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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 74.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 48995/1-12-2021 

 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
χωρίς ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΜΕΘ  
ΜΕΘ  Β΄ 

6.650 
7.760 

25.000,00€ 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ  
 

3.500 (1700 δείγματα 
από σύριγγα και 1800 

από τριχοειδή) 

9.000,00€ 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  
ΤΕΠ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
 

5.750 
3.500 
7.500 
7.200 

   

36.000,00€ 

      ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ TEI  550 4.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 74.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 6% - 24%  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΤΕΜΑΧΙΑ 7 

Προϋπολογισμός: 70.000,00€+ ΦΠΑ 

           (ΟΜΑΔΑ Α, Β, Γ) 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
χωρίς ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΜΕΘ  
ΜΕΘ  Β΄ 

6.650 
7.760 

25.000,00€ 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ 
 

3.500 (1700 δείγματα 
από σύριγγα και 1800 

από τριχοειδή) 

9.000,00€ 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  
ΤΕΠ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
 

5.750 
3.500 
7.500 
7.200 

   

36.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 70.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 6% - 24%  

 

 

 

 

1. Ο αναλυτής αερίων αίματος, ηλεκτρολυτών, μεταβολιτών, κλπ. να είναι σύγχρονης 

τεχνολογίας. 

2. Να διαθέτει  έγχρωμη οθόνη αφής καθώς  και ενσωματωμένο εκτυπωτή για την εκτύπωση των 

αποτελεσμάτων.  

3. Να λειτουργεί αποκλειστικά με αναλώσιμες κασέτες. Να μην απαιτεί αντικατάσταση επιπλέον 

υλικών πλην των αναλώσιμων κασετών. Να περιγραφή αναλυτικά η διαδικασία 

αντικατάστασης. 

4. Το πρόγραμμα του αναλυτή να είναι στα Ελληνικά. Να διαθέτει ενσωματωμένες οδηγίες video 

για την ευκολία του χρήστη. 

5. Να μπορεί να μετράει απ΄ ευθείας και ταυτόχρονα σε κάθε δείγμα αίματος τις ακόλουθες 

παραμέτρους για κάθε ομάδα  όπως περιγράφονται στον πίνακα: 
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Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΟΜΑΔΑ 
Α΄ 

ΜΕΘ  
Μετρούμενες:  pH, pO2, pCO2, Hb, SO2%,  Na , K, Cl, Ca, Glucose, 
Lactate, και κλάσματα Αιμοσφαιρίνης 
Υπολογιζόμενες: HCO3– act, HCO3–std, TCO2, Ο2cap, O2Ct, BE-
ecf, BE-b, Σταθερά Διττανθρακικά, Κυψελιδικό Οξυγόνo , AaDO2,  
Αρτηριοκυψελιδικός λόγος, RI, Anion Gap, P50, Hct, pO2(A-a), 
iCa(7.4) 

ΜΕΘ  Β΄ 

ΟΜΑΔΑ 
Β΄ 

ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ 

Μετρούμενες:  pH, pCO2, pO2, Na , K, Ca, Cl, SO2%,   Glucose, 
Lactate, Hb, tBili, και κλάσματα Αιμοσφαιρίνης (HHb, MetHb, 
O2Hb, COHb, HbF). 
Υπολογιζόμενες: HCO3–, TCO2, Ο2cap, O2Ct, BE-ecf, BE-b, 
Σταθερά Διττανθρακικά, Κυψελιδικό Οξυγόνo, AaDO2, Hct, 
Αρτηριοκυψελιδικός λόγος, RI, Anion Gap, P50, pO2(A-a). 

ΟΜΑΔΑ 
Γ΄ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  
ΤΕΠ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
 

Μετρούμενες: pH, pCO2, pO2, Hb, Na , K, Cl, Ca, Glucose, Lactate.   
Υπολογιζόμενες: HCO3–, TCO2, Ο2cap, SO2%,  BE-ecf, BE-b, 
AaDO2,  Anion Gap, Hct, P50, pO2(A-a). 

  

 

6. Να εξασφαλίζεται η πλήρης προστασία των χειριστών από τα απόβλητα με τα οποία οι 

χειριστές δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή.  Η συσκευασία αντιδραστηρίων να είναι ενιαία και 

η συσκευασία των αποβλήτων ερμητικά σφραγισμένη. 

 

7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από τα πήγματα και εύκολη αντιμετώπιση τους.  

Να μην απαιτεί επιπλέον προσαρμογής ή παγίδες πήγματος με την εισαγωγή δείγματος. 

 

8. Ο χρόνος για την ανάλυση του δείγματος και την εκτύπωση του αποτελέσματος, για το σύνολο 

των ζητούμενων παραμέτρων να μην είναι μεγαλύτερος  από 90 sec.  

 

9. Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος για το σύνολο των ζητούμενων παραμέτρων, να είναι έως 

200μl για μέτρηση από σύριγγα και έως 100μl για μέτρηση από τριχοειδές. Να μην απαιτεί 

ειδικές συσκευές δειγματοληψίας.  

 

10.  Ειδικά για το τμήμα της Μονάδας νεογνών απαιτείται η μέτρηση 1.800 δειγμάτων         

τριχοειδικών, όπου τα τριχοειδή σωληνάρια   θα περιλαμβάνονται στην προσφορά της 

εταιρείας. 

11. Να δέχεται δείγματα από ολικό αίμα (αρτηριακό ή φλεβικό), τριχοειδή, διηθήματα (πλευριτικό 

υγρό κ.λ.π.). 

 

12. Ο αναλυτής  να  μην χρήζει  συντήρησης. Τα  ηλεκτρόδια/αισθητήρες του αναλυτή να είναι σε 

ενιαία συσκευασία η οποία να αλλάζεται εύκολα και γρήγορα σε χρόνο μικρότερο των σαράντα 

λεπτών. 

 

13. Να διαθέτει την δυνατότητα μηνιαίας μέτρησης των εξετάσεων. 

 

14. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και ο αυτόματος ποιοτικός έλεγχος των μηχανημάτων, 
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 για τουλάχιστον τρείς φορές την εβδομάδα και στα τρία επίπεδα ανά παράμετρο. Αν 

συνίσταται από τον κατασκευαστικό οίκο άλλο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου να προσφερθεί 

αναλόγως.  

 

15. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από κατάλληλο σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

(UPS). 

 

16. Να παρέχεται πλήρη κάλυψη σε ανταλλακτικά αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη σε όλη την 

διάρκεια της σύμβασης. 

 

17. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της βλάβης 

εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την αναγγελία της βλάβης στον ανάδοχο. Διαφορετικά, 

αν δεν είναι εφικτή η άμεση επισκευή, θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του μηχανήματος με 

ένα άλλο του ίδιου τύπου, που να λειτουργεί κανονικά. 

 

18. Το τεχνικό τμήμα της αναδόχου εταιρείας θα υποστηρίζει τηλεφωνικά τους αναλυτές 

Σαββατοκύριακα και αργίες. 

 

19. Οι προσφορές να δοθούν είτε για το σύνολο των Αναλυτών Αερίων Αίματος είτε ανά ομάδα 

αναλυτών όπως περιγράφονται παραπάνω.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ   

( ΟΜΑΔΑ Δ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΤΕΜΑΧΙΑ 1 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
χωρίς ΦΠΑ 

      ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ TEI  550 4.000,00€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 4.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 6%-24%  

 

 

1. Να είναι μικρού όγκου, φορητός, και να λειτουργεί με τεχνολογία κάρτας/τεστ μίας χρήσης. 

2. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής και να λειτουργεί  στα Ελληνικά με  σύγχρονο λειτουργικό 

σύστημα , (windows)  

3. Από ένα δείγμα, σε μία κασέτα μέτρησης  να μετράει τις παραμέτρους  pH, pO2, pCO2, K
+, Na+, Ca++, 

Cl-, Glu,Lac,Hct,Cre,BUN,Urea.   

4. Ο όγκος δείγματος για το σύνολο των παραπάνω εξετάσεων  να μην υπερβαίνει τα 100μL 

5. Να μπορεί να λαμβάνει δείγμα απευθείας από τριχοειδή σωληνάρια ώστε να είναι δυνατή η 

αποφυγή της επίπονης για τον ασθενή διαδικασίας αρτηριακής δειγματοληψίας. 
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6. Να μπορεί να υπολογίζει τον ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) και επιπλέον τουλάχιστον τις 

παραμέτρους :  HCO3, Anion gap, TCO2, O2cap,SO2%, BE-ecf, BE-b,AaDO2, P50, pO2(A-a).  

7. Να μπορεί να λειτουργεί με μπαταρία, ώστε να μεταφέρεται εύκολα. Η μπαταρία να είναι μεγάλης 

διάρκειας με δυνατότητα ανάλυσης άνω των 60 δειγμάτων. 

8. Ο χρόνος λήψης αποτελέσματος μετά την εισαγωγή δείγματος να είναι βραχύς και να μην 

υπερβαίνει τα 45΄΄. 

9. Τα αντιδραστήρια να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 4 μηνών) και να διατηρούνται σε 

θερμοκρασία δωματίου.  

10. Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων . Να αναφερθεί ο τρόπος και να 

προσφερθεί.  

11. O αναλυτής να αναγνωρίσει μέσω barcode την ημερομηνία λήξης και το lot της κάρτας/τεστ μιας 

χρήσης. 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ. 
 
 

1. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα 

μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη 

σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή επίσημων βεβαιώσεων 

του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του 

πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη  δήλωση τον τύπο, το εργοστάσιο 
κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του 
μοντέλου.  
 

3. Να κατατεθεί λίστα με τα σημεία (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικές κλινικές κλπ) που έχει 
εγκατασταθεί αντίστοιχο μηχάνημα Αερίων Αίματος. 
 

4. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE Mark σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

93/42/EEC  και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κατατίθενται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

5. Οι προσφέροντες να καταθέτουν τα πιστοποιητικά: 

 ΕΝ ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου του μηχανήματος 

 EN ISO 9001:2015 του αντιπροσώπου  

 ΕΝ ISO 13485:2016 του αντιπροσώπου  

 Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του αντιπροσώπου 
 

6. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος από την ανάδοχο εταιρία θα γίνει πλήρης εγκατάσταση , 
επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.  
 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος είναι να συνοδεύεται από οδηγίες 
χρήσης και συντήρησης – επισκευής, στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες να αποδίδουν πιστά το 
πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. 
 

8. Το Νοσοκομείο να διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με τις ανάγκες του  να αφαιρεί μονομερώς με 
αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού από την σύμβαση μηχανήματα τα οποία δεν του είναι πλέον 
απαραίτητα. 


