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ΔΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
Μνλήο Πεηξάθε 10 - 12, Σ.Κ. 115 21
Σει: 210 7288170-137
Αζήλα, 27 Ννε 2017

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
ΤΠ. ΑΡΙΘΜ._20/2017
1. Έρνληαο ππόςε:
α.Σηο ηδξπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ιδξύκαηνο,
β.Σηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ,
γ.Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί Γεκόζησλ πκβάζεσλ,
δ.Σηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.
ε.Σηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο θαη
ηδηαηηέξσο ηελ ππ. αξηζκ. ΠΓ1246/15o/10.12.2015.
ΑΝΑΡΣΟΤΝΣΑΙ
2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ παξόληνο ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξύκαηνο:www.nimts.gr θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ κε ζθνπό ηε δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε
παξερόκελσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην
πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο
ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ.
3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο θαη παξαθαινύκε όπσο απνζηαινύλ κέρξη ηελ
12/12/2017 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00 εγγξάθσο ζηε Κεληξηθή Γξακκαηεία
(Πξσηόθνιιν) ηνπ Ιδξύκαηνο, Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ.: 11521, Αζήλα (Κηήξην
Γηνίθεζεο).
4. Oη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα
επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν
ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ρξνληθή
πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.
5. Δπειπηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνζπάζεηα δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο
αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
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6. Πιεξνθνξίεο δίδνληαη θαζεκεξηλά από 7:30 π.κ έσο 15:00 κ.κ.

Αθξηβέο αληίγξαθν

Σαμρνο Γεώξγηνο Γηαλλαθόο
Γληήο- πληνληζηήο

Λγνο (Ο) Γεώξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηώλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ:
«Α» ΙΟΣΟΠΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ (RIA kits)
«Β» ΡΑΓΙΟΙΟΣΟΠΑ – ΡΑΓΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
«Γ» ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΑ ΤΛΙΚΑ(Γελλήηξηα παξαγσγήο ξαδηνλνπθιηδίσλ -99m)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ζηε
ΑΝΑΡΣΗΗ 20/2017

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ
ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ
Αζήλα, 27 /11/2017

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΙΟΣΟΠΙΚΑ
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ


Σα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο

παξαζθεπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.


Θα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ζαθείο νδεγίεο ρξήζεο θαη πηζηνπνηεηηθά
πνηνηηθνύ ειέγρνπ.



Θα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη αζθαιηζκέλα θαη κε ηελ θαηάιιειε
ζεξκνθξαζία θαη ζπζθεπαζία κέρξη ηνλ ρώξν παξάδνζεο, κε κεηαθνξηθά
κέζα, επζύλε θαη έμνδα πνπ ζα βαξύλνπλ ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία



Ο ξαδηελεξγόο θνξέαο ζα πξέπεη λα είλαη ην ηώδην-125.



Η επώαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (θαη όπνηε
απαηηείηαη πδαηόινπηξν, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία 37±1 deg C)



Η κέζνδνο κέηξεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ησλ επηθαιπκκέλσλ
ζσιελαξίσλ (coated tubes).



Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο
είθνζη (20) εκέξεο από ηελ παξαγγειία.



Ο ρξόλνο δσήο ησλ αληηδξαζηεξίσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ
έμη (6) εβδνκάδσλ.



Σν θάζε παθέην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πξόηππα
δηαιύκαηα (standards) θαη έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξό ειέγρνπ (control).



Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο αλαγθαίεο
ξπζκίζεηο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο γ-counter, ώζηε λα είλαη πιήξσο
ζπκβαηόο κε ηα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα θαη ε κέηξεζε ησλ
δεηγκάησλ λα επηηειείηαη κε πςειή επαηζζεζία θαη επαλαιεςηκόηεηα.



Γηα αληηδξαζηήξηα επί ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη πξόηεξε εκπεηξία ρξήζεο
από ην εξγαζηήξην, όιεο νη εηαηξείεο ππνρξενύληαη, εθόζνλ δεηεζεί πξηλ
ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, λα δηαζέζνπλ δείγκαηα πξνο δνθηκή ζην
εξγαζηήξην.



ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί πξόζζεηνο εμνπιηζκόο θαη εηδηθέο ζπζθεπέο
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αληηδξαζηεξίσλ (π.ρ. κεραλήκαηα έθπιπζεο, εηδηθήο
αλαθίλεζεο, θαηάιιεια έδξαλα κε πιέγκαηα απόρπζεο ηνπ δηαιύκαηνο
θιπ.) απηά λα δηαηεζνύλ δσξεάλ από ηνλ κεηνδόηε, θαζ’ όιν ην ρξνληθό
δηάζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο ζύκβαζεο.
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Θα ιεθζνύλ ππόςε ε πξνεγνύκελε εγρώξηα θαη δηεζλήο εκπεηξία ζρεηηθή
κε ηελ πνηόηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηνπ κεηνδόηε.
Σερληθνί Όξνη-Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο

1. Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθώλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO
9001/2008 (ή λεώηεξν) ή ISO 13485/2003.
2. Σα πξνζθνκηδόκελα πιηθά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ CE Mark, ζύκθσλα κε
ηηο Οδεγίεο 93/42/ΔΚ ή θαη 98/79/ΔΚ θαζώο θαη άδεηα από ηνλ Δ.Ο.Φ.
3. Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
πηζηνπνηεηηθό δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηελ
ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348 (ΦΔΚ 32Β/16-01-2004).

Αθξηβέο αληίγξαθν

ρεο (ΤΙ) Κσλ/λνο Βίιιηαο
Τπνδηεπζπληήο

Λγνο (Ο) Γεώξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηώλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ζηε
ΑΝΑΡΣΗΗ 20/2017

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ
ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ
Αζήλα, 27 /11/2017

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΙΟΣΟΠΑ
–ΡΑΓΙΟΦΑΡΜΑΚΑ



Σα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο
ηερλνινγίαο παξαζθεπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο



Θα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη αζθαιηζκέλα θαη κε ηελ θαηάιιειε
ζεξκνθξαζία θαη ζπζθεπαζία κέρξη ηνλ ρώξν παξάδνζεο, κε κεηαθνξηθά
κέζα, επζύλε θαη έμνδα πνπ ζα βαξύλνπλ ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία.



Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο
δέθα (10) εκέξεο από ηελ παξαγγειία.

Αθξηβέο αληίγξαθν

ρεο (ΤΙ) Κσλ/λνο Βίιιηαο
Τπνδηεπζπληήο

Λγνο (Ο) Γεώξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηώλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ζηε
ΑΝΑΡΣΗΗ 20/2017

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ
ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ
Αζήλα, 27 /11/2017

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΑ
ΤΛΙΚΩΝ
1. Η γελλήηξηα ζα πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζύκθσλε κε ηηο
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη εγθεθξηκέλε από ηνλ Δ.Ο.Φ.
2. Η γελλήηξηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όια ηα εμαξηήκαηα πνπ
απαηηνύληαη (ζσξάθηζε, θηαιίδηα έθινπζεο θαη θπζηνινγηθνύ νξνύ, θιπ.) γηα
ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο.
3. Η ζπλνιηθή ζσξάθηζή ηεο λα είλαη ηέηνηνπ πάρνπο θαη αξρηηεθηνληθήο, ώζηε
ν ξπζκόο έθζεζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 κSv/h (κηθξνζίβεξη αλά ώξα) ζε
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο ζσξάθηζεο θαηά ηελ
εκέξα ηεο κέγηζηεο απνδηδόκελεο ελεξγόηεηαο.
4. Η γελλήηξηα θαηά ηελ πξώηε πξνζθνξά ηεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από
ζσξαθηζκέλν δνρείν γηα ην θηαιίδην ηεο έθινπζεο ην νπνίν ζα ρνξεγεζεί
εθάπαμ από ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία. Σκήκα ηνπιάρηζηνλ ηνπ δνρείνπ
απηνύ ζα απνηειείηαη από δηαθαλέο πιηθό ζσξάθηζεο (π.ρ. εθ
κνιπβδπάινπ), ώζηε λα είλαη νξαηόο ν όγθνο ηνπ εθινύκαηνο.
5. Θα επηδεηρζεί από ηνλ απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν θάζε γελλήηξηαο όιε ε
δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο, ιεηηνπξγίαο-έθινπζεο θάζε γελλήηξηαο, θαζώο θαη
ε απνζπλαξκνιόγεζε απηήο γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ ξαδηελεξγνύ ππξήλα
ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε επθνιία ηεο δηαδηθαζίαο.
6. Η έθινπζε ζα πξέπεη λα πςειήο απόδνζεο ζε ηερλήηην 99m ( ≥ 80%), ην δε
δηάιπκα ηεο έθινπζεο ζα πξέπεη λα είλαη:
α.
β.
γ.
δ.

Γηαπγέο, ζηείξν θαη ειεύζεξν ππξεηνγόλσλ,
Τςειήο ξαδηνρεκηθήο θαζαξόηεηαο (> 99%)
Τςειήο ξαδηντζνηνπηθήο θαζαξόηεηαο (> 99.9%)
Να πεξηέρεη ρακειή πεξηεθηηθόηεηα πξνζκίμεσλ από κνιπβδαίλην
(≤ 0.1%) θαη άιινπο γ-εθπνκπνύο ( ≤ 0.01%).

7. Θα είλαη εθηθηή ε έθινπζε ζε όγθν 5 - 10 ml, είηε κε πνιιαπιά δνρεία
ζπγθεθξηκέλσλ όγθσλ είηε κε ρεηξνθίλεηε δηαθνπή απηήο ζηνλ επηζπκεηό
όγθν.
8. ε πεξίπησζε κε ελζσκαησκέλνπ αζθνύ έθινπζεο, γηα θάζε ηεκάρην
γελλήηξηαο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή ηηκή θαη από δέθα (10)
θηαιίδηα έθινπζεο (evacuated collection vials) θαη δέθα (10) θηαιίδηα
θπζηνινγηθνύ νξνύ, ηα νπνία δύλαληαη λα παξαδίδνληαη είηε ζπλνδεύνληαο
έθαζηε γελλήηξηα, είηε ζηηο πξνζθεξόκελεο ζπζθεπαζίεο.
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9. Με βάζε ην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ απαηηεί ζπλερή
παξνρή ζρεηηθά πςειώλ ηηκώλ ξαδηελεξγνύ ελεξγόηεηαο θαηά ηελ έλαξμε
ηνπ εβδνκαδηαίνπ θύθινπ εμεηάζεσλ, ε νλνκαζηηθή απόδνζε ζε κηιηθηνπξί
(mCi) ηεο ηειεπηαίαο γελλήηξηαο ε νπνία ζα βξίζθεηαη ελ ρξήζεη ζην ηκήκα
ην πξσί εθάζηεο Γεπηέξαο θαη ώξα 08:00 δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε
ησλ 900 mCi, αλεμαξηήησο ηεο εκέξαο παξάδνζήο ηεο.

Αθξηβέο αληίγξαθν

ρεο (ΤΙ) Κσλ/λνο Βίιιηαο
Τπνδηεπζπληήο

Λγνο (Ο) Γεώξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηώλ
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