κεηά ηελ αηκνιεςία 
ΓΑΔΡΓ 42 ΣΔΜ 23.1.94 0.58 

8 
Πεηαινύδεο αηκνιεςίαο - δηάηξεζεο θηαιηδίσλ θελνύ, 23G, κε κεραληζκό 

αζθαινύο εγθόιπσζεο ηεο βειόλαο κεηά ηελ αηκνιεςία 
ΓΑΔΡΓ 43 ΣΔΜ 23.1.94 0.58 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 


