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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                           
ΗΠΔΙΡΟΤ  ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ                                    
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ            
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ 
 
              
Σκήκα: Οηθνλνκηθό            
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ        
Πιεξνθνξίεο: Γ. Πόηαξε, Γ. Καιθαβνύξα 
Γ/λζε: Αι. Καιαληδάθνπ  13 
Κππαξηζζία,  Σ.Κ.  24 500 
Σει. 27613-60170 
E-MAIL: promitheies@noskypar.gr 

 

 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΑΡ. 40/2022 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ – ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ – ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΟΤ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ  
8.163,66€ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 24% CPV:33696500-0, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔΗΝΙΑ (Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΙΙΑ), ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ 
ΑΝΑΘΔΗ  

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζ/θε Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο) 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απεπζείαο 
αλάζεζε  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε κόλν βάζε 
ηηκήο αλά είδνο 

ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ηκεξνκελία 12/01/2023 – Ηκέξα : Πέκπηε  

Ώξα: 14:00 κ.κ.  

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  
Ηκεξνκελία 13/01/2023 – Ηκέξα : Παξαζθεπή 

Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
 Γ.Ν. Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο,    
Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 ΣΚ 24500, Κππαξηζζία ) 

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)  1359 

ΚΩΓΙΚΟ CPV 33696500-0 

mailto:promitheies@noskypar.gr
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 
8.163,66 € (πιένλ ΦΠΑ 24%) ή 9.163,28 € κε ην Φ.Π.Α.  

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΜΥ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Έλα (1) έηνο 

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζην 
πξόγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ΚΗΜΓΗ 

 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο : 

1. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 2. Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007). 

2. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007)  
3. Σνπ Ν. 4025/1-03-2012. 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 ΄΄ Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο ΄΄ 

(Φ.Δ.Κ. 194   Α΄2010) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  
5. Σνπ Π.Γ. 80/16 (Φ.Δ.Κ. 145 Α/5-8-16) πεξί ΄΄Αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

Γηαηάθηεο΄΄  
6. Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο 

ππνρξέσζεο επηθπξώζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ.  
7. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 
Α΄/2014), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

8. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

9. Σνπ Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΔΚ 81/05, άξζξν 7, παξ.8 ππνπ.. 17). 
10. Σνπ Ν. 4472/2017 (Α’ 74) , άξζξν 27 ζρεηηθά κε έθδνζε απόθαζεο έγθξηζεο 

ζθνπηκόηεηαο γηα θάζε είδνπο πξνκήζεηαο , παξνρήο ππεξεζηώλ θιπ.  
11. Σνλ νξγαληζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ β.δ. 31/1-20/2/56 (ΦΔΚ 56Α΄) θαζώο 

ηξνπνπνηήζεθε- ζπκπιεξώζεθε κεηαγελέζηεξα θαη αλακνξθώζεθε κε ηελ αξ. 
Τ4α/νηθ.121798/12 (ΦΔΚ 3477/31-12-2012 Β΄) απόθαζε Οηθνλνκηθώλ, 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Τγείαο. 

12. Σελ κε αξ. Τ4α/νηθ. 123890/2012 (ΦΔΚ 3499/31.12.2012 Σεύρνο Γεύηεξν) 
Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ –Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη 
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο-Τγείαο, ζρεηηθά κε ηνλ Δλνπνηεκέλν Οξγαληζκό ηνπ 
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ – Κ.Τ. Κππαξηζζίαο 

13. Σελ ππ΄αξίζκ. 20573/22.10.2020 Πξάμε Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο κε ηελ νπνία εθρσξεί πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπνληαη 
γηα ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3329/2005 θαη 
άιιεο αξκνδηόηεηεο 

 
Σηο Απνθάζεηο:  
 

1) Σελ ππ’ αξηζκ. 04/03-03-2021 (Θ: 5) Απόθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ δηαγσληζκνύ.  

2) Σελ ππ’αξηζκ. 10/08-03-2022 (Θ: 2) Απόθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε  πηλάθσλ πξνγξακκαηηζκνύ πξνκεζεηώλ-
ππεξεζηώλ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2022-2023. 
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3) Σελ ππ’ αξηζκ. 43/31-01-2022 Πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Μεζζελίαο 
ζρεηηθά κε ηε ζπγθξόηεζε ηξηκεινύο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ – ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ – ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΟΤ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ  . 

4) Σελ κε αξ. πξ. 1329/29-12-2022  Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνπ 
θαηαρσξήζεθε ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο κε α/α 1379/29-12-2022     
θαη αλαξηήζεθε ζηε Γηαύγεηα κε ΑΓΑ:60B746904Y-9OB .                          

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Γηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ – ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ – ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΟΤ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ  , 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 8.163,66 € πιένλ ηνπ ΦΠΑ ή 9.163,28 € κε ην 
Φ.Π.Α., γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο, 

βάζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι) πνπ επηζπλάπηνληαη θαη 
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, σο θάησζη : 

Ανηιδραζηήρια Μικροβιολογικού-Ιολογικού-Κσηηαρολογικού-Παθολογοαναηομικού 

Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ, CPV: 33696500-0, ΚΑΔ: 1359 

A 
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΗΜΑ ΒΙΟΥΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 
ΟΤΡΩΝ 

     
A/A 

ΔΞΔΣΑΔΙ 
ΠΟ/Σ

Α  
ΣΙΜΗ 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
 ΜΔ ΦΠΑ  
13% 

ΚΑΣΗΓΟΡ
ΙΑ 

ΔΞΔΣΑΔ
ΩΝ 

ΚΩΓΙΚΟ  
 ΚΔΟΚΔΔ 

A.1 ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΩΛ 1500 1,9075 
2861,25 

3233,21 
ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 
ΝΟΩΛ 

14.01.07.01.0
01 

      
ΤΝΟ   
ΛΟ   Η 2.861,25 3233,21 

  
  

      

      Ανηιδραζηήρια Μικροβιολογικού-Ιολογικού-Κσηηαρολογικού-Παθολογοαναηομικού 

Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ, CPV: 33696500-0, ΚΑΔ: 1359 

B 
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟ/ΣΑ  ΣΙΜΗ Μ/Μ ΤΝΟΛΟ 
 ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

ΚΩΓ. 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣ
ΗΡΙΟΤ 

B.1 

Ραηλίεο καθξνζθνπηθήο 
κέηξεζεο νύξσλ 10 
παξακέηξσλ νπηηθήο 
αλάγλσζεο ρσξίο ηε 
ρξήζε αλαιπηή           ΡΑΗΛΗΑ 100 0,078 7,80 8,27 14.6.281 

B.2 

Ρεζη αλίρλεπζεο 
ινηκώδνπο 
κνλνππξήλσζεο κε 
κέζνδν 

αλνζνρξσκαηνγξαθίαο 
(MONO-TEST). Λα δηαζέηεη 
εηδηθή ζέζε control θαη σο 
δείγκα λα ρξεζηκνπνηείηαη 
νξόο ή νιηθό αίκα ζε 
θαζέηα TEST 60 1,12 67,20 71,23 

ΓΔΛ 
ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
 ΕΔΡΑΗ 



4 
 

B.3 

Latex test γηά ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηνπ 
ξεπκαηνεηδνύο παξάγνληα 
(RA TEST). Λα πεξηέρεη 
ζεηηθό θαη αξλεηηθό 
control, θάξηεο θαη 
ζηπιενύο αλάδεπζεο. TEST 100 0,11 11,00 11,66 

ΓΔΛ 
ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ  
ΕΔΡΑΗ 

B.4 

ύζηημα επώαζης 
αναερόβιφν ζσνθηκών. 
Λα πεξηέρεη θαθέινπο 
δεκηνπξγίαο αλαεξόβησλ 
ζπλζεθώλ, πιαζηηθά 
ζαθνπιάθηα κηαο ρξήζεο 
θαη  θιηπ ζθξαγίζκαηνο. 
Λα κελ απαηηείηαη ε ρξήζε 
εηδηθνύ δείθηε. TEST 100 2,375 237,50 251,75 

ΓΔΛ 
ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
 ΕΔΡΑΗ 

B.5 

ύζηημα επώαζης 
ζσνθηκών CO2. Λα 
πεξηέρεη θαθέινπο 
δεκηνπξγίαο ζπλζεθώλ 
CO2 πιαζηηθά ζαθνπιάθηα 
κηαο ρξήζεο γηα ηε 
δεκηνπξγία ησλ 
θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ 
θαιιηέξγεηαο θαη  θιηπ 
ζθξαγίζκαηνο. Λα κελ 
απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθνύ 
δείθηε. TEST 100 2,085 208,50 221,01 

 
ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 

ΕΔΡΑΗ 

B.6 

Ρεζη άκεζεο αλίρλεπζεο 
ζηξεπηόθνθθνπ Group A 
ζε θαξπγγηθό επίρξηζκα κε 
κέζνδν 
αλνζνρξσκαηνγξαθίαο 
(strep-test) ζε θαζέηα. 
Ξιήξεο θηη λα πεξηέρεη 
ζηπιενύο ιήςεο 
θαξπγγηθνύ επηρξίζκαηνο 
κε ζεηηθό θαη αξλεηηθό 
κάξηπξα. Δπίζεο  λα 
ππάξρεη εηδηθή ζέζε γηα ην 
control.  TEST 80 1,15 92,00 97,52 14.6.331 

B.7 

TEST ΚΤΗΔΩ συηλής 
εσαιζθηζίας ζε ορό και 
ούρα με μέθοδο 
ανοζοτρφμαηογραθίας 
ζε καζέηα. Λα 
πξαγκαηνπνηείηαη 
νπνηαδήπνηε ώξα ηεο 
εκέξαο. Λα έρεη 
επαηζζεζία 10 mIU/ml 
HGG ζε νξό  θαη 20 
mIU/ml HGG ζε νύξα θαη 
εηδηθόηεηα 100 %. 
Κέηξεζε ελζσκαησκέλε 
ζηελ θαζέηα. Πην ηέινο 
ηνπ ηεζη ην απνηέιεζκα 
λα επηζεκαίλεηαη πάλσ ζηε 
θαζέηα. TEST 400 0,15 60,00 63,60 14.6.233 
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B.8 

Σατεία 
ανοζοτρφμαηογραθική 
μέθοδος για ηην 
ανίτνεσζη Influenza Α 
και Β.  
Ρν test λα είλαη ππό 
κνξθή θάξηαο/ζπζθεπήο 
(όρη strip). TEST 40 1,85 74,00 78,44 

ΓΔΛ 
ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ  
ΕΔΡΑΗ 

B.9 

Ανίτνεσζη Ανηοτών ζε 
5 καρβαπενεμάζες με 
ανοζοτρφμαηογραθία 
ζε μία καζέηα από 
καλλιέργημα και θεηική 
αιμοκαλλιέργεια.  TEST 30 18,00 540,00 572,40 

ΓΔΛ 
ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
 ΕΔΡΑΗ 

B.10 

O.X. (OXIDASE) Γίζθνη 
γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο 
νμεηδάζεο  ΓΗΠΘΝΠ 100 0,192 19,20 20,35 

ΓΔΛ 
ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ  
ΕΔΡΑΗ 

B.11 

BACITRACIN (0,02-
0,04IU) Γίζθνη γηα ηελ 
δηαθνξνπνίεζε ησλ Β-
Αηκνιπηηθώλ ηεο νκάδαο Α 
ησλ ζηξεπηνθόθθσλ.  ΓΗΠΘΝΠ 50 0,1040 5,20 5,51 14.6.571 

B.12 

Test για Clostridium 
Difficile. Κε 
αλνζνρξσκαηνγξαθηθή 
κέζνδν γηα ηνλ πνηνηηθό 
πξνζδηνξηζκό ησλ ηνμηλώλ 
Α & Β θαη ηνπ αληηγόλνπ 
ηνπ clostridium difficile ζε 
δείγκα θνπξάλσλ 
αλζξώπνπ. Ξιήξεο θίη κε 
ζεηηθό κάξηπξα.   TEST 20 6,80 136,00 144,16 

ΓΔΛ 
ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ  
ΕΔΡΑΗ 
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B.13 

ΓΙΚΟΙ ΔΤΑΙΘΗΙΑ 
ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΩΝ. Νη 
πξνζθεξόκελνη δίζθνη 
αληηβηνηηθώλ λα πιεξνύλ 
ηηο πξνδηαγξαθέο CLSI θαη 
EUCAST. Ζ εηαηξεία ζα 
πξέπεη λα πξνζθέξεη 4 
δηαλεκεηέο αληηβηνηηθώλ 
(dispensers)  γηα ηξπβιία 
Mueller Hinton Agar 120 
mm square (16 δίζθσλ) 
θαη 2  δηαλεκεηέο 
αληηβηνηηθώλ (dispensers) 
γηα ηξπβιία Mueller Hinton 
Agar 90mm round (6 
ηνπιάρηζηνλ δίζθσλ). Ρα 
αληηβηνηηθά λα έρνπλ 
κεγάιε εκεξνκελία ιήμεο 
(2-3 ρξόληα). Γηα 

νκνηνκνξθία αλάιπζεο 
ηνπ θόζηνπο θαη 
θαηαθύξσζεο ηνπ 
πξαγκαηηθνύ κεηνδόηε ζα 
εθηηκεζεί όια ηα δηζθία λα 
έρνπλ ίδην θόζηνο. Ζ 
εηαηξεία λα πξνζθνκίζεη 
ιίζηα κε όια ηα 
πξνζθεξόκελα δηζθία. Πε 
πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ε 
εηαηξεία ζα πξέπεη λα 
αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο 
παξαγγειίεο. Όια ηα είδε 
ηεο θαηεγνξίαο 
θαηαθπξώλνληαη ζε έλαλ 
πξνκεζεπηή κε βάζε ηελ 
ειαρίζηε ζπλνιηθή ηηκή 

(κεηνδόηε). Ζ πξνζθνξά 
όισλ ησλ δεηνύκελσλ 
πιηθώλ είλαη ππνρξεσηηθή. ΓΗΠΘΝΠ 9500     

ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ  
ΕΔΡΑΗ 

B.14 Amikacin (30 κg) 

ΓΗΠΘΝΠ 1000 0,044 46,64   

B.15 Amoxicillin + Clavulanic 
acid (30κg) ΓΗΠΘΝΠ 1000 0,044 46,64   

B.16 Cefaclor (30 κg) 

ΓΗΠΘΝΠ 1000 0,044 46,64   

B.17 Cefoxitin (30 κg) 

ΓΗΠΘΝΠ 1000 0,044 46,64   

B.18 Ceftazidime (10 κg) 

ΓΗΠΘΝΠ 500 0,044 23,32   

B.19 Cefuroxime Sodium (30 
κg) ΓΗΠΘΝΠ 1000 0,044 46,64   

B.20 Ciprofloxacin (5 κg) 

ΓΗΠΘΝΠ 1000 0,044 46,64   

B.21 Linezolid (10 κg) 

ΓΗΠΘΝΠ 500 0,044 23,32   

B.22 Norfloxacin (10 κg) 

ΓΗΠΘΝΠ 1000 0,044 46,64   

B.23 Oxacillin (1 κg ) 

ΓΗΠΘΝΠ 500 0,044 23,32   

B.24 Tigecycline (15 κg) 

ΓΗΠΘΝΠ 500 0,044 23,32   
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B.25 Trimethoprim + 
Sulfamethoxazole (1.25 / 
23.75 κg) ΓΗΠΘΝΠ 500 0,044 23,32   

 
Σεζη ζσγκόλληζης επί 
πλακός για ηον ποιοηικό 
και ημιποζοηικό 
προζδιοριζμό ηφν 
ανηιζφμάηφν ενανηι 
ηφν ανηιγόνφν ηης 
ζαλμονέλλας και ηης 
βροσκέλας 
(Οροανηιδράζεις Widal 
& Wright)           

B.26 
SALMONELLA H ANTIGEN 
GROUP A ML 5 0,72 3,82 

ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
ΕΔΡΑΗ 

B.27 
SALMONELLA H ANTIGEN 

GROUP B ML 5 0,72 3,82 

ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 

ΕΔΡΑΗ 

B.28 
SALMONELLA H ANTIGEN 
GROUP C ML 5 0,72 3,82 

ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
ΕΔΡΑΗ 

B.29 
SALMONELLA H ANTIGEN 
GROUP T ML 5 0,72 3,82 

ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
ΕΔΡΑΗ 

B.30 
SALMONELLA O ANTIGEN 
GROUP A ML 5 0,72 3,82 

ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
ΕΔΡΑΗ 

B.31 
SALMONELLA O ANTIGEN 
GROUP B ML 5 0,72 3,82 

ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
ΕΔΡΑΗ 

B.32 
SALMONELLA O ANTIGEN 
GROUP C ML 5 0,72 3,82 

ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
ΕΔΡΑΗ 

B.33 
SALMONELLA O ANTIGEN 
GROUP T ML 5 0,72 3,82 

ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
ΕΔΡΑΗ 

B.34 

BRUCELLA ABORTUS ML 5 0,72 3,82 
ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 

ΕΔΡΑΗ 

B.35 BRUCELLA MELITENSIS ML 5 0,72 3,82 
ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 

ΕΔΡΑΗ 

 

ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Δ 
ΚΟΝΗ (dehytrated) Δ 

ΤΚΔΤΑΙΑ 500 GR 
          

B.36 
MAC CONKEY AGAR No 2 
(dehytrated) 500 GR FL 5 44,00 272,80 

ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
ΕΔΡΑΗ 

B.37 
SS AGAR (dehytrated) 500 
GR FL 2 35,00 86,80 

ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ 
ΕΔΡΑΗ 

B.38 
MUELLER HINTON AGAR 
(dehydrated) 500 GR FL 5 48,00 297,60 14.6.518 

 
ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Δ 

ΔΣΟΙΜΑ ΣΡΙΒΛΙΑ      
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B.39 
ΡΟΒΙΗΑ COLUMBIA 
AGAR+5% SHEEP OR 
HORSE BLOOD 

ΡΟΒΙΗ
Ν 40 0,32 15,87 14.6.320 

 
ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Δ 
ΔΣΟΙΜΑ ΩΛΗΝΑΡΙΑ           

 

B.40 
ΕΩΚΝΗ ΕΔΙΖΛΗΡΖ 
(SELENITE BROTH) 

ΠΩΙΖΛ
ΑΟΗO 80 0,56 44,80 55,55 14.6.61 

B.41 ΘΔΗΝΓΙΘΝΙΗΘΝΗ ΕΩΚΝΗ 
ΠΩΙΖΛ
ΑΟΗO 100 0,54 54,00 66,96 14.6.359 

 
ΥΡΩΣΙΚΔ     

 
      

B.42 CRYSTAL VIOLETTE LΡ 1 9,80 9,80 12,15 

ΓΔΛ 
ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ  
ΕΔΡΑΗ 

B.43 NAOH 4% LΡ 1 5,00 5,00 6,20 

ΓΔΛ 
ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗ  

ΕΔΡΑΗ 

 

      

ΤΝΟΛΟ Θ 
Ν.Μ. 

ΚΤΠΑΡΙΙΑ 
 

2.841,08 
  

Ανηιδραζηήρια Μικροβιολογικού-Ιολογικού-Κσηηαρολογικού-Παθολογοαναηομικού 

Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ, CPV: 33696500-0, ΚΑΔ: 1359 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Γ Ασηόμαηος Ανοζοτημικός αναλσηής  

A/A ΔΞΔΣΑΔΙ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΚΔΟΚΔΔ 

ΚΑΔ Μ/Μ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
ΣΙΜΗ 
TEST ΤΝΟΛΟ 

 ΤΝΟΛΟ ΜΔ 
ΦΠΑ 13% 

Γ.1 Anti Hbc 15.02.02.14.001 1359 TEST 200 3,9978 799,56 903,50 

Γ.2 Hbe Ag 15.02.02.21.001 1359 TEST 200 3,9978 799,56 903,50 

Γ.3 ANTI Hbe 15.02.02.24.001 1359 TEST 200 3,9478 789,56 892,20 

Γ.4 ANTI HTLV 1/2 
15.03.32.04.001 

1359 TEST 30 11,4978 344,93 389,78 

          
ΤΝΟΛΟ Ι Ν.Μ. 
ΚΤΠΑΡΙΙΑ 2.733,61 3.088,98 

 

 

 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο), Γηεύζπλζε Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία ΣΚ 24500, 
Σειέθσλν: 2761360170  

 e-mail: promithies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr 

Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία  Πόηαξε, Γεσξγία Καιθαβνύξα 
 

 

mailto:promithies@noskypar.gr
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2. ΣΡΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΗΜΔΡΟΜΙΝΙΑ 

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ 

ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Πξσηόθνιιν Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο) 

       12/01/2023 

ΩΡΑ 14:00κ.κ. 

Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο), Αιέμαλδξνπ 

Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία, Σ.Κ 

24500, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

ζηηο 13/01/2023 ώξα 10:00 π.κ. 

 

3.  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 
 
α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνύ 

πξνζώπνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ε πξναλαθεξόκελε 

ππεύζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ, όπσο απηόο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή 

επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. θαη αθνξά αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ) θαη 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ζπκπιεξώζεθε 

κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019) γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ 

ζπλεηαηξηζκώλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ή δδ) ζηηο ππόινηπεο 

πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν.(άξζξν 

80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016)  

β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)  

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην 
ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, 
εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 
παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο /θνηλνπξαμίεο απηώλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνύλ ηνπο 
όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 
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γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεύνπζαο αξρήο όηη ν 
πλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα. 
εκείσζε: ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνύ ζρήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε 
πιήξεο επσλπκία θαη δηεύζπλζε, θαζώο θαη ν αξηζκόο ηειεθώλνπ, θαμ θαη ε 
δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) όισλ ησλ κειώλ ηνπ. 
 

4. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηό: 
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ 
πξνεγνύκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη 12/01/2023, εκέξα 
Πέκπηε θαη ώξα  14:00κ.κ. 
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεύζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε 
ηξόπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε 
λα έρνπλ παξαιεθζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Δθόζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία 
Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην 
ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία». 
 

    5. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 
2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. 
2.3. Ο αξηζκόο ηεο πξόζθιεζεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. 
2.4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 
ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα ηα εμήο: 
3.1. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνύληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ». 
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν 
θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα 
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
6.Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 
 Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα: 

  Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 Αλάδεημε αλαδόρνπ 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζώζεηο. 

Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειόηεξε 
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πξνζθεξόκελε ηηκή αλά είδνο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
 
7. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο 

 
ηελ παξνύζα δηαθήξπμε δελ απαηηείηαη 
 
8. Δηδηθνί όξνη 
 
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξώ. 
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη 
ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά. 
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ 
Β) ύλνιν πξνζθεξόκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηό ΦΠΑ θαη ύλνιν ΦΠΑ 
Γ) πλνιηθό θόζηνο κε ΦΠΑ 
Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. 
 
9. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 
 
ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζύκθσλεο κε όινπο ηνπο 
όξνπο, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ελώ είλαη 
δπλαηό, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα ζεσξεζνύλ απνδεθηέο 
θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Ωο 
αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννύληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 
δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα ή ηελ πνηόηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ πεξηνξίδνπλ ζε 
θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηώκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξόλησλ. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από 
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 
ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία από 
ηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: 

 
1 Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ. 
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε δηθαηνινγεηηθώλ. 
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιύπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο. 
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή. 
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε. 
7. Γελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο, όπνπ 
απηνί αλαθέξνληαη. 

8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθό ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, εθόζνλ αληηζηνηρίδνληαη 

9. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη 
 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 12/01/2023, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00 
κ.κ. είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκό. 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηεο Πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο 
μερσξηζηά.  
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Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ζε εθαηόλ είθνζη εκέξεο (120) . 
 
10. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο: 
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
πξνβιέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 
4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).  

 
11. Τπνγξαθή  & Γηάξθεηα ύκβαζεο 
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώλεηαη νξηζηηθά ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιήμεη απηά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη 
θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο: 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα όινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 
ηεο επηρείξεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Η Αλαζέηνπζα αξρή 
ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξώην επηιαρόληα γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη 
αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. 
 
Η ζύκβαζε νξίδεηαη γηα έλα (1) έηνο. 
 
 

 

12.  Παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή 

Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ γίλεηαη εμνινθιήξνπ ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο θαη θαηόπηλ παξαγγειίαο από ην αξκόδην ηκήκα. 
 
Η παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη από ηηο αξκόδηεο επηηξνπέο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα 
ην ζθνπό απηό ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 , παξ.11β ηνπ Ν.441/2016. 
Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη 
όηη άιιν αθνξά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ αγαζώλ ζε εθηέιεζε 
ηεο  παξνύζαο  ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016.   

13. Πιεξσκή αλαδόρνπ 
 
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο αλσηέξσ 
πξνκήζεηαο, ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 
ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 13. Η 
πιεξσκή ζα ιάβεη ρώξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη 
από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ 
δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 
Αλαδόρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ. 
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο  ύκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά 
θαη δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε ή αύμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηεο ύκβαζεο.  

Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή 
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14. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
 

1.Καζ ́ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε 
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  
2.Ο Αλάδνρνο, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη λα 
παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη 
έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ.  
3.Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζε λα ηεξεί ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθό Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.  
4. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ώζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
5. Απαγνξεύεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε 
ππεπζπλόηεηεο θαη  επζύλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηόλ από ηελ παξνύζα.  
  
Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπληζηά ηεθκήξην όηη ν 
δηαγσληδόκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδόκελεο 
ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο 
θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο. 

 
Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη 
αληίζεζή ηνπο κε θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο 
Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό θαλόλα 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, ππεξηζρύεη ν θαλόλαο 
δηθαίνπ. 
 
15. Μαηαίσζε: 
 
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθώο αηηηνινγεκέλε 
απόθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά από γλώκε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ κε 
ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 

                             Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ    
 
 
 

                                              ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ   
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ-ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ-
ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΟΤ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ 

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΦΤΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΩΝ ΟΤΡΩΝ Ε 

ΠΛΗΡΩ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΤΣΗ (N.M. ΚΤΠΑΡΙΙΑ) 

 

Σο προςφερόμενο αυτόματο ςφςτθμα φυςικοχθμικισ ουροανάλυςθσ να είναι 

καινοφργιο και αμεταχείριςτο, τρζχον μοντζλο, με τα κάτωκι χαρακτθριςτικά για 

τα οποία να γίνουν ςαφείσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα διεκνι εςϊκλειςτα και 

εγχειρίδια χριςθσ. 

 

1. Όλθ θ διαδικαςία ρουτίνασ να είναι πλιρωσ αυτόματθ χωρίσ τθν ανάγκθ 

ςυνεχοφσ παρουςίασ χειριςτι, να ζχει δειγματοφορζα 40 δειγμάτων, 

δειγματολιπτθ με ανάδευςθ δείγματοσ και ταχφτθτα ανάλυςθσ 

τουλάχιςτον 200 τεςτ/ϊρα. 
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2. Να μετρά το ειδικό βάροσ με ψθφιακό διακλαςίμετρο ςε εφροσ τουλάχιςτον 

1,000 – 1,050 με ανάλυςθ 0,001. 

3. Να μθν απαιτεί ειδικι διαδικαςία για τθν προςκικθ/αλλαγι 

αντιδραςτθρίων (ςυνεχοφσ φόρτωςθσ αντιδραςτθρίων) ϊςτε να μθν 

ακινθτοποιείται ι διακόπτεται κακ’ οιονδιποτε τρόπο θ εργαςία ρουτίνασ 

του εργαςτθρίου. 

4. Να μθν υπάρχουν φαινόμενα επίδραςθσ αποτελζςματοσ από δείγμα ςε 

δείγμα (Carry over) κατά τθ λειτουργία του αναλυτι ςε ςυνκικεσ ρουτίνασ. 

5. Η μζτρθςθ όλων των παραμζτρων να βαςίηεται ςτθν μζκοδο τθσ 

πολυχρωματικισ ανακλαςιμετρίασ, για εξάλειψθ πικανϊν παρεμβολϊν. 

Κατά προτίμθςθ να διακζτει τουλάχιςτον 4 διαφορετικά μικθ κφματοσ για 

τισ μετριςεισ του. 

6. Να προςδιορίηει με τθν μεγαλφτερθ δυνατι αναλυτικι ικανότθτα και 

γραμμικότθτα (να αναφερκεί αναλυτικά θ κλίμακα), τισ κάτωκι 11 

παραμζτρουσ: 

● ΠΡΩΣΕÏΝΕ 

● ΝΙΣΡΙΚΑ 

● ΛΕΤΚΟΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΕΣΕΡΑΗ 

● ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ 

● ΓΛΤΚΟΖΗ 

● ΧΟΛΕΡΤΘΡΙΝΗ 

● ΟΤΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ 

● ΚΕΣΟΝΙΚΑ ΩΜΑΣΑ 

● pH 

● ΧΡΩΜΑ 

● ΟΨΗ 

7. Θα εκτιμθκεί θ αυτόματθ πλιρθσ διόρκωςθ τθσ επίδραςθσ τθσ 

κερμοκραςίασ αντίδραςθσ ςτο αποτζλεςμα τθσ μζτρθςθσ όλων των 

μετροφμενων παραμζτρων (ςυγκρίςιμα αποτελζςματα ςε διαφορετικζσ 

ςυνκικεσ αντίδραςθσ). 

8. Θα εκτιμθκεί θ αυτόματθ πλιρθσ διόρκωςθ τθσ επίδραςθσ του χρϊματοσ 

κάκε δείγματοσ οφρων ςτθ μζτρθςθ όλων των ανωτζρω παραμζτρων 

(λιγότερα ψευδι αποτελζςματα).  

9. Θα εκτιμθκεί θ αυτόματθ πλιρθσ διόρκωςθ τθσ επίδραςθσ πικανισ 

πρωτεϊνουρίασ και γλυκοηουρίασ κάκε δείγματοσ οφρων ςτθ μζτρθςθ του 

εβ. 

10. Σα αντιδραςτιρια λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ να μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν και με απλι οπτικι παρατιρθςθ για τον προςδιοριςμό 

των βιοχθμικϊν παραμζτρων, ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ. 

11. Να προςτατεφει τουσ χριςτεσ και το περιβάλλον από τα μολυςματικά 

βιολογικά απόβλθτα (να αναφερκεί ο τρόποσ).  

12. Να μθν απαιτεί χριςθ ειδικϊν ςωλθναρίων για τα δείγματα και να μπορεί 

να δεχκεί επείγοντα δείγματα. 

13. Να ζχει ενςωματωμζνο εκτυπωτι, οκόνθ και Bar Code reader 
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14. Να μπορεί να ςυνδεκεί με εξωτερικό εκτυπωτι και Η/Τ.  

15. Να ζχει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ και μθχανικισ ςφνδεςθσ με αυτόματο 

αναλυτι μικροςκόπθςθσ οφρων. 

16. Όλα τα προςφερόμενα είδθ να διαθέτουν CE MARK.  

17. Θα εκτιμθκεί θ μζτρθςθ αςκορβικοφ οξζοσ για τθν αποφυγι ψευδϊσ 

αρνθτικϊν αποτελεςμάτων ςε τουλάχιςτον πζντε από τισ ζντεκα ηθτοφμενεσ 

παραμζτρουσ.  

18. Να είναι ςυμβατό με το ςφςτθμα LIS του εργαςτθρίου (εφόςον διακζτει) και 

θ δαπάνθ ςφνδεςθσ να επιβαρφνει τον προμθκευτι. 

 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ( 

Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ) 

                            ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

1. Είναι απαραίτθτο από τον κάκε προμθκευτι να προςφερκοφν όλεσ οι εξετάςεισ 

που αναφζρονται ςτον Πίνακα των εξετάςεων. Επίςθσ να αναφερκοφν επιπλζον 

εξετάςεισ που δφναται να εκτελεςκοφν ςτον προςφερόμενο αναλυτι ϊςτε να 

αξιολογθκοφν. 

2. Η επεξεργαςία των εξετάςεων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίασ προςπζλαςθσ 

δειγμάτων (RANDOM ACCESS) και θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιεί ο αναλυτισ να 

παρζχει αξιοπιςτία, ευαιςκθςία και να βαςίηεται ςτθ Χθμειοφωταφγεια. 

3. Η παραγωγικότθτα του αναλυτι να είναι τουλάχιςτον 200 εξετάςεισ ανά ϊρα. 

4. Να ζχει ενςωματωμζνο ψυγείο φφλαξθσ αντιδραςτθρίων (<12°C), για όλα τα 

προςφερόμενα αντιδραςτιρια, με αναγνϊςτεσ γραμμικοφ κϊδικα (barcode), 

ϊςτε να μθν χρειάηεται θ τοποκζτθςθ τουσ ςε προεπιλεγμζνθ κζςθ. Θα 

εκτιμθκεί ο μεγαλφτεροσ δυνατόσ αρικμόσ τεςτ ανά φιαλίδιο αντιδραςτθρίου 

για τισ παραμζτρουσ με μεγάλο ετιςιο αρικμό εξετάςεων. 

5. Να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιςτον 20 διαφορετικζσ εξετάςεισ. 

6. Να ζχει δυνατότθτα υποδοχισ τουλάχιςτον 100 δειγμάτων ταυτόχρονα ςε 

ςωλθνάρια με BARCODE ςτον δειγματολιπτθ του, να είναι ςυνεχοφσ φόρτωςθσ 

και να ζχει επιπλζον τουλάχιςτον 15 κζςεισ φόρτωςθσ επειγόντων (STAT) χωρίσ 

να απαιτείται αφαίρεςθ δειγμάτων ρουτίνασ. Να ζχει τθ δυνατότθτα φόρτωςθσ 

κι εκτζλεςθσ επειγόντων δειγμάτων (stat) χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του 

αναλυτι. Σα επείγοντα δείγματα να παίρνουν προτεραιότθτα ζναντι όλων των 

δειγμάτων πλθν όςων δειγματολθπτοφνται τθ ςτιγμι ειςαγωγισ του επείγοντοσ 

δείγματοσ. 

7. Ο δειγματοφορζασ να μπορεί να δεχτεί ταυτόχρονα ςωλθνάρια διαφορετικισ 

διαμζτρου (εξωτερικισ διαμζτρου από 10mm) και φψουσ, καψάκια και 
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καψάκιαςε ςωλθνάρια. Η απελευκζρωςθ των δειγμάτων να γίνεται άμεςα μετά 

τθν δειγματολθψία και να μθν δεςμεφονται τα δείγματα εντόσ του αναλυτι. 

8. Να δζχεται δείγματα διαφόρων τφπων (οροφ, πλάςματοσ και δείγματοσ) 

ταυτόχρονα. 

9. Ο χρόνοσ λιψθσ ενόσ αποτελζςματοσ να μθν υπερβαίνει τα 45 λεπτά για όλεσ τισ 

ηθτοφμενεσ ανοςολογικζσ εξετάςεισ. 

10. Ο αναλυτισ να χρθςιμοποιεί αντιδραςτιρια, βακμονομθτζσ και οροφσ ελζγχου 

που να μθν χρειάηονται αναςφςταςθ. Σα αντιδραςτιρια μετά τθν εξαγωγι τουσ 

από το ψυγείο να μποροφν άμεςα να φορτωκοφν ςτον αναλυτι. 

11. Η βακμονόμθςθ των αντιδραςτθρίων να απαιτείται όςο το δυνατόν κατά αραιά 

χρονικά διαςτιματα (τουλάχιςτον 3 εβδομάδεσ). Σο προλθπτικό service, θ 

προςκικθ αναλωςίμων και λοιπϊν υλικϊν ςτον αναλυτι να μθν επθρεάηει τθν 

ςτακερότθτα τθσ βακμονόμθςθσ των αντιδραςτθρίων ςε αυτόν. 

12. Για τον προςδιοριςμό κάκε είδουσ εξζταςθσ να απαιτείται μία καμπφλθ 

βακμονόμθςθσ ςτον αναλυτι. 

13. Να δίνει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ φόρτωςθσ και βακμονόμθςθσ backup 

αντιδραςτθρίων ίδιασ και διαφορετικισ παρτίδασ (lotnumber) μεταξφ τουσ. Να 

μθν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των βακμονομιςεων που μποροφν να 

πραγματοποιθκοφν ανά ςυςκευαςία αντιδραςτθρίου. 

14. Δείγματα διαφόρων τφπων (ορόσ, πλάςμα), οροί ποιοτικοφ ελζγχου και 

διαλφματα βακμονόμθςθσ, να φορτϊνονται όλα ςε κοινοφσ δειγματοφορείσ, 

ανεξάρτθτα του φορζα υποδοχισ του υλικοφ. 

15. Να είναι δυνατι: 

a. Η άμεςθ πρόςβαςθ ςτο δείγμα. 

b. Η πλιρθσ ιχνθλαςιμότθτα του δείγματοσ. 

c. Η εξάλειψθ τθσ αβεβαιότθτασ που προκαλείται ςτο παραγόμενο 

αποτζλεςμα από τθν παράλλθλθ μζτρθςθ κάτω από διαφορετικζσ 

ςυνκικεσ βακμονόμθςθσ, κακϊσ και κατά τισ τυχοφςεσ επαναλιψεισ ςτα 

αντίςτοιχα δείγματα. 

16. Να δφναται να μεταφζρει ςε εξωτερικι μονάδα αποκικευςθσ τα αποτελζςματα 

ποιοτικοφ ελζγχου. 

17. Η ςτάκμθ όλων των υγρϊν (δείγματα, αντιδραςτιρια, απόβλθτα, τυχόν 

απορρυπαντικά) να ελζγχεται με ςφςτθμα ελζγχου ςτάκμθσ ι υπολογιςτικά και 

να ειδοποιείται ο χειριςτισ. 

18. Η λειτουργία του αναλυτι να μθν επιβαρφνει με επιπλζον ςτερεά απόβλθτα το 

εργαςτιριο πζραν των απαραίτθτων κυβεττϊν για τθ διενζργεια τθσ αντίδραςθσ 

προςδιοριςμοφ. 

19. Ο αναλυτισ να ζχει τθ δυνατότθτα επιςιμανςθσ ανεπαρκοφσ ποςότθτασ 

δείγματοσ καιαντιδραςτθρίου για ακρίβεια δειγματολθψίασ, θ οποία κα 

οφείλεται ςε πιγματα, κρόμβουσ, ινικζσ, φυςαλίδεσ. 

20. Ο νεκρόσ όγκοσ των δειγμάτων να μθν είναι μεγαλφτεροσ από 60μL. 
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21. Θα εκτιμθκεί ο αρικμόσ των εξετάςεων επί του ςυνόλου που είναι μζκοδοι δφο 

ςταδίων αποφεφγοντασ με αυτό τον τρόπο το φαινόμενο προηϊνθσ 

(HookEffect). 

22. Να διακζτει ςφςτθμα ελζγχου ποιότθτασ (Q.C.) με απεικόνιςθ διαγραμμάτων 

Levey-Jennings και με αποκικευςθ των τιμϊν των controls κακϊσ και των 

καμπυλϊν βακμονόμθςθσ. Η ειςαγωγι των νζων τιμϊν ποιοτικοφ ελζγχου 

(controls) και βακμονομθτϊν (calibrators) να γίνεται αυτόματα (με USB ι άλλο 

τρόπο). 

23. Ο ίδιοσ ο αναλυτισ να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ αραίωςθσ και 

επανάλθψθσ των δειγμάτων (AutoDilution&AutoRetest), κακϊσ και αυτόματθσ 

εκτζλεςθσ άλλθσ εξζταςθσ ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ 

(ReflexTesting), χωρίσ τθν επανατοποκζτθςθ του δείγματοσ από τον χειριςτι και 

χωρίσ τθν απαίτθςθ χριςθσ επιπλζον λογιςμικϊνςυςτθμάτων. 

24. Να διακζτει ςφςτθμα για τθν αποφυγι επιμολφνςεων μεταξφ των δειγμάτων 

(carryover). 

25. Να ζχει αυξθμζνθ ευαιςκθςία και υψθλι γραμμικότθτα που να αποδεικνφεται 

με τα εςϊκλειςτα τθσ εταιρίασ.  

26. Σο πρόγραμμα λειτουργίασ να είναι εφχρθςτο με ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, με 

εικόνεσ βοικειασ χριςθσ και ςυντιρθςθσ (onlinehelp) ϊςτε να παρζχει άμεςθ 

πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςχετικά με το εκάςτοτε μινυμα ςφάλματοσ. Θα 

αξιολογθκεί κετικά θ λειτουργία του λογιςμικοφ του αναλυτι ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

27. Να διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου των θλεκτρονικϊν/μθχανικϊν μερϊν και ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ να υπάρχει ειδοποίθςθ του χειριςτι με 

ταυτόχρονθ παροχι διορκωτικϊν ενεργειϊν για τθν επίλυςι τουσ. 

28. Οι διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ του αναλυτι να εμφανίηονται ςε λίςτα και αρχείο 

καταγραφισ για εφκολθ χριςθ - αυτόματθ παρακολοφκθςθ και για ανάκλθςθ 

των πρόςφατων διαδικαςιϊν. 

29. Σα αποτελζςματα να τυπϊνονται ανά αςκενι και ςυγκεντρωτικά, με εκτυπωτι 

υψθλισ ταχφτθτασ και να διακζτει ζξοδο για αμφίδρομθ ςφνδεςθ με online 

ςφςτθμα διαχείριςθσ αςκενϊν (LIS) ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

30. Να είναι ςυμβατό με το ςφςτθμα LIS του εργαςτθρίου και θ δαπάνθ ςφνδεςθσ 

να επιβαρφνει τον προμθκευτι. 

31. Αν απαιτείται να ςυνοδεφεται ο αναλυτισ από ςφςτθμα απιονιςμοφ και 

κακαριςμοφ του  νεροφ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του αναλυτι, τότε το 

κόςτοσ αγοράσ, εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ κα βαρφνει εξ ολοκλιρου τον 

προμθκευτι. 

32. Να υποςτθρίηεται από ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ (UPS), με δαπάνθ 

του προμθκευτι. 
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33. Να διακζτει ςφςτθμα λεπτομεροφσ καταγραφισ του αναλυτικοφ ζργου ανά 

εξζταςθ (βακμονομιςεισ, εξετάςεισ δειγμάτων, επίπεδα ποιοτικοφ ελζγχου). Ο 

αρικμόσ των πραγματοποιοφμενων εξετάςεων πρζπει υποχρεωτικά να 

καταγράφεται θλεκτρονικά επακριβϊσ κατά τρόπο αδιάβλθτο με ςφςτθμα 

καταγραφισ εξετάςεων, το οποίο είτε κα είναι ενςωματωμζνο ςτουσ αναλυτζσ 

είτε κα είναι ανεξάρτθτο (όχι το LIS), αλλά άμεςα ςυνδεδεμζνο με αυτοφσ. Κάκε 

προμθκευτισ κα ορίςει ςτθν τεχνικι του προςφορά τθν διαδικαςία καταγραφισ 

που προτείνει και που κα προςφζρει δωρεάν. 

34. Να παρζχεται θ δυνατότθτα ελζγχου, ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ του 

αναλυτι (online) από απόςταςθ μζςω modem με το τεχνικό τμιμα (service) του 

προμθκευτι. 

35. Να κατατεκοφν οι οδθγίεσ χριςεωσ κάκε εξζταςθσ ςτα ελλθνικά, ςτισ οποίεσ κα 

πρζπει να αναγράφονται οι επιδόςεισ (επαναλθψιμότθτα, γραμμικότθτα, 

ακρίβεια κ.λ.π.) επάνω ςτον προςφερόμενο αναλυτι. Να αναφερκεί ο χρόνοσ 

ςτακερότθτασ επί του αναλυτι, ο χρόνοσ ςτακερότθτασ βακμονόμθςθσ, κακϊσ 

και το εφροσ μζτρθςθσ για κάκε απαιτοφμενο αντιδραςτιριο ςε πίνακα προσ 

αξιολόγθςθ. Επίςθσ από τα εςϊκλειςτα εγχειρίδια των αντιδραςτθρίων, 

calibrators και controls να προκφπτει ότι τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια, 

calibrators και controls προορίηονται για κανονικι χριςθ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ 

τφπουσ και μοντζλα αναλυτϊν που προςφζρονται. Να κατατίκενται και τα 

manuals των αναλυτϊν (ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτα αγγλικά για τθν 

επιβεβαίωςθ των προδιαγραφϊν. 

36. Σο ςυνολικά δθλοφμενο κόςτοσ ανά εξζταςθ, πρζπει να προκφπτει από τον 

ςυνυπολογιςμό των απαιτοφμενων ςυςκευαςιϊν αντιδραςτθρίων και λοιπϊν 

υλικϊν των αναλυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τον χρόνο ηωισ επί του αναλυτι, 

τον αρικμό των εξετάςεων τθσ διακιρυξθσ που κα εκτελοφνται, κακϊσ και τον 

αρικμό των εξετάςεων βακμονόμθςθσ.  

 

Όλα τα ανωτζρω κα πρζπει να πιςτοποιοφνται με τθν κατάκεςθ των εςϊκλειςτων 

οδθγιϊν χριςθσ για τα αντιδραςτιρια και όλα τα ςυμπλθρωματικά υλικά 

(βακμονομθτζσ, controls, αναλϊςιμα θλεκτρολυτϊν, πλυςτικά υγρά κ.λ.π.), κακϊσ 

και παραπομπζσ από τα εγχειρίδια χριςθσ των αναλυτϊν, ϊςτε να τεκμθριϊνονται 

οι καταναλϊςεισ που ζχουν λθφκεί υπόψθ ςτθ ςφνταξθ τθσ τεχνικο-οικονομικισ 

ανάλυςθσ. 

 

Λοιπέσ απαιτθςεισ εξοπλιςμοφ: 

1. Να αναφερκοφν αναλυτικά ςε πίνακα και να αποδεικνφονται με παραπομπζσ, οι 

απαιτοφμενοι χρόνοι ςυντιρθςθσ όλου του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ θμερθςίωσ 

(<25’ για κάκε αναλυτικι μονάδα), εβδομαδιαίωσ (<40’ για κάκε αναλυτικι 
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μονάδα), μθνιαίωσ ι όποτε υποχρεωτικά απαιτείται ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα ςφμφωνα με τον οίκο καταςκευισ (π.χ. ανά 14 

θμζρεσ/μθνιαίωσ/τριμθνιαίωσ, κλπ). 

2. Να αναφερκεί οποιοδιποτε άλλο επιπλζον τεχνικό χαρακτθριςτικό του ςυνοδοφ 

εξοπλιςμοφ και των αντιδραςτθρίων ζτςι ϊςτε να αξιολογθκοφν. 

3. Να αναφερκοφν οποιεςδιποτε επιπλζον απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ που δεν 

περιγράφονται ανωτζρω για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του. 

4. Θα λθφκεί ςοβαρά υπ’ όψιν ςτθν αξιολόγθςθ θ λειτουργικότθτα του 

Εργαςτθρίου μετά τθν εγκατάςταςθ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ, θ ευχρθςτία και ο 

κατά το δυνατό μικρότεροσ αρικμόσ χειριςτϊν που απαιτείται για τθν πλιρθ 

λειτουργία του προςφερομζνου ςυςτιματοσ, όπωσ επίςθσ θ ικανότθτά του να 

διεκπεραιϊνει αποδεδειγμζνα τον θμεριςιο όγκο εργαςίασ του Εργαςτθρίου ςε 

όςο το δυνατό ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα. 

 

Σέλοσ ιεωροφμε απαραίτητο κάιε προμηιευτθσ να καταιέτει τα παρακάτω 

έντυπα 

και πιςτοποιητικά μαζί με την προςφορά του: 

1. Βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ των μθχανθμάτων ότι τα προςφερκζντα ςτον 

διαγωνιςμό αναλϊςιμα και ανταλλακτικά (που κα χρθςιμοποιοφνται από το 

μθχάνθμα) προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονικι χριςθ, ότι είναι 

απόλυτα ςυμβατά με τα θλεκτρονικά και μθχανικά μζρθ των μθχανθμάτων, και 

ότι δεν κα επθρεάςουν τθν ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του. 

2. Βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ των μθχανθμάτων ι του εξουςιοδοτθμζνου 

αντιπροςϊπου του για τθν παροχι πλιρουσ τεχνικισ και Επιςτθμονικισ 

υποςτιριξθσ (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) κακϊσ και ότι ςτελζχθ τθσ ζχουν 

εκπαιδευτεί ςε εγκαταςτάςεισ του προςφερόμενου οίκου. 

 

 

Anti-HBc 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποιοτικό προςδιοριςμό των αντιςωμάτων ζναντι 

του πυρθνικοφ αντιγόνου τθσ Ηπατίτιδασ Β ςε ορό ι πλάςμα να είναι 

τελευταίασ γενιάσ και να εφαρμόηονται ςε πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο 

ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ (randomaccess). 

2. Η αρχι προςδιοριςμοφ να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία Χθμειοφωταφγειασ και 

να εξαςφαλίηεται θ αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων λόγω 

εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ. 
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3. Ο χρόνοσ λιψθσ πρϊτου αποτελζςματοσ για ζνα δείγμα να μθν υπερβαίνει 

τα 30 λεπτά. 

4.  Η ςυνολικι ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ να είναι 98,5% ενϊ θ ςυνολικι 

ειδικότθτα ςε δείγμα ελζγχου εκελοντϊν αιμοδοτϊν να είναι τουλάχιςτον 

99,3%. 

5. Όλα τα αντιδραςτιρια κακϊσ και οι βακμονομθτζσ και οροί ελζγχου να είναι 

ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ ι προκζρμανςθ 

αυτϊν. 

6. Να μθν απαιτοφνται ςυνεχείσ βακμονομιςεισ, δθλαδι θ βακμονόμθςθ 

(καμπφλθ) για κάκε εξζταςθ να ζχει ςτακερότθτα τουλάχιςτον 4 εβδομάδων. 

 

HBe Ag 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποιοτικό προςδιοριςμό του  αντιγόνουe τθσ 

Ηπατίτιδασ Β ςε ορό ι πλάςμα να είναι τελευταίασ γενιάσ και να 

εφαρμόηονται ςε πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ανοςολογικό αναλυτι 

τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ (randomaccess). 

2. Η αρχι προςδιοριςμοφ να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία Χθμειοφωταφγειασ και 

να εξαςφαλίηεται θ αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων λόγω 

εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ. 

3. Ο χρόνοσ λιψθσ πρϊτου αποτελζςματοσ για ζνα δείγμα να μθν υπερβαίνει 

τα 30 λεπτά. 

4. Η ςυνολικι ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ να είναι τουλάχιςτον 99,5% ενϊ θ 

ςυνολικι ειδικότθτα ςε δείγμα ελζγχου εκελοντϊν αιμοδοτϊν να είναι 

τουλάχιςτον 99,5%. 

5. Όλα τα αντιδραςτιρια κακϊσ και οι βακμονομθτζσ και οροί ελζγχου να είναι 

ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ ι προκζρμανςθ 

αυτϊν. 

6. Να μθν απαιτοφνται ςυνεχείσ βακμονομιςεισ, δθλαδι θ βακμονόμθςθ 

(καμπφλθ) για κάκε εξζταςθ να ζχει ςτακερότθτα τουλάχιςτον 4 εβδομάδων. 

 

Anti HBe 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποιοτικό προςδιοριςμό των   αντιςωμάτων 

ζναντι του πυρθνικοφ αντιγόνου τθσ Ηπατίτιδασ Β ςε ορό ι πλάςμα να 

είναι τελευταίασ γενιάσ και να εφαρμόηονται ςε πλιρωσ 
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αυτοματοποιθμζνο ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ 

προςπζλαςθσ (randomaccess). 

2. Η αρχι προςδιοριςμοφ να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία Χθμειοφωταφγειασ 

και να εξαςφαλίηεται θ αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων λόγω 

εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ. 

3. Ο χρόνοσ λιψθσ πρϊτου αποτελζςματοσ για ζνα δείγμα να μθν 

υπερβαίνει τα 30 λεπτά . 

4. Η ςυνολικι ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ να είναι τουλάχιςτον 99,5% ενϊ θ 

ςυνολικι ειδικότθτα ςε δείγμα ελζγχου εκελοντϊν αιμοδοτϊν να είναι 

τουλάχιςτον 99,5%. 

5. Όλα τα αντιδραςτιρια κακϊσ και οι βακμονομθτζσ και οροί ελζγχου να 

είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ ι 

προκζρμανςθ αυτϊν. 

6. Να μθν απαιτοφνται ςυνεχείσ βακμονομιςεισ, δθλαδι θ βακμονόμθςθ 

(καμπφλθ) για κάκε εξζταςθ να ζχει ςτακερότθτα τουλάχιςτον 4 

εβδομάδων. 

 

 

 

 

Anti-HTLV I/II 

1. Tα αντιδραςτιρια να είναι τελευταίασ γενεάσ για τον ταυτόχρονο ποιοτικό 

προςδιοριςμό  αντιςωμάτων  ζναντι  των  ιϊν  HTLV  I,  ΗTLV  II  ςε  ορό  ι  

πλάςμα και  να  εφαρμόηονται  ςε  πλιρωσ  αυτοματοποιθμζνο  ανοςολογικό  

αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access). 

2. Η  αρχι  προςδιοριςμοφ  να  ςτθρίηεται  ςε  τεχνολογία  Χθμειοφωταφγειασ  με 

πρωτόκολλο  δφο  ςταδίων  για  τθν  αποφυγι  λανκαςμζνων  αποτελεςμάτων  

λόγω εμφάνιςθσ  του  φαινομζνου  «προηϊνθσ».  ε  περίπτωςθ  που  θ  

διαδικαςία ανίχνευςθσ  δεν  είναι  με  πρωτόκολλο  δφο  ςταδίων,  να  

αποδεικνφεται  με     μελζτεσ εξωτερικοφ     ανεξάρτθτου     φορζα     και     όχι     

τθσ     ίδιασ     τθσ     εταιρείασ,  ότι  με  τθν  χριςθ του  αντιδραςτθρίου  ςτουσ  

αναλυτζσ  αποφεφγονται  λανκαςμζνα  αποτελζςματα λόγω εμφάνιςθσ του 

φαινομζνου «προηϊνθσ». 

3. Η  ανίχνευςθ  του  HTLV  I  και  HTLV  II  να  γίνεται  άμεςα  και  όχι  με 

διαςταυροφμενθ αντίδραςθ. Να επιςυναφκοφν επίςθμα ςτοιχεία.  
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4. Ο  χρόνοσ  λιψθσ  πρϊτου  αποτελζςματοσ  για  ζνα  δείγμα  να  μθν  υπερβαίνει  

τα 45 λεπτά.  

5. Η  ευαιςκθςία  τθσ  εξζταςθσ  να  είναι  100%  και  για  τουσ  δφο  ιοφσ  HTLV  I  

και HTLV  II,  ενϊ  θ  ειδικότθτα  ςε  δείγμα  ελζγχου  εκελοντϊν  αιμοδοτϊν  να  

είναι τουλάχιςτον 99,8%.  

6. Σα  αντιδραςτιρια  οι  βακμονομθτζσ  και  οι  οροί  ελζγχου  να  είναι  ζτοιμα  

προσ χριςθ χωρίσ να απαιτείται αναςφςταςθ.  

7. Να  μθν  απαιτοφνται  ςυνεχείσ  βακμονομιςεισ,  δθλαδι  θ  βακμονόμθςθ 

(καμπφλθ) για κάκε εξζταςθ να ζχει ςτακερότθτα μεγαλφτερθ των 2 εβδομάδων. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΧΩΡΙ ΤΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ (Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ) 

 

Α/Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

 

1 
Σαηλίεο καθξνζθνπηθήο κέηξεζεο νύξσλ 10 παξακέηξσλ νπηηθήο 

αλάγλσζεο ρσξίο ηε ρξήζε αλαιπηή 
ΣΑΙΝΙΑ 

2 

Σεζη αλίρλεπζεο ινηκώδεο κνλνππξύλσζεο κε κέζνδν 

αλνζνρξσκαηνγξαθίαο (MONO-TEST). Να δηαζέηεη εηδηθή ζέζε 

control θαη σο δείγκα λα ρξεζηκνπνηείηαη νξόο ή νιηθό αίκα ζε θαζέηα 

TEST 

3 

Σεζη άκεζεο αλίρλεπζεο ζηξεπηόθνθθνπ Group A ζε θαξπγγηθό 

επίρξηζκα κε κέζνδν αλνζνρξσκαηνγξαθίαο (strep-test) ζε θαζέηα. 

Πιήξεο θηη λα πεξηέρεη ζηπιενύο ιήςεο θαξπγγηθνύ επηρξίζκαηνο κε 

ζεηηθό θαη αξλεηηθό κάξηπξα. Δπίζεο  λα ππάξρεη εηδηθή ζέζε γηα ην 

control.  

TESTS 
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4 

TEST ΚΤΗΔΩ πςειήο επαηζζεζίαο ζε νξό θαη νύξα κε κέζνδν 

αλνζνρξσκαηνγξαθίαο ζε θαζέηα. Να πξαγκαηνπνηείηαη 

νπνηαδήπνηε ώξα ηεο εκέξαο. Να έρεη επαηζζεζία 10 mIU/ml HGG 

ζε νξό  θαη 20 mIU/ml HGG ζε νύξα θαη εηδηθόηεηα 100 %. Μέηξεζε 

ελζσκαησκέλε ζηελ θαζέηα. ην ηέινο ηνπ ηεζη ην απνηέιεζκα λα 

επηζεκαίλεηαη πάλσ ζηε θαζέηα. 

TESTS 

5 O.X.(OXIDASE) Γίζθνη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο νμεηδάζεο  ΓΙΚΟ 

6 
BACITRACIN (0,02-0,04IU) Γίζθνη γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ Β-

Αηκνιπηηθώλ ηεο νκάδαο Α ησλ ζηξεπηνθόθθσλ.  
ΓΙΚΟ 

7 

ΓΙΚΟΙ ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΩΝ. Οη πξνζθεξόκελνη δίζθνη 

αληηβηνηηθώλ λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο CLSI θαη EUCAST. Η 

εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη 4 δηαλεκεηέο αληηβηνηηθώλ 

(dispensers)  γηα ηξπβιία Mueller Hinton Agar 120 mm square (16 

δίζθσλ) θαη 2  δηαλεκεηέο αληηβηνηηθώλ (dispensers) γηα ηξπβιία 

Mueller Hinton Agar 90mm round (6 ηνπιάρηζηνλ δίζθσλ). Σα 

αληηβηνηηθά λα έρνπλ κεγάιε εκεξνκελία ιήμεο (2-3 ρξόληα). Γηα 

νκνηνκνξθία αλάιπζεο ηνπ θόζηνπο θαη θαηαθύξσζεο ηνπ 

πξαγκαηηθνύ κεηνδόηε ζα εθηηκεζεί όια ηα δηζθία λα έρνπλ ίδην 

θόζηνο. Η εηαηξεία λα πξνζθνκίζεη ιίζηα κε όια ηα πξνζθεξόκελα 

δηζθία. ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο παξαγγειίεο. Όια ηα είδε ηεο 

θαηεγνξίαο θαηαθπξώλνληαη ζε έλαλ πξνκεζεπηή κε βάζε ηελ 

ειαρίζηε ζπλνιηθή ηηκή (κεηνδόηε). Η πξνζθνξά όισλ ησλ 

δεηνύκελσλ πιηθώλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

ΓΙΚΟ 

8 Amikacin (30 κg) ΓΙΚΟ 

9 Amoxicillin + Clavulanic acid (30 κg) ΓΙΚΟ 

10 Cefaclor (30 κg) ΓΙΚΟ 

11 Cefotaxime (5 κg) ΓΙΚΟ 

12 Cefoxitin (30 κg) ΓΙΚΟ 

13 Ceftazidime (10 κg) ΓΙΚΟ 

14 Cefuroxime Sodium (30 κg) ΓΙΚΟ 

15 Ciprofloxacin (5 κg) ΓΙΚΟ 

16 Linezolid (10 κg) ΓΙΚΟ 

17 Norfloxacin (10 κg) ΓΙΚΟ 

18 Ofloxacin (5 κg ) ΓΙΚΟ 

19 Tigecycline (15 κg) ΓΙΚΟ 
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20 Trimethoprim + Sulfamethoxazole (1.25 / 23.75 κg) ΓΙΚΟ 

21 
ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Δ ΚΟΝΗ (dehytrated) Δ ΤΚΔΤΑΙΑ 500 

GR 
  

22 MAC CONKEY AGAR No 2 (dehytrated) 500 GR FL 

23 SS AGAR (dehytrated) 500 GR FL 

24 MUELLER HINTON AGAR (dehydrated) 500 GR FL 

25 ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Δ ΔΣΟΙΜΑ ΣΡΙΒΛΙΑ    

26 ΤΡΥΒΛΘΑ COLUMBIA AGAR+5% SHEEP OR HORSE BLOOD ΤΡΥΒΛΘΟ 

27 ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Δ ΔΣΟΙΜΑ ΩΛΗΝΑΡΙΑ   

28 
ΖΩΜΟΘ ΖΕΛΗΝΘΤΗ (SELENITE BROTH) ΣΩΛΗΝΑΡΘ

O 

29 
ΘΕΘΟΓΛΥΚΟΛΘΚΟΘ ΖΩΜΟΘ ΣΩΛΗΝΑΡΘ

O 

  ΥΡΩΣΙΚΔ   

30 CRYSTAL VIOLETTE LΤ 

31 NAOH 4% LΤ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


