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∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 
     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 1.212.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 

 

 
 

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΡΙΤΗ, 11.03.2014, ΩΡΑ 

10.00 πµ 

• ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2, 

ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

• ΚΑΕ 1359 

•  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 17.12.2013 
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ (ΣΤΙΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ: ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ): 19 
& 20.12.2013 

- ΣΤΟ Τ.∆.∆.Σ.: 20.12.2013 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
Α / Α 

 
              Α  Ρ   Θ   Ρ   Α    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

    
ΣΕΛ.                        

  1.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 
  2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5 
  3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
7 

  4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -  ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 8 
  5. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8 
  6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9 
  7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9 
  8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9 
  9. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10 
10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 12 
11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

11.2.1. Τιµές προσφορών – νόµισµα 
11.2.2. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 
11.2.3. Κρατήσεις 
11.2.4. Τρόπος πληρωµής 

12 
12 
14 
14 
14 

12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15 
13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 16 
14.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16 
15. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  -  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
16 

16. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
16.1.  Έλληνες πολίτες 
16.2. Αλλοδαποί  
16.3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά  
16.4. Συνεταιρισµοί 
16.5. Οι ενώσεις προµηθευτών 
16.6.   Ένορκη δήλωση-βεβαίωση 

17 
 
 
17 
18 
19 
19 
19 
19 

17. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 20 
18. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20 
19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 20 
20. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 21 
21.  ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 21 
22. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Η 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 
21 

23. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 22 
24. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

24.1. ΓΕΝΙΚΑ 
24.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
24.3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

22 
22 
22 
23 

25. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 23 
26. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 24 
27. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 24 
28. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

28.1. Ενστάσεις ( Π.∆. 118/2007 )  
28.2. Προσφυγές (Ν. 3886/2010) 

24 

29. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25 
30. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25 
31. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

31.1. Παρουσίαση δειγµάτων και αναγκαιότητα αυτών 
25 
25 
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31.2. Κόστος εργαστηριακών εξετάσεων 25 
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25 

33. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΙ 
ΜΕΡΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  
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37. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ) 73 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
1
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ  

 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

33696300-8 ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ  

 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ  ΝΙΚΗΣ 2 – ΚΗΦΙΣΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  

 
        ΟΧΙ               

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

€ 1.212.000,00 µε Φ.Π.Α. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ 10.03.2014  ΩΡΑ 
13:00 µ. µ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                                

Βλέπετε άρθρο 5 της παρούσας.  

Ο χρόνος πρόσβασης των 
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 19 
του Π.∆. 118/2007 στις προσφορές και 
δικαιολογητικά  

Ορίζεται εντός 2 εργασίµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών 
ή δικαιολογητικών.  

 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΡΙΤΗ  11.03.2014  ΩΡΑ 10:00 π.µ. 

 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
12 ΜΗΝΕΣ ( επί ποινή απόρριψης ) 

ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
17 ΜΗΝΕΣ ( επί ποινή απόρριψης)  

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ Ή ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (επί ποινή 
απόρριψης ) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΟΧΙ 

∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ 

ΝΑΙ  

ΠΙΣΤΟΠ. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
ΝΑΙ ( επί ποινή απόρριψης) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ETΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΝΑΙ  
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Οι  διατάξεις : 

1.1. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου» (ΦΕΚ Α 204 /19-7-1974). 
1.2. Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο 
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις). 
1.3. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α19/1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
1.4. Του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.5. Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α΄159/1995), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 
του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α 29/1996) και το άρθρο 14 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ Α 
135/1996),  σε συνδυασµό µε το Π∆ 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α/1996) «Περί 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών ΑΕ που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3310/1995 (ΦΕΚ Α 30/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 
(ΦΕΚ Α 279/2005). 
1.6. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.7 Του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το µέρος που δεν αντίκειται 
στις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και του  Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007), 
όπως ισχύει αναλογικά. 
1.8. Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α178/8-9-1997) «περί ∆ικαστικής Προστασίας, κατά 
το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών 
Προµηθειών και Υπηρεσιών µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ».  
1.9. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/9.3.1999) «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
1.10. Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α199/28.9.1999), «Ενιαίος φορέας Ελέγχου 
Τροφίµων και άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α242/11.10.2002), και άρθρο 9 του Ν. 
3090/2002 (ΦΕΚ Α329/24.12.2002), όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά την 
έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/14.2.2005). 
1.11. Του Ν. 2810/2000 (ΦΕΚ Α 61/2000) «Αγροτικές Συνεταιριστικές 
Οργανώσεις». 
1.12. Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α 256/2-11-2001) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και 
λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα. 
1.13. Του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α΄142/2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων για πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις 
µέσων ενηµέρωσης. 
1.14. Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ Α138/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29.6.2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 
1.15. Του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α 42/2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις». 
1.16. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 
Α΄279/2005). 
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1.17. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές   διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 
1.18.Των Π.∆. 59/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄63/2007) εφαρµοζόµενο αναλογικά και Π.∆. 
60/2007  (ΦΕΚ Α΄64/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών…..», όπως η τελευταία 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005. 
1.19. Του Π.∆. 118/2007(ΦΕΚ Α 150/10.7.2007) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου», όπως ισχύει. 
1.20. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68/20-3-2007). 
1.21 Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 
Υγείας και   Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α134/18-6-2007), 
όπως ισχύει σήµερα. 
1.22. Του Ν. 3610/2007 (ΦΕΚ Α 258/2007) «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και 
άλλες διατάξεις». 
1.23. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173/2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων– Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 ( L 335 )», όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 28 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-2013). 
1.24. Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α 128/2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, 
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Οικονοµικών», όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν. 
3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α/2-3-2011). 
1.25. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή 
ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 
1.26. Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους ∆ιατάκτες».          
1.27 Του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α93/20-4-2011) «Προστασία του ελεύθερου 
ανταγωνισµού». 
1.28. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, 
ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής 
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 
1.29. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α31/2.3.2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα 
και άλλες διατάξεις».  
1.30. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που 
αφορούν την  εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής 2012-2015». 
1.31. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41Α/1-3-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου 
του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
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µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες 
διατάξεις». 

2. Οι αποφάσεις: 
2.1. υπ’ αριθµό 1/1.2.2010 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » (ΦΕΚ Β99/3.2.2010). 
2.2. υπ’ αριθµό 4/12.3.2010 (θέµα ΕΗ∆) απόφαση του ∆Σ του ΓΝΑ ΚΑΤ 
«Τροποποίηση του προγράµµατος προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 
2010, πιστώσεις 2010 – 2011». 
2.3. υπ’ αριθµό 5/15.4.2010 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ειδών και υπηρεσιών 
του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2010». 
2.4. υπ’ αριθµό 11/8.6.2010 (ΘΕΜΑ 2ο) της Ε.Π.Υ. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 
και επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών των φορέων του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 
για την εφαρµογή του Π.Π.Υ.Υ. 2010». 
2.5 ΦΕΚ 1580/28.9.2010 αναθεώρηση Π. Π. Υ. Υ. 2010 
2.6. υπ’ αριθµό 6588/21.7.2011 (ΦΕΚ Β΄1650/25.7.2011) ΚΥΑ του Υφυπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών περί 
εγκρίσεως του Π.Π.Υ.Υ. 2011. 
2.7. υπ’ αριθµό 7528/5.9.2011 (ΦΕΚ 2045/14.9.2011) απόφαση του Υφ. Υγείας και 
Κοιν. Αλληλεγγύης, αναφορικά µε την έγκριση φορέα για τη διενέργεια των 
διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2011. 
2.8. υπ’ αριθµ. 8414/3.10.2011 έγγραφο της ΕΠΥ µε θέµα: «Οδηγίες εκτέλεσης και 
εφαρµογής του ΠΠΥΥ έτους 2011, πιστώσεις 2011 & 2012». 
2.9. το µε αριθµ. 52/25-2-2011 πρακτικό της Ε.Π.Υ. (αρ. πρωτ. 4446/10-5-2011) µε 
θέµα «Οδηγίες της ΕΠΥ για την προµήθεια υλικών συνοδού εξοπλισµού». 
2.10. Την υπ.αριθµ. 89/21-2-2012 (θέµα 3ο) απόφαση της Ε.Π.Υ. για την έγκριση 
τροποποιήσεων του ΠΠΥΥ 2011 της 1ης ΥΠΕ χωρίς επαύξηση του προϋπολογισµού.  
2.11. υπ’ αριθµ. 6921/5.10.2012 (ΦΕΚ Β΄2814/17.10.2012) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας «Παράταση των Προγραµµάτων Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 
των ετών 2010 και 2011. 
2.12. υπ’αριθµ. 1975/2-4-2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ. σχετικά µε τις τιµές αντιδραστηρίων 
στο Παρατηρητήριο Τιµών. 
2.13. υπ’αριθµ. 23/11-6-2013 (θέµα 14ο) απόφαση του ∆Σ του ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, σχετικά 
µε την έγκριση της τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών των χηµικών 
αντιδραστηρίων ΠΠΥΥ 2011. 
2.14. το µε αριθµ. 5/23-9-2013 (θέµα 2ο) πρακτικό της Ε.Π.Υ. (αρ. πρωτ. 5574/24-10-
2013) σχετικά µε την έγκριση της τηρηθείσας διαδικασίας επί των τεχνικών 
προδιαγραφών για τις ανάγκες των Φορέων Υγείας ΠΠΥΥ 2011. 
 
3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
3.1. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο έως την προηγούµενη 
εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι 
και την 10.03.2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ., στο Τµήµα Γραµµατείας – 
Πρωτόκολλο του ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ, Νίκης 2, Κηφισιά. 
Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από ΚΑΝΟΝΙΚΗ προθεσµία 52 ηµερών από την 
ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης για δηµοσίευση στην επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο 
τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και 
στον Ελληνικό Τύπο.  
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν θα 
αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.    

ΑΔΑ: ΒΛΓ146906Π-4Ο0



 8 

3.2. Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει την ΤΡΙΤΗ, 11.03.2014 και ώρα 10.00 
π.µ. στην αίθουσα ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, Κηφισιά. 
3.3. Τα έξοδα δηµοσίευσης, στον µεν ελληνικό τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο, στη δε 
επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Ένωση. 
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα της αυτοδίκαιης λύσης της σύµβασης - αζηµίως - 
µετά από έγγραφη ενηµέρωση των προµηθευτών, εφ΄ όσον συναφθεί σύµβαση 
προµήθειας του είδους από τη 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή άλλο 
ανώτερο κρατικό φορέα. 
 
4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται 
σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.kat-
hosp.gr) και µέσω του συνδέσµου ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
4.1. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο για την 
ενηµέρωσή του και κατ’ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, µε δική του 
ευθύνη, υποχρεούται να ενηµερώνει την αναθέτουσα αρχή, µέσω αριθµ. µηχ. 
τηλεοµοιοτυπίας, επιστολής, e-mail, κτλ, αναγράφοντας τα στοιχεία του (π.χ. 
Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, αριθµ. τηλεφώνου, αριθµ. µηχ. τηλεοµοιοτυπίας, e-mail account 
κ.τ.λ.). Τυχόν απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήµατα ενδιαφερόµενων προµηθευτών 
θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.    
4.2. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το κείµενο 
της προκήρυξης δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να 
ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας νέο πλήρες αντίγραφο.  
4.3. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
4.4. Σε περίπτωση λήψης της διακήρυξης από το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, απαιτείται το ποσό 
των 44,00 €, πληρωτέο στο Ταµείο του Νοσοκοµείου. Η παραλαβή της διακήρυξης 
γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε courier στο ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, κτίριο Σχολής, 
Γρ. Προµηθειών, 1ος όροφος, Κηφισιά, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 8.00 
π.µ. έως 13.00µ.µ. Στην περίπτωση παραλαβής µε courier, το Νοσοκοµείο δεν έχει 
καµία ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 
4.5. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα 
πλήρη στοιχεία των ενδιαφεροµένων, όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, έτσι ώστε η υπηρεσία µας, σε περίπτωση που 
θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ 
αυτής, να έχει στη διάθεσή της τον πλήρη κατάλογο όσων την παρέλαβαν.  
 
5. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφεροµένους προµηθευτές 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και 
οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 
15 παρ. 2, περ. α του Π.∆. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις  (3) ηµέρες 
προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφεροµένους προµηθευτές οι ως 
άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών 
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει 
δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.∆. 118/2007.  
 
6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισµό έχουν : 
6.1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
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6.2. Συνεταιρισµοί, συµπράξεις , κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή /και νοµικών 
προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Όλα τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 πρέπει να 
υποβάλλονται για καθέναν, επί ποινή απόρριψης, από τους συµµετέχοντες στο 
συνεταιρισµό, στην ένωση, κοινοπραξία ή σύµπραξη (άρθρα  38 του Π.∆. 60/2007, 4 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 7 του Π.∆. 394/96, του Π.∆. 84/92, καθώς και των άρθρων 1 
& 2 του Π.∆. 134/96, όπως ισχύει). 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή, 
προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση,  εφ΄ όσον η λήψη  
ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύµβασης.  
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 
Οποιαδήποτε µεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συµµετοχής της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Νοσοκοµείου. 
Σε κάθε περίπτωση τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι 
του Νοσοκοµείου, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την προµήθεια του είδους. 
 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους (άσχετα µε τον τρόπο αποστολής 
τους) είτε καταθέτοντάς τις αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς τις ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή 
ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στο Τµήµα Γραµµατείας-Πρωτόκολλο του ΓΝΑ ΚΑΤ-
ΕΚΑ, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας.  
 
8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Κατατίθενται µέσα σε ένα ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που πρέπει να περιλαµβάνει 
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισµένους φακέλους (επί ποινή αποκλεισµού), δηλαδή :  

� Α.  Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ο οποίος περιέχει την εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά, που προσδιορίζονται από την παρούσα διακήρυξη 
(ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). 

� Β.  Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς , όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη (ένα 
πρωτότυπο, ένα αντίγραφο). 

� Γ.  Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονοµικής Προφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
διακήρυξη  (ένα πρωτότυπο, ένα αντίγραφο και ένα ηλεκτρονικό αρχείο CD). 

Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από του αντιγράφου, σε 
περίπτωση ασυµφωνίας αυτού µε το πρωτότυπο. 
Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι-ανεξάρτητοι φάκελοι θα φέρουν τις 
παρακάτω ενδείξεις :  

� Τα στοιχεία του αποστολέα 
� Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ (κατά περίπτωση, π.χ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κ.λ.π.)  
� Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισµού 
� Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά  συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως  φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» µε τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 
και η σειρά των όρων της διακήρυξης. 
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν 
ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π.  
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο συµβασιούχο. 
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
9.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
O Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής θα περιλαµβάνει την εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στα Π.∆. 118/2007 και 60/2007 και 
ειδικότερα:  
(Προσφορά θα αποκλείεται από την αξιολόγηση, εάν α) δεν υποβληθούν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά & β) τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα, πλην της 
Ελληνικής, δεν συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα). 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
Τα έγγραφα των εγγυήσεων, όταν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση (παρ. 1 του άρθρου 25). 
Στην περίπτωση ένωσης , κοινοπραξίας ή σύµπραξης, οι εγγυήσεις πρέπει να 
περιλαµβάνουν  (επί ποινή απορρίψεως) και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης, κοινοπραξίας ή σύµπραξης. 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν και 
στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους, 
οι προσφέροντες:  
α. δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/2007, ήτοι :  
Ι. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου ( EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1), 
ΙΙ. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου ( EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
ΙΙΙ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σελ. 48). IV. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166  της 28.6.1991, σελ 
77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,  EE L 344  της 28.12.2001, σελ 76), η οποία 
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005  
Α΄305). 
V. Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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VI. Για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 
σύµφωνα µε τις εξής διατάξεις (κατά άρθρο και παράγραφο) του Aγορανοµικού 
Kώδικα, ήτοι:  

-   30 , παρ. 7,9,11,12, και 14 
-   31, παρ. 4,5, και 6 
-   32, παρ. 4 και 5  
-   35, παρ. 5 

β. δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007). 
γ. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 (όπως εκάστοτε ισχύει) ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101) (όπως εκάστοτε ισχύει) ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις. 
δ. είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι 
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
ε. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ότι ασκούν γεωργικά ή κτηνοτροφικό επάγγελµα 
κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). 
στ. δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης , κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007, κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ζ. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, κατά περίπτωση και 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.∆. 
η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
θ. Το εργοστάσιο κατασκευής του/των προσφεροµένου/ων προϊόντος /ων και η χώρα 
προέλευσής του/των  
ι.  ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
 
Υπόχρεοι της υπευθύνου δηλώσεως είναι, κατά περίπτωση: 
Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. �   οι διαχειριστές 
Για τις Α.Ε. �   ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου �   οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
Για το συνεταιρισµό �   ο Πρόεδρός του 
Για την ένωση προµηθευτών -  κοινοπραξία �   κάθε µέλος  
 
3. παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6, παρ. 1, περ. γ του Π.∆. 
118/2007, εφ΄ όσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό / 
εκπρόσωπό τους. 
Για µεν τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, για δε τα Νοµικά 
πρόσωπα έγγραφη εξουσιοδότηση του νοµίµου εκπροσώπου τους. 
 
4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11, παράγ. 3 & 4 του Π.∆. 118/2007. 
 
5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού 
προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18, παρ. 1 του Π.∆. 118/2007). 
 
6. Τα εξής νοµιµοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση:  
6.1. για  Α. Ε. και Ε.Π.Ε.  �    το Φ.Ε.Κ. ίδρυσής τους και οι τυχόν τροποποιήσεις του. 
6.2. για Ο.Ε. και Ε.Ε.  �   επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και 
των εγγράφων τροποποιήσεών του. 
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6.3. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος  Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως 
µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
 
10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
O Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 
προσφοράς µε την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και αυτά είναι:  
1. Τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαµβάνει και τον συνηµµένο πίνακα 
συµπληρωµένο (επί ποινή απόρριψης). 
2. ∆ηλώσεις καταγωγής των προσφεροµένων υλικών και της επιχείρησης κατασκευής 
του τελικού προϊόντος , όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Π.∆. 118/2007. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
3. Τυχόν ζητηθέντα πιστοποιητικά προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας (π.χ. ISO, 
CE κ.λ.π.). 
4. Prospectus (τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων), εφόσον 
απαιτούνται από τη διακήρυξη θα:  

� πρέπει να είναι πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου του προσφεροµένου  
προϊόντος, 

� προσαρτώνται στην τεχνική προσφορά, 
� αναγράφεται  ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας, 
� πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που 

αναγράφονται στις προσφορές, 
στην αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται. 
 
11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (επί ποινή απόρριψης) 
O Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει : 
11.1. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία οι υπόχρεοί της, που κατά περίπτωση είναι: 
Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. �   οι διαχειριστές 
Για τις Α.Ε. �   ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου �   οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
Για το συνεταιρισµό �   ο Πρόεδρός του 
Για την ένωση προµηθευτών -  κοινοπραξία �   κάθε µέλος 
11.2. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στην οποία θα αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως 
ορίζεται παρακάτω : 
11.2.1. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 
Η προσφερόµενη τιµή ανά εργαστηριακή εξέταση (ως εξέταση νοείται µόνο το 
αποτέλεσµα της εργαστηριακής εξέτασης των βιολογικών δειγµάτων), θα  περιλαµβάνει 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 
1. Την παραχώρηση των µηχανηµάτων, των αντιδραστηρίων, του αναλώσιµου υλικού 
και τη συντήρηση για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης. 
2. Την διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού και την υποχρέωση αντικατάστασής του, 
σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση κυκλοφορίας µηχανήµατος νέας τεχνολογίας, 
κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
3. Τη διάθεση δεύτερης µονάδας εκτός από τη βασική, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 
σε περίπτωση βλάβης της βασικής µονάδας, για το διάστηµα που αυτή βρίσκεται εκτός 
λειτουργίας ή µέχρι την αντικατάστασή της. 
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4. Την αναβάθµιση του λογισµικού του εξοπλισµού και την σύνδεσή του µε το 
πληροφοριακό σύστηµα του Νοσοκοµείου για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
5. Το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών µε την υποχρέωση 
τήρησης ελαχίστου αποθέµατος ανταλλακτικών και εν γένει αναλώσιµων υλικών εντός 
του Νοσοκοµείου. 
6. Τον απαιτούµενο εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της καλής λειτουργίας των 
µηχανηµάτων. 
7. Το κόστος ασφάλισης του µηχανήµατος. 
8. Το σύνολο των απαιτουµένων ανταλλακτικών, επιπρόσθετων υλικών (controls 
calibrators), αναλώσιµων υλικών ή αντιδραστηρίων. 
Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν την ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία 
και οι εταιρείες υποχρεούνται να καταθέσουν δικαιολογητικά –πιστοποιήσεις. 
Για τον υπολογισµό της τιµής προσφοράς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη: 
α. ο προβλεπόµενος ετήσιος αριθµός εξετάσεων και 
β. η προσφερόµενη τιµή του αντιδραστηρίου ανά εξέταση. 
Ειδικότερα, η τιµή προσφοράς για το ετήσιο κόστος θα υπολογίζεται από τον τύπο:  
Ετήσιο κόστος= α Χ β 
Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε € συµπεριλαµβανοµένων και των 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. 
για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου και θα αναγράφονται δε ολογράφως και 
αριθµητικώς. 
Στην προσφορά όλα τα έγγραφα που περιέχουν οικονοµικά στοιχεία, όπως οικονοµική 
προσφορά , εγγυήσεις, κλπ, πρέπει να αναφέρονται µόνο σε  €. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε €  ή που θα καθορίζουν σχέση € προς ξένο 
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδος και της συνολικής 
τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδος. Εάν το πλήθος των λογιστικών συµφωνιών είναι 
σηµαντικό, ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση του συνολικού 
τιµήµατος της προσφοράς, τότε µπορεί να απορριφθεί η προσφορά στο σύνολό 
της.  
Η στρογγυλοποίηση στην περίπτωση απεικόνισης ή καταβολής ποσού σε € θα γίνεται 
προς τα άνω, αν ο τρίτος αριθµός µετά την υποδιαστολή είναι ίσος ή ανώτερος από το 
πενήντα και προς τα κάτω αν είναι κατώτερος από πενήντα. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και 
σύµφωνα µε τη µονάδα µέτρησης, που αναφέρεται στη διακήρυξη, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
∆ύναται να ζητηθεί από τη σχετική διακήρυξη αναλυτικά η διαµόρφωση των 
προσφεροµένων τιµών για εγχώρια προϊόντα ή για εισαγόµενα. Σε αντίθετη περίπτωση 
οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 
µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή 
χωριστά για κάθε µέρος  απ ' αυτά. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους 
και όχι στις τιµές των µερών. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες εγγράφως 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται  να παρέχουν αυτά. 
11.2.2. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις. 
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται 
πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος 
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(τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων 
µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. 
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν 
έχουν αποδειχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου 
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δε λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης 
Τελωνειακής Ένωσης µε την Ε.Ε., οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά 
τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δε είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης 
κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή 
Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την 
Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη 
Τουρκία, καθώς και άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο  που 
επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο 
ολοκληρωµένης Τελωνειακής  Ένωσης. 
11.2.3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωµή της συµβατικής αξίας, υπόκειται σε κρατήσεις επί της συνολικής καθαρής 
αξίας των ειδών του τιµολογίου, ήτοι: ΜΤΠΥ 1.5%., χαρτόσηµο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ 
χαρτοσήµου 20% επί χαρτοσήµου ΜΤΠΥ, υπέρ ψυχικής υγείας 2%, υπέρ Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10%, φόρος προµηθευτών 4%. 
Σηµειώνεται ότι συµβάσεις µεταξύ Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και του 
∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και 
υπηρεσίες, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου 
(άρθρο 35, παράγ. 8 του Ν. 2810/2000). 
11.2.4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

♦ Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τις τιµές ανά εξέταση επί (Χ) τις αντίστοιχες 
διενεργηθείσες εξετάσεις. 

♦ Ο Προµηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον τρόπο που το Νοσοκοµείο 
προσδιορίζει τον αριθµό των εξετάσεων που έγιναν ανά χρονική περίοδο 
ελέγχου – προσδιορισµού πληρωµής, δηλ. αριθµό εξετάσεων επί (Χ) τιµή 
σύµβασης ανά εξέταση = (ίσον) πληρωτέο. 

♦ Στο τέλος κάθε µήνα θα συντάσσεται πρακτικό πιστοποίησης από επιτροπή του 
Νοσοκοµείου, το οποίο θα συµφωνεί µε τον αριθµό των εξετάσεων του 
καταµετρητή (counter) του µηχανήµατος και τον αριθµό των εξετάσεων που θα 
προκύπτει από την κατανάλωση των αναλωσίµων, υλικών βαθµονόµησης, 
controls κ.λ.π., σύµφωνα µε την προσφορά της εταιρείας. 

♦ Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστηµα θα γίνεται καταγραφή της ποσότητας των µη 
χρησιµοποιηθέντων αντιδραστηρίων και αναλωσίµων, η οποία µαζί µε τα 
καταναλωθέντα αντιδραστήρια θα πρέπει να συµφωνεί µε την ποσότητα των 
παραδοθέντων αντιδραστηρίων, βάσει των αντιστοίχων ∆ελτίων αποστολής – 
Τιµολογίων.      

♦ Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ανανεώνει τα υλικά σε περίπτωση που 
πλησιάζει ο χρόνος λήξης τους να γίνεται η επιστροφή τους, µε έκδοση 
πιστωτικού τιµολογίου. 

 
11.2.4.1. Η εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας γίνεται µετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών εντός ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ από την παραλαβή 
των σχετικών τιµολογίων τους.  
11.2.4.2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 και την υπ’ αριθµό 2024709/601/0026/8-
4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
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11.2.4.3. Σε περίπτωση κατά την οποία η αρµόδια Υπηρεσία του Νοσοκοµείου για 
οποιαδήποτε αιτία, προβεί στην εξόφληση απαιτήσεων στον προµηθευτή αντί της 
Τράπεζας στην οποία αυτός ενεχυρίασε τιµολόγιά του, το Νοσοκοµείο ουδεµία ευθύνη 
φέρει, αφού ο όρος αυτός γίνει πλήρως  αποδεκτός από τον προµηθευτή. 
11.2.4.4. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από 
αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 
(ΦΕΚ  138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 
της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές» και το άρθρο 5 του Ν. 2955/2001, καθίσταται υπερήµερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ 
της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής (ΦΕΚ 1686/23-8-07, Τεύχος 2ο). 
 
12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν  και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους στον παρόντα 
διαγωνισµό για δώδεκα (12) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των δώδεκα (12) µηνών 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
το Νοσοκοµείο, πριν τη λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 
Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, το Νοσοκοµείο απευθύνει 
έγγραφο ερώτηµα προς τους διαγωνιζοµένους, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, 
αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι διαγωνιζόµενοι 
οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες.  
Σε περίπτωση έγγραφης µη αποδοχής της παράτασης, δε συµµετέχουν στη συνέχεια 
του διαγωνισµού και τους επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν οι φάκελοι προσφοράς 
τους και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, εφόσον δηλώσουν ότι παραιτούνται από 
κάθε υποβολή ένστασης ή άλλης δικαστικής ενέργειας.  
Σε περίπτωση µη έγγραφης δήλωσης περί αποδοχής ή µη της παράτασης, θεωρείται 
ότι αποδέχονται την πρόταση του Νοσοκοµείου για παράταση. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν 
το Νοσοκοµείο κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού 
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν 
τις προσφορές τους. 
Η ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στον αναδεικνυόµενο µε τη 
συµφερότερη προσφορά προµηθευτή µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε 
περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά 
επιλογής. 
 
13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη και θα απορριφθούν ως 
απαράδεκτες.  
Σε περίπτωση υποβολής τους θα ληφθεί υπόψη το πρώτο προσφερόµενο είδος.  
Θα αξιολογηθεί µία προσφορά ανά είδος και ανά συµµετέχοντα, εκτός περιπτώσεων 
διαφορετικών µεγεθών. 
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14. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
διακήρυξη. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, µε βάση τον πίνακα  που της έχει παραδώσει η 
αρµόδια υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
Οι  δικαιούµενοι  παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, των τεχνικών προσφορών 
τους και δικαιολογητικών . 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή, η πρώτη και η τελευταία σελίδα 
της προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής. 
Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής 
προσφοράς, γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά (η διάτρηση θα 
περιλαµβάνει την επωνυµία του Νοσοκοµείου, τον αριθµό διακήρυξης και την 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών). 
Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών και δικαιολογητικών, το αρµόδιο 
όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών, που υπέβαλλαν προσφορά, σε πρακτικό 
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.  
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά, µετά τη 
διάτρησή τους, µονογράφονται από την επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι 
µαζί σε χωριστό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και 
παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα 
που θα οριστεί αρµοδίως. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες 
προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 
αποδεκτές, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, αποσφραγίζονται από το αρµόδιο 
όργανο, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε ειδική πρόσκληση που θα τους αποσταλεί. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής, για όσες  προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των  τεχνικών, 
οικονοµικών και λοιπών στοιχείων-αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
του διαγωνισµού. 
 
15. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  -  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, 
οφείλει να υποβάλλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω. 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εντός της ως άνω προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 
Η υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από της παραλαβής του φακέλου, 
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως 
άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν µπορεί να οριστεί σε χρόνο 
µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και 
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στους λοιπούς προσφέροντες, των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν 
αποσφραγιστεί. 
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, προβαίνει στην 
αποσφράγιση και διάτρηση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την 
ως άνω πρόσκληση – ανακοίνωση της υπηρεσίας. 
Όσοι δικαιούνται σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης 
του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην αρµόδια υπηρεσία. 
 
16. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: 
16.1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: 

I. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1), 

II. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48), 

IV. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

V. κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

VI. για κάποιο από τα αδικήµατα των άρθρων του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικών 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 
γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Για το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύουν τα εξής: 
Α) Θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας 
µετά την έκδοσή του δεν είναι επιτρεπτή. 
Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενηµερότητας 
δωδεκάµηνης, εξάµηνης και τρίµηνης διάρκειας τα οποία θεωρούνται ατελώς από την 
Aρχή στην θα προσκοµισθεί το αποδεικτικό ενηµερότητας, µε την επίδειξη του 
πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του. Τα θεωρηµένα αυτά φωτοαντίγραφα 
κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και η διάρκεια ισχύος αυτών είναι αυτή που 
αναγράφεται επί του πρωτοτύπου (ΦΕΚ 839/2000-άρθρο 8, παράγραφος 4). 
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Β) Θα αφορά όλους τους απασχολουµένους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο Ι.Κ.Α. 
Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ θα 
προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού 
κατά ειδικότητα, στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι 
ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα 
κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση 
που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε 
ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την 
ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας 
άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας, που έχει την έδρα της η επιχείρηση µε την οποία θα 
βεβαιώνεται το περιεχόµενο κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, δύναται να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 
Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β) και γ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος, από την αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
16.2. ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 14.1.  
β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία. 
γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως 
άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 
και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  
16.3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 14.1. και 14.2. αντίστοιχα 
Υπόχρεοι ποινικού µητρώου είναι:  
Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.  οι ∆ιαχειριστές. 
Για τις Α.Ε.  ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.  
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Για κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
     β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ. ν.  2190/1920,  όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101). όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 

     Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 
Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε. σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και 
όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 
αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. 
16.4. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο Πρόεδρος του ∆.Σ. δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 14.1.  
β) Τα δικαιολογητικά  
γ) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

     16.5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
     Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην Ένωση. 
16.6 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου συµβασιούχου προµηθευτή ορισµένα 
από τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωσή του ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµοδίου επαγγελµατικού οργανισµού της 
χώρας του, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νοµικές καταστάσεις.  
Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά του εντός 
του Φακέλου των δικαιολογητικών. 
 
17. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Όταν ο προµηθευτής, ο οποίος προσφέρει τη συµφερότερη προσφορά, δεν 
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε 
την αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά. 
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά και ούτω καθεξής. 
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Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6, καταπίπτει υπέρ του 
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του αναδεικνυόµενου µε τη συµφερότερη προσφορά. 
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του αναδεικνυόµενου 
µε τη συµφερότερη προσφορά, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει 
ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 
οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.∆. 118/2007, εφόσον 
έχουν ζητηθεί από την παρούσα. 
 
18. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Π.∆. 
118/2007)  
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα: 
18.1. κατακύρωσης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα από την 
προκηρυχθείσα  µέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό 
προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
18.2. κατακύρωσης µεγαλύτερης µέχρι του ποσοστού 15% και µικρότερης ποσότητας 
από την προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό 
προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.001,00 € και άνω συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
18.3. κατακύρωσης µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την 
∆ιακήρυξη ποσοστού, απαιτείται η προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτού. 
18.4. επαύξησης της ποσότητας µε παράλληλη µετάθεση του χρόνου παράδοσης και 
µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου. 
18.5. της κατανοµής της προς προµήθεια ποσότητας 
18.6. της µαταίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψής του µε 
τροποποίηση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
18.7. της µαταίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγής στη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 
18.8. της οριστικής µαταίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
 
19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
19.1. Πιστοποιητικό από κοινοποιηµένο οργανισµό από το οποίο να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι όροι της ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/7.1.2004 αποφάσεως «αρχές και 
κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. 32/Β/16-1-04). 

Συγκεκριµένα: 
Α. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα γενικά: 

� ΚΥΑ ∆Υ7/οικ. 2480/1994 (ΦΕΚ 679/Β/13.9.1994, ΦΕΚ 755/Β/1994, ΦΕΚ 
757/Β/1994). 

� ΚΥΑ ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 44006/2002 (ΦΕΚ 577/Β/9.5.2002) & ΦΕΚ 679/Β/94. 
� ΚΥΑ ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 1137/2003 (ΦΕΚ 5/Β/8.1.2004). 
� ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 92334/14.9.2004 (ΦΕΚ 1459/Β/22.9.2004).  

Β. Για τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατροτεχνολογικά προϊόντα: 
� ΚΥΑ ∆Υ7/2351/1994 (ΦΕΚ 639/Β/26.8.1994 , ΦΕΚ 703/Β/1994). 

Γ. Για τα ιατροτεχνολογικα προϊόντα που περιλαµβάνουν σταθερά παράγωγα 
του ανθρώπινου αίµατος ή πλάσµατος του ανθρωπίνου αίµατος. 
� ΚΥΑ ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 2740/2002 (ΦΕΚ 32/Β/17.1.2002). 
� ΚΥΑ ∆Υ7/οικ. 2480/1994 (ΦΕΚ 679/Β/13.9.1994). 
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∆. Για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
� ΚΥΑ ∆Υ8δ/οικ. 3607/892/2001 ( ΦΕΚ1060/Β/10.8.2001). 

Ε. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται µε χρησιµοποίηση 
ιστών ζωικής προέλευσης. 

� ΚΥΑ ∆Υ7/οικ. 2480/1994 (ΦΕΚ 679/Β/13.9.1994). 
� ΚΥΑ ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 108837/2004 ( ΦΕΚ 1619/Β΄/1.11.2004). 

Αρµόδια Αρχή στην Ελλάδα για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι ο Ε. Ο. Φ. 
19.2. Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας CE. Αυτό εκδίδεται για συγκεκριµένο 
προϊόν ή σειρά προϊόντων, που ρητά πρέπει να αναφέρονται. Είναι δε απαραίτητο να 
αναγράφεται το µοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. 
19.3. Η µη προσκόµιση των ζητουµένων πιστοποιήσεων και η λήξη ισχύος των 
προσκοµισθέντων  αποτελούν αιτία απόρριψης της προσφοράς. 
 
20. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  
Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου 
ευρώ (1.000.000,00 €) οι ανώνυµες εταιρείες που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα σε 
διαγωνιστική διαδικασία προµήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας είτε για µέρος αυτής, απαιτείται να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά 
τους επί ποινή απαραδέκτου: 
Εάν είναι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Π.∆. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α΄/11.4.1996) «ονοµαστικοποίηση των µετοχών 
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 
3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10.11.2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
από τις εν λόγω διατάξεις. 
Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε 
ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν. 
3414/2005 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. 
 
21. ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου 
ευρώ (1.000.000,00 €) η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 
άρθρου 8 του N.3310/05, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη 
διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην 
περ. α' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του N.3414/05. 
 
22. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφεροµένου 
προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν 
τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου 
και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του 
υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η 
προσφορά του υπόχρεου δε λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
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23. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους  
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών 
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα 
δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφεροµένου. 
 
24. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
24.1. ΓΕΝΙΚΑ: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
– µέλος της Ε.Ε. και του Ε. Ο. Χ. και έχει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών – 
µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από 
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή 
πολυµερούς συµφωνίας µε την Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη 
συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης 
εγγυήσεων.  
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσόν επιβολής προστίµου. 
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ή συντήρησης των ειδών, 
ο προµηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, 
να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει το χρόνο καλής  λειτουργίας ή 
διατήρησης του είδους, η αξία της οποίας θα καθορίζεται στη διακήρυξη. 
24.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο 
ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της  Ένωσης / Κοινοπραξίας. 
Εγγυητικές επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 
παραπάνω 24.1. εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 
Κάθε προσφορά να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ή επί της 
πίστωσης εκάστου προσφερόµενου είδους, µε Φ.Π.Α. 
Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την 
προσφορά είναι:  
(1)  η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε 
µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
(2)  ο αριθµός της διακήρυξης. 
(3)  το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
(4)  η ηµεροµηνία έκδοσής της. 
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της 
εγγύησης της συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ 
των υστέρων.         
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας……………. 
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Κατάστηµα……………….. 
(∆/ΝΣΗ-οδός-αριθµός ΤΚ-ΦΑΞ)                        Ηµεροµηνία έκδοσης………………. 
                                                                    €……………………. 
 
Προς:(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται). 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………….€………………… 
 
-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των €…………..υπέρ της 
εταιρείας……………………∆/νση…………………..δια τη συµµετοχή της εις το 
διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………………………για την 
προµήθεια………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ…….. διακήρυξή σας. 
-Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 
-Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή 
σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους σας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
-Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
-Η παρούσα ισχύει µέχρι την…………….. 
-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας. 
 
24.3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 
καταθέτουν εγγυητική  επιστολή που να καλύπτει το 10 % της συνολικής συµβατικής 
αξίας των ειδών, αφαιρουµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
Eφ’ όσον πρόκειται για µηχάνηµα (τα), η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα 
αντικατασταθεί µετά την παραλαβή του µηχ/τος (των) σε κατάσταση καλής λειτουργίας 
µε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας (µε χρόνο ισχύος έως την λήξη της εγγύησης 
του µηχ/τος), ίση µε το 2 % της συµβατικής αξίας του µηχ/τος (των) χωρίς Φ.Π.Α. 
 
25. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
25.1. Η παραλαβή των διαφόρων υλικών και ειδών θα γίνεται από τις αντίστοιχες 
επιτροπές    παραλαβών, οι οποίες συντάσσουν µε τον αρµόδιο υπόλογο της 
διαχείρισης του τµήµατος που ορίζεται στη διακήρυξη το πρωτόκολλο παραλαβής, 
στον οποίο και θα το παραδίδουν.  
Τα προς παραλαβή είδη θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα 
παραστατικά: ∆ελτίο αποστολής, Τιµολόγιο ή Τιµολόγιο – δελτίο αποστολής, τα οποία 
θα παραλαµβάνει και θα υπογράφει ο αρµόδιος υπόλογος της διαχείρισης. 
Στο τιµολόγιο θα υπάρχει οπωσδήποτε το όνοµα και η υπογραφή του εκδώσαντος 
αυτού και θα αναγράφεται σε εµφανές σηµείο ο αριθµός σύµβασης του Νοσοκοµείου 
και το Α.Φ.Μ. του προµηθευτή.  
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Η παράδοση των τιµολογίων ή άλλων παραστατικών θα γίνεται όπως ανωτέρω 
αναλυτικά περιγράφεται και σε καµία περίπτωση στα διάφορα τµήµατα του 
Νοσοκοµείου.  
Παραστατικά που παραλαµβάνονται από το Πρωτόκολλο, είτε ταχυδροµικά, είτε 
απευθείας από τον προµηθευτή θα παραδίδονται στην αντίστοιχη διαχείριση, η οποία 
φροντίζει για την ειδοποίηση της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής.  
Είδη και υλικά , που δεν θα παραδίδονται, όπως ορίζεται ανωτέρω, θα θεωρούνται ως 
µη παραληφθέντα. 
25.2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ 
αυτού, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των 
προβλεποµένων κυρώσεων (σχετ. άρ. 26 του Κ. Π. ∆.) ή να µετατίθεται. 
Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία 
κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 
 
26. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
Ο ποιοτικός έλεγχος της παραλαβής των υλικών θα διενεργηθεί: µε µακροσκοπική 
εξέταση ή µε χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση) ή µε πρακτική 
δοκιµασία.  
 
27. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
∆ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης παραλαβής και όταν το υλικό κρίνεται 
απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 33 του Π.∆. 118/2007. 
Στις περιπτώσεις που για την παραλαβή υλικού που παρουσιάζει αποκλίσεις απαιτείται 
αποκατάσταση των αποκλίσεων ή καταβολή ποσού έκπτωσης, η προς τούτο 
εκδιδόµενη σχετική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. 
Τα προς προµήθεια υλικά δε µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση, 
παρά µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από το Νοσοκοµείο. 
 
28. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
28.1. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 & 2 
του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης 
αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 
(«παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσοστό του παράβολου 
και το ύψος των ανωτέρω ποσών. 
28.2. Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την 
κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής 
προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173/2010).  
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την δι’ οιουδήποτε τρόπου 
λήψη γνώσης της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να 
ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική 
προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής.  
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29. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ   
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της 
εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του 
προϊόντος. 
 
30. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται 
για ένα (1) έτος, αρχόµενη µε την παράδοση του συνόλου του εξοπλισµού σε πλήρη 
λειτουργία έτοιµου προς χρήση. ∆ύναται να δοθεί παράταση, η οποία δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες, µε µονοµερές δικαίωµα του νοσοκοµείου για τους 
2 πρώτους µήνες (της παράτασης) και µε τη σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου 
προµηθευτή για τους τυχόν επόµενους. Για κάθε µήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η 
παραδιδόµενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη µηνιαία που προβλέπει η σύµβαση ή που προκύπτει από τη σύµβαση κατ’ 
αναλογία του συµβασιούχου προµηθευτή. 
 
31. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:  
31.1. Εφόσον θεωρείται απαραίτητη η προσκόµιση δειγµάτων (κατ΄ άρθρο 8, παρ. 2, 
περ. στ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 11 παρ. 3 & 4) των προσφεροµένων ειδών, τα 
δείγµατα που θα κατατεθούν στο διαγωνισµό πρέπει να είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
µε τα είδη που θα παραδίδονται στο Νοσοκοµείο, όταν υπάρξει σχετική κατακύρωση. 
Τα δείγµατα του διαγωνισµού θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητο σήµα, µε το οποίο 
θα προσδιορίζεται ο αύξων αριθµός του είδους της διακήρυξης και o κωδικός  του 
είδους,  όπως αναφέρεται  στην ΤΕΧΝΙΚΗ  προσφορά του Προµηθευτή.   
Τα είδη για τα οποία θα γίνεται παραποµπή σε PROSPECTUS, χωρίς δείγµα, δε θα 
λαµβάνονται υπόψη. 
Η µη προσήκουσα κατάθεση δειγµάτων, στις περιπτώσεις που απαιτείται από τη 
διακήρυξη, αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς (αποκλεισµός από τη 
διαγωνιστική διαδικασία). 
31.2. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων, εφ΄όσον απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη, βαρύνει τους προµηθευτές. Τα αρµόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην 
εξέταση των δειγµάτων µετά την καταβολή εκ µέρους του προµηθευτή του αντιτίµου 
των εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός πέντε 
(5) ηµερών από της ενηµέρωσης του προµηθευτή εκ µέρους της υπηρεσίας για το 
θέµα της αποστολής των δειγµάτων (αποφάσεις: α) 3019845/10469/0078/10 Οκτ. 97 
Υπουργ. Οικονοµικών Γ.Χ.Κ. ∆/νση Υποστήρ./Τµ. Γ (ΦΕΚ 942/22/10/97), β) φ. 
800/11611/28.4.98 ΥΕΘΑ – ΦΕΚ 488/Β/21.5.98), γ) Φ.830311/7/650339/Σ.7435/15 
∆ΕΚ.99/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α, δ) Φ. 800/100/73907/17.12.99 (ΦΕΚ89/Β/22.2000), ε) 
Φ.800/12/85312/Σ.75/16.1.2001/ΕΠΥΕΘΑ/∆ΟΙ/Τµ. Νοµ. (ΦΕΚ 128/τ/Β/8.2.2001). 
 
32. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που 
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης. 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο (Λ) της τιµής 
της προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθµολογία της. 
 
          Συγκριτική Τιµή 
Λ  = ---------------------------------------- 
          Σταθµισµένη Βαθµολογία 
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Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπ’ όψη η τιµή προσφοράς, το 
κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης, αν και όπως προβλέπεται από την 
τεχνική προδιαγραφή. 
Η συγκριτική τιµή θα προκύπτει βάσει του τύπου: 
Συγκριτική τιµή = Τ + [ Κ ] 
Όπου :  
Τ= τιµή προσφοράς µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Κ = κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20, παράγρ. 2.β. του Π.∆. 
118/2007 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. ΑΝΑΛΥΤΕΣ     

α. Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, 
αξιοπιστία λειτουργίας 40% 100-110 
β. Απλότητα στο χειρισµό και τη λειτουργία 
της συσκευής, ύπαρξη συστήµατος 
επικοινωνίας χειριστή - συσκευής, ύπαρξη 
συστήµατος ασφαλείας προσωπικού και 
περιβάλλοντος 30% 100-110 
2. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ     

Ο
Μ

Α
∆

Α
  Α

  8
0
%

 

Ποιότητα και πλήρης συµβατότητα µε τα 
αντίστοιχα όργανα (αναλυτές), αξιοπιστία, 
ακρίβεια, επαναληψιµότητα των 
αποτελεσµάτων, ευχέρεια ανασύστασης και 
διάρκεια χρήσης καθώς και λειτουργική 
συσκευασία 10% 100-110 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 80%   
α. Εκπαίδευση προσωπικού - χειριστών για 
τους αναλυτές 5% 100-110 

β. Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε 
ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής, 
συντηρήσεις κ.τ.λ. των αναλυτών 5% 100-110 
γ. Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, 
προηγούµενη εµπειρία στην διάθεση 
παρόµοιων αντιδραστηρίων και αναλυτών σε 
άλλα Νοσοκοµεία 10% 100-110 

Ο
Μ

Α
∆

Α
 Β

       2
0
%

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 20%   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100%   
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛΓ146906Π-4Ο0



 27 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Ποιότητα και πλήρης συµβατότητα µε τα 
αντίστοιχα όργανα (αναλυτές), αξιοπιστία, 
ακρίβεια, επαναληψιµότητα των 
αποτελεσµάτων, ευχέρεια ανασύστασης και 
διάρκεια χρήσης καθώς και λειτουργική 
συσκευασία 

  
80% 

  
100-110 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 80%   

100-110 
 
 
 
 

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
  

Ο
Μ

Α
∆

Α
 Β

   2
0
%

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ 20%   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100%   
 
Σύνολο  Οµάδας  Α και  Β: 100 %. 
Όλα τα επιµέρους στοιχεία των Οµάδων βαθµολογούνται σύµφωνα µε βάση τους 100 
βαθµούς. 
Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις 
που καλύπτουν ακριβώς τις απαιτήσεις της κάθε υποοµάδας. 
Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110  βαθµούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται  οι απαιτήσεις της κάθε υποοµάδας. 
Η Σταθµισµένη  βαθµολογία του κάθε στοιχείου των Οµάδων είναι το γινόµενο του 
επιµέρους Συντελεστή Βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του και η Συνολική 
Βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των Σταθµισµένων Βαθµολογιών 
όλων των στοιχείων και των δύο Οµάδων. 
Η τελική Βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100  έως 110  βαθµούς. 
 
Συµφερότερη  προσφορά  είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της τιµής 
προσφοράς προς την βαθµολογία της.   
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33. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 
 
Ι. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 271.128,87 
 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 5762,12 
 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

1 30001110 ΗΩΣΙΝΗ   gr 50 4,43 € 

2       

3 30001112 ΦΟΥΞΙΝΗ   gr 50 9,23 € 

4 30001159 ΒΑΣΙΚΗ ΦΟΥΞΙΝΗ 
(∆ΙΑΛΥΜΑ) 

  ml 4000 738,00 € 

5 30001160 ΣΑΦΡΑΝΙΝΗ   gr 25 110,70 € 

6 30001113 SUDAN III   gr 25 98,40 € 

7 30001114 LUGOL   ml 4000 206,64 € 

8 30001115 BLEU DE 
METHYLENE 

  gr 50 9,23 € 

9       

10       

11 30001161 SET ΧΡΩΣΗΣ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
(GRAM) 

set Εξετάσεις 10000 2.435,40 € 

12 30001162 SET ΧΡΩΣΗΣ 
ΟΞΕΑΝΤΟΧΩΝ 
ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 

set Εξετάσεις 1500 344,40 € 

13 30001163 SET ΧΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 
KINYOUN 

set Εξετάσεις 500 92,25 € 

14       

15       

17 30001164 SET ΧΡΩΣΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
(GIESMA) 

set Εξετάσεις 5000 891,14 € 

18   ΑΚΕΤΟΝΟΥΧΟΣ 
ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ 
ΧΡΩΣΗ GRAM 

  ml 2000 103,32 € 

19   LACTOPHENOL 
COTTON BLUE 

  gr 50 2,58 € 

20   NaOH P.A.   gr 1000 23,37 € 

21   KOH P.A.   gr 1000 25,83 € 

22   CH3COOH P.A.   ml 1000 22,14 € 

23   HCL    ml 1000 17,22 € 

24   H2SO4   ml 1000 20,91 € 

25   ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ   ml 500 29,52 € 
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26   ΚΕ∆ΡΕΛΑΙΟ   ml 500 292,41 € 

  Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΗ 
ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ Ζ-Ν 

 ml 2000 150,00 

  ΤΑΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗ 
GIESMA 

 ml 2000 135,00 

 

∆ΙΑΦΟΡΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ∆ΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 1.225,08 
 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

27 3000103891 ΝΙΤΡΟΣΕΦΙΝΗ  ∆ίσκοι Εξετάσεις 100 113,16 € 

28 3000103501 ΟΠΤΟΚΙΝΗ ∆ίσκοι Εξετάσεις 500 123,00 € 

29 3000103601 ΒΑΚΙΤΡΑΚΙΝΗ ∆ίσκοι Εξετάσεις 500 123,00 € 

30 3000103831 ΝΟΒΟΒΙΟΚΙΝΗ ∆ίσκοι Εξετάσεις 100 12,30 € 

31       

32       

33 30001038ΑΡ 
CAZ/CLAVULANIC 
ACID  ESBL 

∆ίσκοι Εξετάσεις 100 24,60 € 

34 30001038ΑΠ 
CTX/CLAVULANIC 
ACID ESBL 

∆ίσκοι Εξετάσεις 100 24,60 € 

35 30001205 INDOLE Ταινίες Εξετάσεις 50 123,00 € 

36 30001034 ΟΞΕΙ∆ΑΣΗ Τεµάχια Εξετάσεις 2000 393,60 € 

37 30001206 
ΑΜΙΝΟΠΕΠΤΙ∆ΑΣΗ 
ταινίες 

Ταινίες Εξετάσεις 500 61,50 € 

38   ΟΥΡΙΑ Σωληνάρια Εξετάσεις 50 123,00 € 

39 3000103901 
∆ΙΣΚΟΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ 

∆ίσκοι Εξετάσεις 200 103,32 € 

 
 

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 1328,40 
 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

40 30001038Β∆ Amoxicillin ∆ίσκοι Τεµάχια 100 
12,30 
€ 

41 3000103881 Amoxicillin/Clavulanic acid ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

42 3000103886 Aztreonam ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

43       

44 3000103895 Ampicillin/sulbactam ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

45 3000103808 Ampicillin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

46       

47 3000103867 Amikacin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

48       

49       

50 3000103883 Ceftriaxone ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

51 3000103882 Ceftazidime ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

52 3000103864 Cefoxitin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

53       
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54 30001038ΑΡ Ceftazidime/Clavulanic acid ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

55 3000103815 Colistin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

56 30001038ΑΠ Cefotaxime/Clavulanic acid ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

57 3000103813 Clindamycin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

58 3000103812 Chloramphenicol ∆ίσκοι Τεµάχια 100  

59 3000103811 Cefalothin ∆ίσκοι Τεµάχια 100 
12,30 
€ 

60 30001038ΑΒ Clarithromycin ∆ίσκοι Τεµάχια 50 
12,30 
€ 

61       

62       

63 3000103897 Cefixime ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

64 3000103894 Ciprofloxacin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

65 3000103892 Cefaclor ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

66 3000103872 Cefotaxime ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

67 3000103878 Cefuroxime ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

68       

69 30001038BY Cefepime ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

70       

71       

72 3000103814 Cloxacillin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

73 3000103816 Doxycyclin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

74 3000103818 Erythromycin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

75 30001038BK Fucidic acid ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

76 3000103824 Gentamycin 10 µg ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

77 30001038AΘ Gentamycin 120 µg (High level) ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

78 3000103888 Imipenem ∆ίσκοι Τεµάχια 600 
73,80 
€ 

79 3000103825 Kanamycin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

80       

81 30001038ΑΤ Linezolid ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

82 30001038ΑΠ Levofloxacin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

83       

84 30001038ΑΚ Meropenem ∆ίσκοι Τεµάχια 600 
73,80 
€ 

85 3000103806 Minocycline ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

86 3000103871 Metronidazole ∆ίσκοι Τεµάχια 100 
12,30 
€ 

87       
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88       

89 3000103820 Nitrofurantoin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

90 3000103889 Norfloxacin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

91 3000103870 Netilimicin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

92 30001038ΒΟ Oxacillin 5 µg ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

93 3000103833 Oxacillin 1 µg ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

94 3000103899 Ofloxacin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

95 3000103873 Piperacillin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

96 30001038ΑΗ Piperacillin/Tazobactam ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

97 30001038ΒΦ Pefloxacin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

98 3000103835 Penicillin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

99 3000103851 Rifampicin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

100       

101       

102 3000103850 Sulfamethoxazole/Trimethoprime ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

103 3000103844 Tetracycline ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

104 3000103854 Tobramycin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

105 3000103877 Ticarcillin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

106 3000103890 Ticarcillin/Clavulanic acid ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

107       

108 30001038ΒΩ Teicoplanin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

109 3000103849 Vancomycin ∆ίσκοι Τεµάχια 200 
24,60 
€ 

 

Τα ανωτέρω αντιβιοτικά απαιτούν διανεµητές (2 τετράγωνους και 1 στρογγυλό) κόστος: € 
650,00 
 
ΤΑΙΝΙΕΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: €11408,25  

 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑ 

ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

110 
300011071
8 Ceftazidime Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

111       

112 
300011071
9 ESBL CTX Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

113 
300011071
6 Imipenem Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

114       

115 
300011071
7 Meropenem Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 
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116 
300011071
5 Teicoplanin Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

117 
300011071
4 Tigecyclin Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

118 
300011072
1 

Sulfamethoxa
zole/Trimetho
prime Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

119   Minocyclin Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

120   Daptomycin Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

121   Levofloxacin Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

122   
Ticarcillin/Cla
vulanic acid Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

123   Colistin Ταινίες Τεµάχια 200 912,66 € 

124       

125   
Ampicillin/sul
bactam Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

126       

127       

128   Ceftriaxone Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

129   Ceftazidime Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

130   Cefoxitin Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

131   

Ceftazidime/
Clavulanic 
acid Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

132       

133       

134       

135   Cefotaxime Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

136   Cefepime Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

137       

138   Imipenem Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

139   Linezolid Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

140       

141   
Piperacillin/T
azobactam Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

142   Penicillin Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

143       

144       

145 
300011072
6 Vancomycin Ταινίες Τεµάχια 100 456,33 € 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 61854,72 

 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α 

ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

146 3000106601 

ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
SPUTASOL 
(SPUTAGEST) 

  Kit 15 1199,25 

147 3000100401 
BLOOD AGAR 
BASE   Κουτιά 100 7.000,00 € 
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148 3000100801 
BRAIN HEART 
INFUSION 
BROTH 

  Κουτιά 10 1.000,50 € 

149 30005124 
MULLER 
HINTON AGAR   Κουτιά 30 2.029,00 € 

150 3000100901 
MULLER 
HINTON 
BROTH 

  Κουτιά 5 615,00 € 

151 3000101001 
MAC CONKEY 
AGAR NO 3   Κουτιά 100 5.757,12 € 

152 3000101101 
MAC CONKEY 
AGAR NO 2   Κουτιά 2 344,40 € 

153 30001012 
CHAPMAN 
AGAR   Κουτιά 1 36,90 € 

154 3000101401 SS AGAR   Κουτιά 5 338,25 € 

155 30005125 
COLUMBIA 
AGAR   Κουτιά 1 43,05 € 

156 30001016 
Cooked meat 
medium   Κουτιά 50 11.804,00 € 

157 30001017 
THIOGLYCOLA
TE BROTH 
BASE 

  Κουτιά 2 86,10 € 

158 3000101901 
SELENITE 
BROTH   Κουτιά 4 196,80 € 

159       

160 30005128 
NUTRIENT 
BROTH   Κουτιά 4 344,40 € 

161 30005129 
KLIGLER 
MEDIUM   Κουτιά 1 110,70 € 

162 30001018 
RAPPAPORTE 
VASILIADIS 
MEDIUM 

  Κουτιά 8 1.377,60 € 

163 3000102001 
LOWENSTEIN-
JENSEN 
MEDIUM 

Σωληνάρια Εξετάσεις 200 246,00 € 

164 30005022 
ΥΛΙΚΟ 
ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

Σφαιρίδια Εξετάσεις 2000 9.840,00 € 

165 3000104601 
ESCULIN 
AGAR Σωληνάρια Εξετάσεις 10 12,30 € 

166 3000104701 
SET ΚΛΙΜΑΚΑΣ  
MC FARLAN   Φιαλίδια 5 104,55 € 

167 3000103101 

GAS PACK ΓΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΕ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΤΟΜΙΚΑ 

Κουτιά Εξετάσεις 3000 6.535,00 € 

168 3000103203 
GAS PACK ΓΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΕ ΑΤΜ. CO2 

Κουτιά Εξετάσεις 3000 5.428,00 € 

169       

170 3000103301 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

    2000 3.075,00 € 

171       

172       
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ CO2 ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ 
ΚΛΕΙΣΤΡΑ 

173 3000106301 

ΥΛΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑ 

Σωληνάρια Εξετάσεις 2500 
1.076,
25 € 

174 3000106401 

ΥΛΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑ 

Σωληνάρια Εξετάσεις 2500 
1.076,
25 € 

175 30005068 

ΕΤΟΙΜΑ 
ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΕ 
ΧΡΩΜΟΓΟΝΑ 
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑ 

Τρυβλία Εξετάσεις 50 
123,0
0 € 

176 30005134 
COOKED MEAT 
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Σωληνάρια Εξετάσεις 10 

24,60 
€ 

177 30005135 
ANAEROBE 
CDC BLOOD 
AGAR  

Τρυβλία Εξετάσεις 50 
61,50 
€ 

178 30005136 
ANAEROBE 
CNA BLOOD 
AGAR 

Τρυβλία Εξετάσεις 50 
123,0
0 € 

179 30005137 
BACTEROIDES 
BILE ESCULIN 
AGAR 

Τρυβλία Εξετάσεις 100 
123,0
0 € 

180       

181 30005140 
ANAEROBE  
K.V. BLOOD 
AGAR 

Τρυβλία Εξετάσεις 50 
61,50 
€ 

182 30005141 
BRUCELLA 
BLOOD AGAR  Τρυβλία Εξετάσεις 10 

12,30 
€ 

183 30005142 
CHOCOLATE 
AGAR Τρυβλία Εξετάσεις 10 

12,30 
€ 

184 30005143 

MULLER 
HINTON+5-
/ΗΟRSE 
BLOOD 

Τρυβλία Εξετάσεις 10 
12,30 
€ 

185   

BILE ESCULIN 
AZID AGAR 
WITH 
VANCOMYCIN 

Τρυβλία Εξετάσεις 100 
492,0
0 € 

186 3000100402 RPMI Τρυβλία Εξετάσεις 100  

 

NEO 
(παρατηρητή
ριο 
14.6.148) 

SABOURAUD 
AGAR ME 
CHLORAMPHE
NCOL 

 Κουτιά 30 
1132,8
0 € 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 5288,41 € 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 

187 3000102702 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚ
ΚΩΝ   

Ταινίες Εξετάσεις 50 
483,39 
€ 

188 3000102601 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

20A 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ 

Ταινίες Εξετάσεις 50 
483,39 
€ 
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189 3000102602 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
RAPID ID 32-A 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ 

Ταινίες Εξετάσεις 25 
212,18 
€ 

190 3000102401 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ENTEROBACT
ERIACEAE 

Ταινίες Εξετάσεις 50 
293,36 
€ 

191       

192 3000102703 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ID 32 GRAM 
ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΚΟΚΚΩΝ 

Ταινίες  Εξετάσεις 25 
212,18 
€ 

193       

194 3000102608 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
20NON 
ENTEROBACT
ERIACEAE 

Ταινίες Εξετάσεις 50 
483,39 
€ 

195 3000102607 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚ
ΚΩΝ  

Ταινίες Εξετάσεις 50 
483,39 
€ 

196 3000102609 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

GRAM 
ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 

Ταινίες Εξετάσεις 50 
940,95 
€ 

197 30003013 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

LISTERIA Ταινίες Εξετάσεις 25 
365,93 
€ 

198       

199 3000104202 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΥΚΗΤΩΝ Ταινίες Εξετάσεις 25 
241,70 
€ 

200       

201 3000104401 
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜ
ΜΑ ΜΥΚΗΤΩΝ Ταινίες Εξετάσεις 25 

184,50 
€ 

202   
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ID 32 
ΜΥΚΗΤΩΝ 

Ταινίες Εξετάσεις 25 
196,80 
€ 

203 3000102705 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
NEISSERIA - 
HAEMOPHILUS 

Ταινίες Εξετάσεις 50 
707,25 
€ 

204       

205       

206       

207       

208       

209       

210       

211       

212       

213       

214       

215       

216       
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217       

218       

219       

220       

 
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ. ΓΙΑ ΟΛΑ  ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑ 
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 
 
ΟΡΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 37426,27 

 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΟΝ.ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

221 3000200701 ΦΥΜΑΤΙΝΗ  ΚΙΤ Εξετάσεις 3000 
3.440,00 
€ 

222 3000104102 
Set ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΣΕ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ (STREP-TEST) 

ΚΙΤ Εξετάσεις 400 
1.230,00 
€ 

223 3000107101 
Set ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΚΙΤ Κουτιά 1 210,33 € 

224 3000107401 

Set ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΕ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ 
(ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ) 

ΚΙΤ Εξετάσεις 25 99,63 € 

225 3000106902 
Set LATEX ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ 
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆Α 

ΚΙΤ Εξετάσεις 1000 
10.600,0
0 € 

226 3000106901 
Set ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
INFLUENZAΕ Α και Β ΚΙΤ Εξετάσεις 20 367,65 € 

227 3000102301 
Set ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΤΟΞΙΝΗΣ CLOSTRIDIUM ΣΤΑ 
ΚΟΠΡΑΝΑ 

ΚΙΤ Εξετάσεις 750 
11.808,0
0 € 

228 3000106701 Set ANIXNEYΣΗΣ MRSA ΚΙΤ Εξετάσεις 100 492,00 € 

229 3000102704 
Set ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ ΚΙΤ Εξετάσεις 1000 969,24 € 

230 3000105401 
Set MONOTEST (SCREENING 
TEST) ΚΙΤ Εξετάσεις 2000 6199.20 

€   

231 3000104901 Set TEST ΚΥΗΣΕΩΣ ΚΙΤ Εξετάσεις 500 96,56 € 

232 30001057 Set ROSE BENGAL ΚΙΤ Εξετάσεις 600 208,85 € 

233 3000105601 BRUCELLA ABORTUS ΚΙΤ Εξετάσεις 600 46,49 € 

234       

235       

236       

237       

238       

239       

240       

241       

242       

243       

244 30001053 Set RPR  ΚΙΤ Εξετάσεις 50 14,82 € 
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245 30004028 
Set ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
LEGIONELLA ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ 
(ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ) 

ΚΙΤ Εξετάσεις 50 1090 

246 30004029 

Set ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ 
ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΙΤ Εξετάσεις 50 553,50 € 

 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 1522,02 
 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ 

ΚΥΚΛΟΙ 2 1135,02 € 

ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΚΥΚΛΟΙ 1 387,00 
 

 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 111.063,6 
 
Α ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

248   P. aeruginosa   Τεµάχια 1 
226,20 
€ 

249   S. aureus 29213   Τεµάχια 1 
226,20 
€ 

250   E. coli   Τεµάχια 1 
226,20 
€ 

251       

252       

253       

254       
 
 

Β ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

255 

3000200105 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
GRAM(+) 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

κάρτες Εξετάσεις 

2600 17.550,00 € 

256 

3000200108 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
GRAM(-) 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

κάρτες Εξετάσεις 

4100 27.675,00 € 

257 
3000200104 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΥΚΗΤΩΝ 
κάρτες Εξετάσεις 

200 1.350,00 € 

258 

3000200211 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΝΑΙΣΕΡΙΩΝ, 
ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ και 
ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ 

κάρτες Εξετάσεις 

60 405,00 € 

259   
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ 

κάρτες Εξετάσεις 
60 405,00 € 
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Γ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

260 

3000200220 ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ 

κάρτες Εξετάσεις 

1500 10.500,00 € 

261 

3000200215 ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΥΣ 

κάρτες Εξετάσεις 

600 4.200,00 € 

262 

3000200204 ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥΣ 

κάρτες Εξετάσεις 

40 280,00 € 

263 

30002210 ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
GRAM(-) ΜΙΚΡΟΒΙΑ 

κάρτες Εξετάσεις 

4000 28.000,00 € 

264 

  ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΜΥΚΗΤΕΣ 

κάρτες Εξετάσεις 

200 1.400,00 € 

 

 ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
GRAM(-) ΜΙΚΡΟΒΙΑ 
(ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ) 

κάρτες Εξετάσεις 

2000 14000,00 € 

 

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΝΑ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΤΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ. 

 
 

∆. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ)  
1. Η ταυτοποίηση των GRAM(+), GRAM(-) µικροβίων και µυκήτων να γίνεται µε 
αυτόµατοποιηµένη κινητική µέθοδο. 
2. Ο έλεγχος ευαισθησίας των µικροβίων στα αντιβιοτικά (αντιβιόγραµµα και 
αντιµυκητόγραµµα) να γίνεται µε αυτοµατοποιηµένη  
    κινητική µέθοδο. 
3. Τα αναλώσιµα αντιδραστήρια να έχουν µικρό όγκο για καλύτερη και οικονοµικότερη 
διαχείριση των µολυσµατικών αποβλήτων. 
4. Να διαθέτει θολοσίµετρο για τον προσδιορισµό µικροβιακού εναιωρήµατος 
5. Να εκτελεί αυτόµατα τις αραιώσεις, τον εµβολιασµό, την επώαση και την ανάγνωση 
των αναλύσεων. 
6. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης απόρριψης των τεστ χωρίς την παρέµβαση του 
χρήστη. 
7. Να διαθέτει πρόγραµµα διαχείρισης αρχείου ασθενών, στατιστικών και εξωτερικού 
ποιοτικού ελέγχου 
8. Να διαθέτει ειδικό πρόγραµµα ανίχνευσης µηχανισµών αντοχής. 
9. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης. 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 33600 
 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΙΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

265 3000200303 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑ 

Φιαλίδια   2500 15000,00 € 

266 3000200304 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑ 

Φιαλίδια   2500 15000,00 € 
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267 3000108701 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ (ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ  Ή 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 

Φιαλίδια   600 3600,00 € 

 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
 

1. Να γίνεται έλεγχος για αερόβια, αναερόβια, µικροαερόφιλα µικρόβια, όπως επίσης για 
µυκοβακτηρίδια της φυµατίωσης και µύκητες. 
2. Να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης των ανωτέρω µικροβίων στο αίµα και στα 
διάφορα βιολογικά υγρά. 
3. Να διατίθενται φιαλίδια για µικρές ποσότητες αίµατος ή βιολογικών υγρών. 
4. Να περιέχονται ειδικές αδρανοποιητικές ουσίες αντιβιοτικών στα φιαλίδια που να 
καλύπτουν ευρύ φάσµα αντιβιοτικών. 
5. Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερηµένη εισαγωγή φιαλιδίων χωρίς υστέρηση στην 
ευαισθησία του συστήµατος. 
6. Η αρχή λειτουργίας του αυτόµατου συστήµατος να βασίζεται σε ευαίσθητη 
φυσικοχηµική µέθοδο. 
7. Να επωάζει, ανιχνεύει, ελέγχει τις φιάλες των αιµοκαλλιεργειών σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα µικρής διάρκειας. 
8. Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες µε ηχητικά και οπτικά σήµατα. 
9. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και ανάλυσης φιαλιδίων µε καθυστερηµένη 
εισαγωγή χωρίς απώλεια της ευαισθησίας 
10. Να διαθέτει εύχρηστο λογισµικό µε κωδικοποιηµένες εντολές 
11. Να υπάρχει σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων (στατιστικό και δηµογραφικό 
πρόγραµµα κατά προτίµηση στα Ελληνικά 
12. Να διαθέτει αυτόµατη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των θέσεων της καλλιέργειας 
και της συνολικής κατάστασης του κλιβάνου 
13. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης 
 
 
ΙΙ. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
717.765,00 € 
 

A. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ 451.765,00 € 
 
Αναλύσεις που εκτελούνται σε µεικτούς αυτόµατους βιοχηµικούς – ανοσοχηµικούς 
αναλυτές υποχρεωτικά. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 2 και εφεδρικό µηχάνηµα για 
βιοχηµικές εξετάσεις. 
 

AA ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜ.  

ΑΡ. ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  

1 ΓΛΥΚΟΖΗ  25070015 80.000 4.000 € 

2 ΟΥΡΙΑ 25070018 80.000 4.000 € 

3 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 25070014 80.000 6.400 € 

4 ΟΛ. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 25070002 45.000 11.250 € 

5 ΑΜ. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 25070002 45.000 11.250 € 

6 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 25070026 20.000 2.000 € 

7 ΑΣΒΕΣΤΙΟ  25070004 40.000 4.000 € 
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8 ΦΩΣΦΟΡΟΣ 25070027 15.000 1.500 € 

9 ΣΙ∆ΗΡΟΣ 25070023 15.000 4.500 € 

10 ΜΑΓΝΗΣΙΟ 25070024 15.000 4.500 € 

11 ΚΑΛΙΟ   75.000 7.500 € 

12 ΝΑΤΡΙΟ   75.000 7.500 € 

13 ΧΛΩΡΙΟ   75.000 7.500 € 

14 AST 25070005 70.000 10.500 € 

15 ALT 25070009 70.000 10.500 € 

16 ALP 25070008 25.000 3.750 € 

17 γGT 25070010 30.000 4.500 € 

18 LDH 25070016 60.000 15.000 € 

19 CK 25070001 60.000 15.000 € 

20 CK-MB 25070001 15.000 3.750 € 

21 ΑΜΥΛΑΣΗ 25070019 40.000 24.000 € 

22 ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ(*) 25070021 10.000 3.600 € 

23 ΟΛ. ΠΡΩΤΕΙΝΗ ορού 25070006 20.000 2.000 € 

24 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ 25070013 20.000 2.000 € 

25 ΟΛ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 25070022 20.000 1.000 € 

26 HDL 25070012 20.000 8.000 € 

27 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 25070025 20.000 3.100 € 

28 APO-A(*) 25070003 2.000 2.000 € 

29 ΑPO-B(*) 25070003 2.000 2.000 € 

 30 

ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ 
ΟΥΡΩΝ/ΕΝΥ 

25060044 

2.000 2.000 € 

31 LDL DIRECT (*) 25070012 2.000 2.000 € 

32 ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗ 25070029 5.000 5.000 € 

33 ΠΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ (*) 25070013 2.000 2.000 € 

34 CYSTATINE C (*) 25060045 2.000 2.000 € 

35 Υψηλής ευαισθησίας CRP (*) 25070030 2.000 2.000 € 

36 Αλβουµινη ουρων (*)  2.000 3.000€ 

38 K αλύσεις (*)   1.000 1.000 € 

43 Λ αλύσεις (*)   1.000 1.000 € 

44 ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ(*) 25060020 2.000 20.000 € 

45 Τ3 25060000 10.300 10.590 € 

46 Τ4 25060001 10.320 10.630 € 

47 FreeT3 25060005 6.120 8.222 € 

48 FreeT4 25060006 6.180 8.332 € 

49 Anti-TPO 25060029 3.100 8.295 € 

50 Anti-Tg 25060029 3.100 8.295 € 

51 TSH 25060003 12.500 12.984 € 

52 Φερριτίνη 25060007 10.500 11.110 € 

53 Βιταµίνη Β12 25060009 8.160 10.492 € 

54 Φυλικό οξύ 25060008 7.150 10.463 € 

55 CEA 25060013 7.000 14.000 € 

56 AFP 25060012 7.000 14.000 € 

57 Ca-19.9 25060016 7.000 17.500 € 

58 Ca 125 25060014 6.000 15.000 € 
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59 Ca 15.3 25060017 6.000 15.000 € 

60 PSA 25060018 5.760 14.518 € 

61 Free PSA  25060019 2.050 6.416 € 

62 Τροπονίνη Ι 25060037 40.000 100.000 € 

63 ΒΝΡ (*) 25060036 2.000 36.000 € 

65 Κορτιζόλη(*) 25060022 1.000 4.000 € 

66 VALRPOIC ACID      45 220 € 

 
(*) ΜΗ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Στην τιµή ανά εξέταση θα περιλαµβάνονται διακριτά τα επί µέρους κόστη όλων των 
υλικών που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια των αντιστοίχων εξετάσεων 
(αντιδραστήρια, υλικά βαθµονόµησης και ελέγχου, αναλώσιµα υλικά, αραιωτικά 
δειγµάτων, αντιδραστήρια επεξεργασίας δειγµάτων, ρυθµιστικά διαλύµατα, πλυστικά 
διαλύµατα κλπ) µε βάση των ζητουµένων αναλυτών αλλά και την κατανάλωση 
αντιδραστηρίων για βαθµονόµηση και ποιοτικό έλεγχο άλλως η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
Ο αριθµός των αναγραφοµένων εξετάσεων, είναι ο απαιτούµενος για τη λειτουργία του 
εργαστηρίου. 
Το εργαστήριο υποχρεούται σύµφωνα µε τις διαδικασίες ISO, να χρησιµοποιεί ορούς 
ελέγχου 2 επιπέδων [1Χ2] για κάθε διαπιστευµένη εξέταση και για κάθε αναλυτή 
ηµερησίως.  
Για τις αναλύσεις που ζητούνται λιγότερες από 5.000 το χρόνο, απαιτείται ένας ορος 
ελέγχου δύο επιπέδων 3 φορές την εβδοµάδα. 
Οι οροί ελέγχου για τις διαπιστευµένες εξετάσεις θα πρέπει να είναι πολλαπλών 
παραµέτρων τουλάχιστον δύο επιπέδων, ανεξάρτητου κατασκευαστή από τον 
κατασκευαστή των αντιδραστηρίων, να προέρχονται απο ανθρώπινο ορό και να 
καλύπτουν όλες τις διαπιστευµένες εξετάσεις 
Για τις µη διαπιστευµένες εξετάσεις καθώς και τις εξετάσεις που προσφέρονται ως 
πλήρες ΚΙΤ (π.χ. ELISA),επαρκούν τα κοντρόλ του κατασκευαστή που περιέχονται στη 
συσκευασία. 
Ο αριθµός των απαιτούµενων για τον έλεγχο ποιότητας αναλύσεων, είναι επιπλέον του 
αριθµού των ζητούµενων εξετάσεων. 
Τα calibrators απαιτούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, εφόσον ο 
εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος βαίνει καλώς. Αν υπάρχει πρόβληµα από τον 
έλεγχο ποιότητας η εξέταση θα βαθµονοµείται συχνότερα µε κόστος της εταιρίας που 
παρέχει το αντιδραστήριο. 
Το εργαστήριο πρέπει να µετέχει σε εξωτερικό έλεγχο για όλες τις διαπιστευµένες 
αναλύσεις µε συχνότητα τουλάχιστον µια φορά τον µήνα. Τα προγράµµατα εξωτερικού 
ελέγχου ποιότητας θα πρέπει να παρέχονται από διαπιστευµένο φορέα (ελληνικό ή 
διεθνή).  
Οι µη διαπιστευµένες εξετάσεις σηµειώνονται µε (*) στους αναλυτικούς πίνακες 
αντιδραστηρίων.   
Ο αριθµός των αντιδραστηρίων για τις ζητούµενες αναλύσεις θα παρέχεται σε 
συσκευασίες που θα εξασφαλίζουν την σταθερότητα των αντιδραστηρίων στους 
αναλυτές και τη δυνατότητα χρήσης τους προ της ηµεροµηνίας λήξης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

Απαράβατοι όροι. 
 
1. Να εκτελεί απαραίτητα όλες τις προαναφερόµενες εξετάσεις της οµάδας. 
2. Να αποτελείται κατ ελάχιστον από 2 ανοσοβιοχηµικά αναλυτικά συστήµατα 

τυχαίας προσπέλασης (random access) που να διαθέτουν έκαστο κοινή µονάδα 
ελέγχου (Η/Υ, λειτουργικό σύστηµα και οθόνη) και κοινό σύστηµα φόρτωσης δειγµάτων 
επί των αναλυτών συνολικής ταχύτητας ( ελάχιστης ) και για τα δύο συστήµατα : 

• Εξετάσεις βιοχηµικού συστήµατος συµπεριλαµβανοµένης φωτοµετρικής µονάδας 
και µονάδας µέτρησης ηλεκτρολυτών 2800 ανά ώρα. 

• Εξετάσεις ανοσολογικού συστήµατος, 400 ανά ώρα 
Ο κάθε ανοσο-βιοχηµικός αναλυτής  

• Να διαθέτει ψυγείο αντιδραστηρίων για την φόρτωση των 
προαναφερόµενων διαφορετικών εξετάσεων της οµάδας. 

• Να δέχεται πρωτογενή σωληνάρια και καψάκια 
• Να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης επειγόντων δειγµάτων και να 

διαθέτει ειδικές θέσεις επειγόντων δειγµάτων συνεχούς φόρτωσης δειγµάτων\ 
• Να υποστηρίζεται η ανάγνωση γραµµωτού κώδικά (bar-code) δειγµάτων 

και αντιδραστηρίων 
• Να δέχεται τα εξής βιολογικά υγρά: ορό πλάσµα ούρα ΕΝΥ 

• Να ανιχνεύεται το πήγµα, η στάθµη του δείγµατος και των 
αντιδραστηρίων 

• Να εκτελούνται αυτόµατες αραιώσεις επαναλήψεις reflex testing κατ 
επιλογή του χειριστή 

• Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσµάτων συνολικών ή 
ανά ασθενή, των καµπυλών βαθµονόµησης και αντίδρασης 

• Να δύναται να συνδεθεί µε εξωτερικό υπολογιστή και στο δίκτυο του 
νοσοκοµείου 

• Οι προσφερόµενοι αναλυτές να χωρούν στους υπάρχοντες χώρους του 
εργαστηρίου. 
 
 
 
 
B. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Θ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙ∆ΗΣ 
- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 202.500,00 € 
 
1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ: €107.660,00 
 

A/A ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚ 

ΑΡ. 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΝΟ ΤΙΜΩΝ €  

66. LH (*) 2400500401 800 1.600,00 

67. FSH (*) 2400500501 800 1.600,00 

68. Προλακτίνη (*) 2400500601 800 1.600,00 

69. Τεστοστερόνη (*) 2400500701 800 1.600,00 

70. Oιστραδιόλη (*) 2400500801 800 1.600,00 

71. ΡΙΝΡ (*) 2400502101 2000 18.450,00 

72. Παραθορµόνη (*) 2400501201 4000 9.350,00 
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73. Οστεοκαλτσίνη (*) 2400501301 2600 9.360,00 

74. CTX ορού (*) 2400501401 2500 10.000,00 

75. 
Vitamin D total 
(25OH) (*) 

 4000 28,000,00 
 

76. Calcitonin (*)  500 2000 

77. c-peptide (*)  400 1600 

78. Insulin (*)  400 1200 

79. NSE (*)  500 2.000 

80. S-100 (*)  500 2.000 

81. PCT (*)  500 6.000 

82. Progesterone (*) ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ 
 

500 
 

900 

83. Interleukin 6 (*) ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ 400 2.800 

84.     Θυρεοσφαιρίνη (*) ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ 800 4000 

85. ACTH (*) ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ 1000 2000 

 
2.ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ “Ε L I S A”  Η ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ 
ΑΝΑΛΥΤΕΣ  ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: € 94.850,00 
 

86. OSTASE ΒΑΡ (*) 2400600402 2700 30000,00 € 

87. 1,25(OH)D (*) ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ 500 7000,00 € 

88. 

NGAL-lipocalin2 
(ΑΙΜΑ/ΟΥΡΑ) ELISA 
η Βιοχηµικο αναλυτη 
(*) 

ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ 

2000 20.000 € 

89. FGF23 (*) ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ 1000 10.000 € 

     

90. Lp(a) (*)  2000 7.600 € 

91. SCC (*)  500 2.250 € 

92. 
Free fatty 
acids(NEFA) 
(βιοχηµικο) (*) 

 500 2000 € 

93. 
Oxidized LDL 
(ELISA) (*)  

 500 2000 € 

94. NAG (βιοχηµικο) (*)  500 2000 € 

95. 
Adiponectin (ELISA) 
(*) 

 500 3000 € 

96. Β2 Μικροσφαιρίνη (*)  2000 9.000€ 

 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Οι εταιρίες που θα προσφέρουν τις συγκεκριµένες εξετάσεις υποχρεούνται να προσφέρουν 
και αναλυτή. 
Στην τιµή ανά εξέταση θα περιλαµβάνονται διακριτά τα επί µέρους κόστη όλων των υλικών 
που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια των αντιστοίχων εξετάσεων (αντιδραστήρια, υλικά 
βαθµονόµησης και ελέγχου, αναλώσιµα υλικά, αραιωτικά δειγµάτων, αντιδραστήρια 
επεξεργασίας δειγµάτων, ρυθµιστικά διαλύµατα, πλυστικά διαλύµατα κλπ) µε βάση των 
ζητουµένων αναλυτών αλλά και την κατανάλωση αντιδραστηρίων για βαθµονόµηση και 
ποιοτικό έλεγχο άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  
1) Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιµα προς χρήση και να τοποθετούνται απ' ευθείας 
στον αναλυτή.   
2) Να έχουν όσο το δυνατό καλύτερη γραµµικότητα και σταθερότητα και να µην 
χρειάζονται συχνά calibration   

3) Να έχουν µεγάλης διάρκειας ηµεροµηνία λήξεως   
4) Οι εξετάσεις να πραγµατοποιούνται σε µικρό χρόνο  
  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟ∆Ο ELISA 
 
1,25-( OH ) VITAMIN D Εύρος τιµών : 2,3-228 pg / ml  

  Ευαισθησία < 2,5 pg /ml 

  Απλή εκχύλισης µε ειδικές immunocapsules 

OSTASE ΒΑΡ Εύρος τιµών : 7-90 µg / L 

  Ευαισθησία : < 0,07 µg / L 

  Απλή και γρήγορη µέθοδος 2 ωρών 

Human Intact FGF 23 Εύρος τιµών : 0-200 pg /m L 

 Ευαισθησία : 1 pg /m L 

 Απλή και γρήγορη µέθοδος  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ      

1. Ο αναλυτής να είναι προηγµένης τεχνολογίας. 

2. Ο αναλυτής να εκτελεί όλες τις ζητούµενες εξετάσεις  

3. Η ταχύτητα του να είναι τουλάχιστον 80 τεστ την ώρα  

4. Να διαθέτει πολλές θέσεις αντιδραστηρίων  

5. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης επειγόντων δειγµάτων (δυνατότητα stat). 

6. Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγµάτων και να µπορεί να δεχτεί όλων των ειδών τα 
σωληνάρια καθώς και Sample Cups  

7. Να υποστηρίζεται η ανάγνωση γραµµωτού κώδικα (barcode) δειγµάτων και 
αντιδραστηρίων. 

8. Να έχει ασφαλή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων  

9. Να διαθέτει πλήρες πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου  

10. Να δίνει στο χειριστή τη δυνατότητα ελέγχου της πορείας των εξετάσεων των υπολοίπων 
των αντιδραστηρίων των διαλυµάτων καθώς και των αποβλήτων  
11.Να δύναται να συνδεθεί µε εξωτερικό Η/Υ και στο δίκτυο του Νοσοκοµείου. 
12.Να ανιχνεύεται πήγµα, η στάθµη του δείγµατος και των αντιδραστηρίων. 
13.Το service και τα αναλώσιµα πέραν των αναφεροµένων θα βαρύνουν τον προµηθευτή, ο 
οποίος θα έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν, στο 
χώρο των εργαστηρίων του Νοσοκοµείου. 

Γ.Ταινίες και αναλυτές για την µέτρηση γλυκόζης σε ολικό τριχοειδικό αίµα ΓΙΑ ΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 26.500,00 €  
 
 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

102 ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

25000000 125.000 ΤΑΙΝΙΕΣ 

 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
30 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 30 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

(τους αναλυτές θα 
συνοδεύουν και 30 

συσκευές τρυπήµατος) 
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ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΦΙΑΠ 
Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ’ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
Α’ ΚΑΙ Β’ ΠΑΝ. ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 6ΚΚ 
ΑΓΓΕΙΟ/ΘΩΡΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΒΡ. Γ ΚΑΙ ΒΡ. ∆ 
Α ΚΑΙ Β ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ  
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΕΘ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η µέτρηση της γλυκόζης θα γίνεται σε φορητούς αναλυτές οι οποίοι δέχονται ειδικές ταινίες. Οι 
ταινίες και οι µετρητές θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 
1. Οι ταινίες να είναι µιας χρήσης και να έχουν διάρκεια ζωής κατά την παράδοση µεγαλύτερη 

των 6 µηνών. 
2. Οι ταινίες θα πρέπει να µπορούν να φυλάσσονται σε θερµοκρασία δωµατίου για ολόκληρο 

το χρονικό διάστηµα της συντήρησής τους στο Νοσοκοµείο. 
3. Οι ταινίες θα πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιούν σαν κλινικό δείγµα ολικό αίµα 

(τριχοειδικό, φλεβικό και αρτηριακό). 
4. Η ποσότητα του κλινικού δείγµατος που απαιτείται να είναι πολύ µικρή <5µL. 
5. Εάν η ποσότητα του κλινικού δείγµατος προς µέτρηση είναι ανεπαρκής ο µετρητής να µην 

δίνει αποτέλεσµα αλλά στην οθόνη του να εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος. 
6. Η µεθοδολογία µέτρησης να είναι ηλεκτροχηµική. 
7. Η γραµµικότητα των ταινιών να είναι ώστε το πραγµατικό εύρος µέτρησης να είναι 

τουλάχιστον από 30 mg/dL έως 500 mg/dL 
8. Το εύρος του αιµατοκρίτη για το οποίο να µπορούν να δίνουν αξιόπιστα αποτελέσµατα να 

είναι αρκετά µεγάλο και να κυµαίνεται από 20% έως 55% τουλάχιστον για όλο το φάσµα της 
γραµµικότητας της 

9. Ο χρόνος της αντίδρασης να είναι σύντοµος ώστε ο µετρητής να δίνει το αποτέλεσµα κάθε 
µέτρησης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (λιγότερο από 30 sec της ώρας) 

10. Ο µετρητής να µπορεί να λειτουργεί άνετα µέσα σε ένα εύρος θερµοκρασιών περιβάλλοντος 
από 10 έως 40

ο
C.  

11. Να λειτουργεί µε µπαταρίες οι οποίες να είναι εύκολα προµηθεύσιµες από το ελεύθερο 
εµπόριο. 

12. Να έχει αρκετή αυτονοµία (τουλάχιστον για 1000 µετρήσεις µε ένα σετ µπαταριών. 
13. Να έχει µνήµη στην οποία να µπορούν να αποθηκεύονται τουλάχιστον 200 αποτελέσµατα 

µε ηµεροµηνία και ώρα. 
14. Η βαθµονόµηση του µετρητή να απαιτείται µόνο κάθε φορά που ανοίγεται νέο κουτί ταινιών. 
15. Να µπορεί να χρήστης να ξεχωρίζει τα αποτελέσµατα των δειγµάτων ελέγχου από αυτά των 

ασθενών. 
16. Να συνοδεύονται από δείγµατα ελέγχου (controls). Τα δείγµατα ελέγχου θα πρέπει να 

είναι τρία και να έχουν χαµηλή, φυσιολογική και υψηλή συγκέντρωση γλυκόζης (low, normal 
και high) ώστε να είναι εφικτός ο ποιοτικός  έλεγχος των µετρητών και ταινιών σε όλο το 
φάσµα της γραµµικότητας. Η συχνότητα των µετρήσεων µε τα δείγµατα ελέγχου θα είναι η 
υποδεικνυόµενη από τον κατασκευαστή (σύµφωνα µε το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών. 

17. Να έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
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18. (Εάν απαιτηθεί από τους χρήστες) να συνοδεύονται από ειδικό καλώδιο επικοινωνίας των 
µετρητών µε Η/Υ και ειδικό λογισµικό διαχείρισης των αποτελεσµάτων χωρίς επιπλέον 
οικονοµική επιβάρυνση. 

 
 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Να παρέχονται από τον εκάστοτε προµηθευτή: 
1. Οροί ελέγχου ποιότητας βιοχηµικών αναλύσεων  
2. Οροί ελέγχου ποιότητας ανοσοχηµικών αναλύσεων  

 
Προδιαγραφές : 

1. να είναι οροί ανθρώπινης προέλευσης 
2. να καλύπτουν πλήρως το φάσµα των βιοχηµικών και ανοσοχηµικών αναλύσεων του 

τµήµατος 
3. να είναι πολυδύναµοι  
4. να είναι σε τουλάχιστον δύο επίπεδα  
5. Η ποσότητα να είναι επαρκής για τον καθηµερινό έλεγχο των ανωτέρω παραµέτρων 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   

Να βαρύνει αναλογικά  τους προµηθευτές: 
1. Συµµετοχή του εργαστηρίου σε ετήσιο Εθνικό πρόγραµµα εξωτερικού ελέγχου 

της ποιότητας   
2. Το πρόγραµµα θα πρέπει να καλύπτει: 

Α. τις βασικές βιοχηµικές παραµέτρους 
Β. τους καρδιακούς δείκτες  
Γ. την γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη 

3. Συµµετοχή του εργαστηρίου σε ετήσιο ∆ιεθνές πρόγραµµα εξωτερικού ελέγχου 
της ποιότητας  

4. Το πρόγραµµα θα πρέπει να καλύπτει: 
(Α. τις βασικές βιοχηµικές παραµέτρους) 
Β. δείκτες αναιµίας 
Γ. καρκινικούς δείκτες  
∆. Τις ορµόνες του θυρεοειδούς 

     3.   Έξοδα ∆ιαπίστευσης του Εργαστηρίου 
 
 
∆. ΟΥΡΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΗ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 9.900 € ΜΕ Φ.Π.Α. 
 
ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η:  
∆1.. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΥΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 6.200,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΥΡΩΝ: 12.000 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ Η ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝ 
1.Να είναι ηµιαυτόµατος ή πλήρως αυτοµατοποιηµένος. 
2.Να µετρά τις κάτωθι παραµέτρους: 
{ Ειδικό βάρος 
{ Πρωτεΐνες  
{ Νιτρικά 
{ Λευκοκυτταρική εστεράση 
{ Αιµοσφαιρίνη 
{ Γλυκόζη 
{ Χολερυθρίνη 
{ Ουροχολινογόνο 
{ Κετονικά σώµατα 
{ pH 
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3. Να µετρά πολυχρωµατικά όλες τις ζητούµενες παραµέτρους. Να χρησιµοποιεί συνολικά 
τουλάχιστον 4 διαφορετικά µήκη κύµατος για τις µετρήσεις των αναλύσεων. 
4. Τα αντιδραστήρια και αναλώσιµα που απαιτούνται για τη λειτουργία του αναλυτή και τη 
βαθµονόµησή του να είναι έτοιµα προς χρήση. 
5. Να έχει παραγωγικότητα τουλάχιστον 50 δειγµάτων την ώρα, µε δυνατότητα συνεχούς 
φόρτωσης δειγµάτων και αντιδραστηρίων. 
6. Nα κάνει αυτόµατα πλήρη διόρθωση της επίδρασης του χρώµατος κάθε δείγµατος ούρων στη 
µέτρηση όλων των ανωτέρω παραµέτρων (λιγότερα ψευδή αποτελέσµατα). 
7. Να κάνει αυτόµατα πλήρη διόρθωση της επίδρασης πιθανής πρωτεϊνουρίας και γλυκοζουρίας 
κάθε δείγµατος ούρων στη µέτρηση του εβ. 
8. Τα αντιδραστήρια λειτουργίας της συσκευής να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µε απλή 
οπτική παρατήρηση σε περιπτώσεις ανάγκης. 
9. Να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό όγκο δείγµατος. 
10. O χειριστής να έρχεται στην ελάχιστη δυνατή επαφή µε τα αντιδραστήρια. 
11. Να δύναται να συνδεθεί µε εξωτερικό υπολογιστή και στο δίκτυο του νοσοκοµείου 
12.Να δύναται να µετρά δείγµατα επι 24 ώρου βάσεως χωρίς επιβάρυνση στην κατανάλωση 
αναλωσίµων. 

∆2. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 3700 € ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ 2.000 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ  

1. Ο αναλυτής να είναι πλήρης, σύγχρονης τεχνολογίας και να µετρά τα έµµορφα στοιχεία των 
ούρων µε απαιτούµενη ποσότητα δείγµατος µικρότερη των 3ml. 
2. Να είναι τελείως αυτόµατος και να µην απαιτούνται ειδικά σωληνάρια. 
3. Ο αναλυτής να χρησιµοποιεί την τεχνολογία της ψηφιακής ανάλυσης εικόνας και αυτόµατης 
αναγνώρισης σωµατιδίων και να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη και αποθήκευσης 
της πλήρους µικροσκοπικής εικόνας των έµµορφων συστατικών του δείγµατος 
4. Να αναγνωρίζει και να µετρά άµεσα τις παρακάτω παραµέτρους: Λευκά αιµοσφαίρια, Σωροί 
λευκών αιµοσφαιρίων, Ερυθρά αιµοσφαίρια, Πλακώδη και Μη-πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα, 
Υαλώδεις και Παθολογικοί κύλινδροι, Κρύσταλλοι, Βακτήρια, Μύκητες, Βλέννη και 
Σπερµατοζωάρια. 
5. Η µέτρηση των παραπάνω παραµέτρων να γίνεται σε ολικά ούρα (πρωτογενές βιολογικό 
υγρό) για την αποφυγή µεθοδολογικών σφαλµάτων και η ταχύτητα ανάλυσης να είναι 
τουλάχιστον 50 δείγµατα ούρων ανά ώρα. 
6. Τα αποτελέσµατα να δίνονται ανά µl ούρων ή ανά οπτικό πεδίο και να υπάρχει η δυνατότητα 
περαιτέρω ταξινόµησης των έµµορφων στοιχείων. 
7. Να διατίθενται από τον οίκο κατασκευής του αναλυτή πρότυπα διαλύµατα ποιοτικού ελέγχου, 
ειδικά για τον αναλυτή, και να διαθέτει πλήρες πρόγραµµα επιθεώρησης των αποτελεσµάτων 
του ποιοτικού ελέγχου.  
8. Να διαθέτει µονάδα επεξεργασίας και αρχειοθέτησης δειγµάτων και δυνατότητα σύνδεσης µε 
κεντρικό υπολογιστή (LIS) 
9. Να κατατεθούν πιστοποιητικά CE. 
10. Είναι απαραίτητη η κατάθεση πλήρους φύλλου συµµόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές 
µε σαφείς παραποµπές (σελίδα και παράγραφος) στα επίσηµα εγχειρίδια και prospectus του 
αναλυτή. 

 
Ε. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΘΟ∆Ο HPLC.ΠΙΣΤΩΣΗ 13400 ΕΥΡΩ. 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1 HbA1c 3350 4 13400 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HPLC 

1. Να είναι υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης µε στήλη ανταλλαγής κατιόντων για 
τον καλύτερο διαχωρισµό της γλυκοζυλιωµένης και των παθολογικών αιµοσαφιρινών. 

2. Η συσκευή να έχει την δυνατότητα να αναλύει ταυτόχρονα χωρίς να χρειάζεται αλλαγή 
αντιδραστηρίων ή στήλης (column) την αιµοσφαιρίνη Α1c και άλλες παθολογικές 
αιµοσφαιρίνες. Να παρατεθούν και τα αντίστοιχα χρωµατογραφήµατα που να το 
αποδεικνύουν. 

3. Να έχει πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισµούς όπου να πιστοποιείται η χρήση του και 
να προσκοµισθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύεται η επαναληψιµότητα και η ακρίβεια 
των µετρήσεων στην A1c ακόµη και παρουσία υψηλού ποσοστού αιµοσφαιρίνης F  
(άνω του 15%) 

4. Να µην επηρεάζεται η µέτρηση της γλυκοζυλιωµένης από την παρουσία 
καρβαµυλιωµένης αιµοσφαιρίνης. Επίσης να µην επηρεάζεται από διακυµάνσεις στην 
τιµή του αιµατοκρίτη η την παρουσία παθολογικής αιµοσφαιρίνης στο δείγµα. 

5. Ο χρόνος ανάλυσης κάθε δείγµατος στην περίπτωση του προσδιορισµού της A1c να 
µην ξεπερνά τα 3 λεπτά 

6. Να έχει µεγάλη ακρίβεια και επαναληψιµότητα µε CV < 2% για την µέτρηση της 
γλυκοζυλιωµένης σε χαµηλές, ενδιάµεσες και υψηλές τιµές A1c. 

7. Το σύστηµα να πραγµατοποιεί αυτόµατα δειγµατοληψία από κοινά σωληνάρια γενικής 
αίµατος (K2EDTA) τα οποία περιέχουν ολικό αίµα, χωρίς να χρειάζεται αποπωµατισµός 
των σωληναρίων για µεγαλύτερη ασφάλεια των χειριστών. 

8. Η προσφερόµενη συσκευή να έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιείται για διαφορετικούς 
τύπους δειγµάτων (ολικό αίµα, αιµόλυµα), διαφορετικούς τύπους σωληναρίων (ανοικτά- 
κλειστά σωληνάρια, καψάκια δείγµατος) κατά την διάρκεια της εργαστηριακής ρουτίνας. 

9. Η προσφερόµενη συσκευή να χρησιµοποιεί τουλάχιστον 2 µήκη κύµατος για την 
ανίχνευση των διαφόρων κλασµάτων αιµοσφαιρίνης.  

10. Το σύστηµα να είναι απλό ευκολόχρηστο και να µην απαιτεί ειδικές διαδικασίες κατά την 
αλλαγή των αντιδραστηρίων  

11. Να διαθέτει αυτόµατο δειγµατολήπτη / δειγµατοφορέα τουλάχιστον 60 δειγµάτων. 
12. Η προσφερόµενη συσκευή να ειδοποιεί το χειριστή σε περίπτωση χαµηλής στάθµης 

αντιδραστηρίων για τον υπολειπόµενο αριθµό δειγµάτων και να είναι εύκολη η 
απευθείας οπτική παρατήρηση της στάθµης των αντιδραστρηρίων. 

13. Να υποστηρίζεται η ανάγνωση γραµµωτού κώδικά (bar-code) δειγµάτων και 
αντιδραστηρίων 

14. Να δύναται να συνδεθεί µε εξωτερικό υπολογιστή και στο δίκτυο του νοσοκοµείου 
 
 
ΣΤ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 13.700,00 € 

 
1. ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 2.500,00€ 
Ανοσοχρωµατογραφική µέθοδος  

500 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
2. BENCE –JONES ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 2.500,00€ 
Ανοσοχρωµατογραφική µέθοδος  

500 ΕΤΑΣΕΙΣ 
 
3.HΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ  
ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 8.700,00 € 
 

1. Οι ανωτέρω εξετάσεις ηλεκτροφορήσεων αποτελούν µια οµάδα εξετάσεων , οι οποίες 
για λόγους συµβατότητας των αποτελεσµάτων και συντονισµού των παραγγελιών 
καλόν θα είναι να κατοχυρωθούν σε έναν προµηθευτή.  

2. Οι ηλεκτροφορήσεις λευκωµάτων και ανοσοηλεκτροφορήσεις θα πρέπει να 
παραγµατοποιούνται σε αυτόµατο ή ηµιαυτόµατο σύστηµα ηλεκτροφόρησης κατά 
προτίµηση.  
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3. Η κάθε εταιρεία θα πρέπει υποχρεωτικά στη προσφορά της να προσφέρει όλα τα 
συµπληρωµατικά αντιδραστήρια που απαιτούνται για κάθε εξέταση όπως ορούς 
ελέγχου,  πλυστικά, αναλώσιµα κλπ που απαιτούνται για την εκτέλεση των εξετάσεων.  

4. Για την ηλεκτροφόρηση λευκωµάτων να διατίθενται πλήρη kit µε ταινίες 4 και 8 θέσεων 
για ευελιξία στη χρήση και ελαχιστοποίηση των απωλειών και του χρόνου αναµονής 
των απαντήσεων. Το αντιδραστήριο να διαθέτει CE mark και να είναι σύµφωνο µε την 
οδηγία IVD της Ε.Ε. 

5. Για την ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού να διατίθεται πλήρες kit µε επιθέτες 
τοποθέτησης των δειγµάτων, ρυθµιστικό διάλυµα, ταινίες αγαρόζης (για ένα (1) και δύο 
(2) δείγµατα ανά ταινία), χρωστική, αποχρωµατικό και όλα τα απαραίτητα  για την 
τεχνική. Το αντιδραστήριο να διαθέτει CE mark και να είναι σύµφωνο µε την οδηγία IVD 
της Ε.Ε. 

6. Η προσφορά της κάθε εταιρείας θα πρέπει να συνοδέυεται από την παροχή του 
απαραίτητου εξοπλισµού για την πραγµατοποίηση των αξετάσεων. Για τις 
ηλεκτροφορήσεις λευκωµάτων προτιµάται η προσφορά αυτόµατου αναλυτή .Ο 
αναλυτής  να συνοδέυεται από εύχρηστο Πρόγραµµα πυκνοµέτρησης που να 
λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να παρέχει πλήρως διαµορφώσιµο απαντητικό 
εξετάσεων.Να µπορεί να παραχθεί ένα πλήρες report ασθενούς (ακόµα και µε στοιχεία 
από ποσοτικό προσδιορισµό ανοσοσφαιρινών κ.λ.π.). Ο χειριστής να έχει δυνατότητα 
πλήρους παρέµβασης στο αποτέλεσµα που λαµβάνει από το scanner.Για τις 
ανοσοηλεκτροφορήσεις προτιµάται η προσφορά ηµιαυτόµατου συστήµατος.. 

 
Ηλεκτροφορήσεις πρωτεινών ορού : 2.000 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Ανοσοηλεκτροφορήσεις : 150 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

 

ΙΙΙ. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1. Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων µικροβιολογικού εργαστηρίου χωρίς συνοδό 

εξοπλισµό ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 36.298,50€ 

Α/
Α 

ΚΩ∆ΙΚΟ
Σ  
ΑΝΤΙ∆ΡΑ
ΣΤΗΡΙΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΤΙΜΗ/ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1  
28003103
01 

HEP-2  ANA IFA εξετάσεις 3000 0,90 € 2.700,00 
€ 

2 28003104
01 

CRITHIDIA LUCILAE (Ds 
DNA) 

IFA εξετάσεις 300 2,33 € 699,00 € 

3 28003109
02 

MOUSE KIDNEY AND 
STOMACH 

IFA εξετάσεις 1000 2,34 € 2.340,00 
€ 

4 28003109
01 

AMA POSITIVE 
CONTROL 

IFA fl 12 0,50 € 6,00 € 

5 28003110
01 

ASMA POSITIVE 
CONTROL 

IFA fl 5 0,50 € 2,50 € 

6 28003111
01 

APCA POSITIVE 
CONTROL 

IFA fl 10 0,50 € 5,00 € 

7 28003115
01 

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΧΛΑΜΥ∆ΙΩΝ 

IFA εξετάσεις 100 2,97 € 297,00 € 

8 28003115
00 

COLLECTION KIT για 
ΧΛΑΜΥ∆ΙΑ 

IFA εξετάσεις 100 5,13 € 513,00 € 

9        

10        

11 28003136
00 

ANTI Scl-70 Ανοσοδιάχυ
ση 

εξετάσεις 600 5,00 € 3.000,00 
€ 

12 28003138
00 

ΑΝΤΙ ΕΝΑ (SSA, SSB) Ανοσοδιάχυ
ση 

εξετάσεις 1500 5,00 € 7.500,00 
€ 

13 28003139
00 

ΑΝΤΙ ΕΝΑ (Sm, RNP) Ανοσοδιάχυ
ση 

εξετάσεις 1500 5,00 € 7.500,00 
€ 

14 28003140
00 

ΑΝΤΙ ΕΝΑ (Jo1) Ανοσοδιάχυ
ση 

εξετάσεις 100 5,63 € 563,00 € 

15 28003149 c-ANCA/p-ANCA IFA εξετάσεις 2000 5,33 € 10.660,00 
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€ 

  LISTERIA 
MONOCYTOGENES 

IFA εξετάσεις 100  513,00 € 

 

2. Αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων µε συνοδό εξοπλισµό ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

56.950,00 € 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ
ΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ/ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΘΟ∆Ο
Σ 

KIT ΤΙΜΗ € 

16 28003119 Helicobacter pylori IgG ELISA 3 630,00 € 

17 28003120 Helicobacter pylori IgA ELISA 3 630,00 € 

18      

19 28003121 ΑΝΤΙΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ- IgG ELISA 3 1680,00 € 

20 28003122 ΑΝΤΙΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ- IgΜ ELISA 3 1680,00 € 

21 28003123 ΑΝΤΙΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ- IgΑ ELISA 3 1680,00 € 

22 28003124 ΑΝΤΙΚΑΡ∆ΙΟΛΙΠΙΝΗ- IgG ELISA 10 5.600,00 € 

23 28003125 ΑΝΤΙΚΑΡ∆ΙΟΛΙΠΙΝΗ- IgΜ ELISA 10 5.600,00 € 

24 28003126 ΑΝΤΙΚΑΡ∆ΙΟΛΙΠΙΝΗ- IgΑ ELISA 10 5.600,00 € 

25 28003127 ΑΝΤΙΦΩΣΦΑΤΙ∆ΥΛΣΕΡΙΝΗ-
IgG 

ELISA 3 1440,00 € 

26 28003128 ΑΝΤΙΦΩΣΦΑΤΙ∆ΥΛΣΕΡΙΝΗ-
IgΜ 

ELISA 3 1440,00 € 

27 28003129 ΑΝΤΙΦΩΣΦΑΤΙ∆ΥΛΣΕΡΙΝΗ- 
IgΑ 

ELISA 3 1440,00 € 

28 27002011 ΑΝΤΙ-β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ 
IgG 

ELISA 3 3180,00 € 

29 27002013 ΑΝΤΙ-β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ 
IgΜ 

ELISA 3 3180,00 € 

30 27002012 ΑΝΤΙ-β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ 
IgΑ 

ELISA 3 3180,00 € 

31      

32      

33      

34      

35 28003144 CCP3 ELISA 7 2590,00 € 

36      

37 28003009 CMV- IgG ELISA 4 840,00 € 

38 28003010 CMV- IgM ELISA 4 840,00 € 

39 28003011 EPSTEIN-BARR 
VIRUS/EARLY ANTIGEN IgG 

ELISA 1 210,00 € 

40 28003012 EPSTEIN-BARR 
VIRUS/EBNA 1 IgG 

ELISA 1 210,00 € 

41 28003013 EPSTEIN-BARR VIRUS/VCA  
IgG 

ELISA 4 840,00 € 

42 28003014 EPSTEIN-BARR VIRUS/VCA 
IgM 

ELISA 4 840,00 € 

43 
28003137 Screening test για ΕΝΑ (SSA, 

SSB, Sm, RNP) 
ELISA 2 

540,00 € 
 ΝΕΟ VARICELLA-ZOSTER-VIRUS 

IgG  
ELISA 3 630,00 € 

 ΝΕΟ VARICELLA-ZOSTER-VIRUS 
IgM 

ELISA 3 630,00 € 

 ΝΕΟ 
(14.6.543) 

HSV TYP 1 IgG  ELISA 3 630,00 € 

 ΝΕΟ 
(14.6.472) 

HSV TYP 1 IgM  ELISA 3 630,00 € 
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 ΝΕΟ 
(14.6.543) 

HSV TYP 2 IgG  ELISA 3 630,00 € 

 ΝΕΟ 
(14.6.472) 

HSV TYP 2 IgM ELISA 3 630,00 € 

 ΝΕΟ COXSACKIE IgG ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ COXSACKIE IgM ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ ADENOVIRUS IgG ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ ADENOVIRUS IgA ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ ECHOVIRUS IgM ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ ECHOVIRUS IgG ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ ECHOVIRUS IgA ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ 
IgG 

ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ 
IgΜ 

ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LEGIONELLA 
IgG 

ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LEGIONELLA 
IgΜ 

ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG 

ELISA 2 620,00 € 

 ΝΕΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgΜ 

ELISA 2 620,00 € 

  MYCOPLASMA 
PNEUMONIAE IgG 

ELISA 2 620,00 € 

  MYCOPLASMA 
PNEUMONIAE IgM 

ELISA 2 620,00 € 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA  
 

1. Ο αναλυτής να είναι πλήρως ανοικτός και να τρέχει όλα τα πρωτόκολλα ELISA. 
2. Ικανότητας 4 µικροπλακών και πολλών εξετάσεων ανά πλάκα 
3. Να εκτελεί ταυτόχρονα πολλές εξετάσεις, έως 12 ανά πλάκα και το µέγιστο αριθµό 

εξετάσεων ανά εργασία. 
4. Να εκτελεί αυτόµατα τα πρωτόκολλα ELISA (από την αραίωση έως την φωτοµέτρηση 

και τα αποτελέσµατα) 
5. Απεριόριστος αριθµός αποθηκευµένων πρωτοκόλλων στο αρχείο. 
6. Ελάχιστος όγκος ανίχνευσης 5µl  και διανοµής ορού  
7. Αριθµός δειγµάτων τουλάχιστον 90. 
8.  Αραίωση δειγµάτων τουλάχιστον διπλή (άλλη αραίωση IgG, άλλη IgM) 
9. Πλαστικό ρύγχος διανοµής µιας χρήσης για την αποφυγή επιµολύνσεων. 
10. Ανίχνευση του υγρού και φυσσαλίδων µε ηλεκτρονικό σύστηµα. 
11. Να διαθέτει αυτόµατη ανίχνευση και διόρθωση σφαλµάτων 
12. Επώαση σε ξεχωριστό θάλαµο, και να συνοδεύεται µε 4 θαλάµους επώασης µε επιλογή 

εύρους θερµοκρασίας και ανάδευση της πλάκας. 
13. ∆υνατότητα τοποθέτησης ανιχνευτή γραµµωτού κώδικα (bar code) και σύνδεση µε 

δίκτυο ανταλλαγής δεδοµένων του νοσοκοµείου (LIMS)  
14. Φωτόµετρο 4 φίλτρων (405-450-490-630 nm) µε δυνατότητα προσθήκης νέων φίλτρων. 

Οπτικό εύρος (OD) 0.000-3.500 OD. 
15. Συσκευή πλύσης των πλακών, κεφαλής 8 θέσεων, µε προγραµµατισµό βάσει του 

πρωτοκόλλου και 4 φιάλες διαλύµατος πλύσης. 
16. Λειτουργικό Windows µε δυνατότητα επεξεργασίας και υπολογισµού των 

αποτελεσµάτων βάσει του πρωτοκόλλου και αποθήκευση αυτών. 
17. ∆υνατότητα αφαίρεσης των δειγµάτων µετά την αραίωση για την χρήση τους σε άλλες 

εξετάσεις. 
18. Να συνοδεύεται µε UPS για λειτουργία σε διακοπές ρεύµατος 
19. Πίνακας νοσοκοµείων που λειτουργεί ο αναλυτής. 
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IV. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
114.700,00 € 

 
 
Α/Α 

ΚΩ∆Ι
ΚΟΣ  
ΚΑΤ ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΚΕ
ΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

ΠΙΘΑΝΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ (ΕΥΡΩ) 

 ΚΟΣΤΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
44 

  

Cytoki
ne 
ELISA   

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότηση
ς (96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
ανοσολογικών 
παραµέτρων σε 
ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά 
µε την µέθοδο 
ELISA 
χρωµατοµετρικά.  

96 
wells  

2 X 96 
TESTS   450 900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 

  

Cytoki
ne 
ELISA   

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
ανοσολογικών 
παραµέτρων σε 
ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά µε 
την µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2Χ9 6 
wells 

 
 
 
 
 
 
 
 
2X(2Χ96) 
TESTS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 

2800
4082 hIL-6                   

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό  hIL-
6      σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά µε την µέθοδο 
ELISA 
χρωµατοµετρικά. 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:8-
500pg/ml 

96 
wells 6X96TESTS 

δείγµατα  
αξιολόγησ
η από το 
εργαστήρι
ο 450 2700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 

2800
4082 hIL-6                   

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό  hIL-
6      σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά µε την µέθοδο 
ELISA 
χρωµατοµετρικά. 
νδεικτικό            
Εύρος καµπύλης:8-
500pg/ml 

2Χ96w
ells 

3X(2Χ96) 
TESTS 

δείγµατα  
αξιολόγησ
η από το 
εργαστήρι
ο 700 2100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2800
4083 

hIL-6 
U.S. 
(υψηλή
ς 
ευαισθ
ησίας) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό  hIL-
6      σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά µε την µέθοδο 
ELISA 
χρωµατοµετρικά. 

96 
wells  

2 X 96 
TESTS   600 1200 
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48 Ενδεικτικό            
Εύρος 
καµπύλης:0,1-
10pg/ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 

2800
4083 

hIL-6 
U.S. 
(υψηλή
ς 
ευαισθ
ησίας) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλο+D179δό
τησης (96Θ) για τον 
προσδιορισµό  hIL-
6      σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά µε την µέθοδο 
ELISA 
χρωµατοµετρικά. 
Ενδεικτικό            
Εύρος 
καµπύλης:0,1-
10pg/ml 

2Χ96w
ells 

2X(2Χ96) 
TESTS   900 1800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

2800
4084 hIL-1β 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον  
προσδιορισµό hIL-
1β σε ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά 
υπερκείµενα, µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης: 3,9-
250pg/ml 96wells 

2X96 
TESTS   450 900 

 
 
 
 
51 

2800
4084 hIL-1β 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον  
προσδιορισµό hIL-
1β σε ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά 
υπερκείµενα, µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:  3,9-
250pg/ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Χ96w
ells 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1X(2Χ96) 
TESTS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

2800
4085 

hIL-1β 
U.S. 
(υψηλή
ς 
ευαισθ
ησίας) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό hIL-
1β σε ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά 
υπερκείµενα, µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:  0,1-
8pg/ml 

96 
wells  

2 X 96 
TESTS   600 1200 

 
 
 
 
 
 
 
   

hIL-
1Rα 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό hIL-
1Rα σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 

2Χ96w
ells 

2X(2Χ96) 
TESTS   700 1400 
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υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα, µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:  30-
2000pg/ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 

2800
4086 

hTNF-
α 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hTNF-α σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά µε την 
µέθοδοELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:  30-
2000pg/ml 

96 
wells 

6X96 
TESTS 

δείγµατα  
αξιολόγησ
η από το 
εργαστήρι
ο 450 2700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 

2800
4086 

hTNF-
α 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hTNF-α σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά µε την 
µέθοδοELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:  30-
2000pg/ml 

2Χ96w
ells 

3X(2Χ96) 
TESTS 

δείγµατα  
αξιολόγησ
η από το 
εργαστήρι
ο 700 2100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 

2800
4087 

hTNF-
α U.S 
(υψηλή
ς 
ευαισθ
ησίας) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hTNF-α σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά µε την 
µέθοδοELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:  0,5-
32pg/ml 

96 
wells  

2 X 96 
TESTS 

δείγµατα  
αξιολόγησ
η από το 
εργαστήρι
ο 600 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 

2800
4087 

hTNF-
α U.S 
(υψηλή
ς 
ευαισθ
ησίας) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hTNF-α σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά µε την µέθοδο 
ELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:  0,5-
32pg/ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Χ96w
ells 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1X(2Χ96) 
TESTS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2800
4088 

hTNFR
I(55KD
) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hTNF-RI σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά µε την 96wells 8X96TESTS   450 3600 
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58 µέθοδοELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης: 1-
47ng/ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 

2800
4089 

hTNFR
II(75K
D) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hTNF-RIΙ σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά µε την 
µέθοδοELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης: 2-
140ng/ml 96wells 8X96TESTS   450 3600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

2800
4090 hIL-10 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό hIL-
10σε ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης: 8-
500pg/ml                   

96 
wells 

6X96 
TESTS   450 2700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
2800
4090 hIL-10 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό hIL-
10σε ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:     8-
500pg/ml                   

2Χ96w
ells 

3X(2Χ96) 
TESTS   700 2100 

 
 
 
 
 
 
 
 

62 

2800
4091 

hIL-10 
U.S. 
(υψηλή
ς 
ευαισθ
ησίας) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες µικρο-
τιτλοδότησης (96Θ) 
για τον 
προσδιορισµό hIL-
10 µε την µέθοδο 
ELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης: 0,8-
50pg/ml                             

96 
wells  

3 X 96 
TESTS   600 1800 

 
 
 
 
 
 
 
 

63 
2800
4091 

hIL-10 
U.S. 
(υψηλή
ς 
ευαισθ
ησίας) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες µικρο-
τιτλοδότησης (96Θ) 
για τον 
προσδιορισµό hIL-
10 µε την µέθοδο 
ELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης: 0,8-

2Χ96w
ells 

3X(2Χ96) 
TESTS   900 2700 
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50pg/ml                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 

  hIL-8 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό hIL-8 
σε ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:     7-
1000pg/ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Χ96w
ells 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4X(2Χ96) 
TESTS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
2800
4092 

hsICA
M-1 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hsICAM-1 σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά  
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:    0,5-
10ng/ml                

2Χ96w
ells 

2X(2Χ96) 
TESTS   700 1400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
2800
4093 

hsVCA
M-1 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hsVCAM-1 σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά  
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:     6-
100ng/ml                       

2Χ96w
ells 

2X(2Χ96) 
TESTS   700 1400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 

  hVEGF 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hVEGF µε την 
µέθοδο ELISA     
χρωµατοµετρικά  
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης: 15-
1000pg/ml                    96wells 4x96 TESTS   500 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

  
hVEGF
R1 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hVEGFR1 µε την 
µέθοδο ELISA     
χρωµατοµετρικά  
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης: 31-
2000ng/ml                    96wells 

2X96 
TESTS   500 1000 

 
   

h 
Leptin 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 

2Χ96w
ells 

4X(2Χ96) 
TESTS   700 2800 
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69 

πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hLeptin σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατοµετρ
ικά Ενδεικτικό 
Εύρος καµπύλης:   
15-1000pg/ml              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 αντικ

ατάστ
αση 

h IGF-
1 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό h 
IGF-1 σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατοµετρ
ικά  Ενδεικτικό 
Εύρος καµπύλης: 
8-1000pg/ml                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96wells 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Χ96TESTS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 

  
hEndot
helin-1 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hendothelin σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA µε 
χηµειοφωταύγεια ;ή 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης: 1-
1000pg/ml . Χωρίς 
extraction             

96 
wells  

2X 96 
TESTS   700 1400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
2800
4081 

hMCP-
1 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hMCP-1σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά  
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:         31-
1000pg/ml                                

2Χ96w
ells 

2X(2Χ96) 
TESTS   700 1400 

 
 
 
 
 
 
 
 
73 

  

h PCT 
(procal
citonin) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένα 
σωληνάρια για τον 
προσδιορισµό 
hPCT µε 
χηµειοφωταύγεια 
και ΚΙΤ 
αντιδραστηρίων  για 
την τελική µέτρηση 
σε λουµινόµετρο 
Berthelot 

100 
tests 1   1000 1000 

 2800 hβ2- Έτοιµο ΚΙΤ µε 96 1X96   500 500 
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74 

4081 Μικρο
σφαιρί
νη 

προκαλυµµένες 
πλάκες µικρο-
τιτλοδότησης (96Θ) 
για τον 
προσδιορισµό hβ2-
Μικροσφαιρίνης σε 
ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά υπερ-
κείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά 
Ενδεικτικό Εύρος 
καµπύλης:  0-
12µg/ml         

wells TESTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 

  
Substa
nce P 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες µικρο-
τιτλοδότησης (96Θ) 
για τον 
προσδιορισµό 
Substance P σε 
ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά υπερ-
κείµενα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατοµετρ
ικά   Ενδεικτικό 
Εύρος καµπύλης:   
10-10000pg/ml 

96 
wells 

1X96 
TESTS   500 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
h 
Tissue 
Factor 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
tissue factor σε 
ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά υπερ-
κείµενα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατοµετρ
ικά                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
wells 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4X96 
TESTS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 

  
h TGF 
β-1 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες µικρο-
τιτλοδότησης (96Θ) 
για τον 
προσδιορισµό h 
TGF β-1 σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερ-κείµενα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατοµετρ
ικά     Ενδεικτικό 
Εύρος καµπύλης:   
31-20000pg/ml             

96 
wells 

4Χ96 
TESTS   500 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78   hFAS 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό h 
FAS σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερ-κείµενα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατοµετρ

2Χ96w
ells 

1X(2Χ96) 
TESTS   700 700 
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ικά  Ενδεικτικό 
Εύρος καµπύλης:   
31-20000pg/ml                

 
 
 
79 

  

Caspa
se 3 
Enzym
e 
assay 

Έτοιµο ΚΙΤ για την 
ανίχνευση 
Κασπάσης 3 σε 
κυτταρικό 
εκχύλισµα µε 
φθορισµό       

96 
wells  

1X96 
TESTS   700 700 

 
 
 
80 

  

Caspa
se 9 
Enzym
e 
assay 

Έτοιµο ΚΙΤ για την 
ανίχνευση 
Κασπάσης 9 σε 
κυτταρικό 
εκχύλισµα µε 
φθορισµό       

96 
wells  

1X96 
TESTS   700 700 

 
 
 
81 

  

Caspa
se 8 
Enzym
e 
assay 

Έτοιµο ΚΙΤ για την 
ανίχνευση 
Κασπάσης 8 σε 
κυτταρικό 
εκχύλισµα µε 
φθορισµό       

96 
wells  

1X96 
TESTS   700 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 

  

CREB  
PHOS
PHO 
ELISA  

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
φωσφορυλιωµένων 
πρωτεϊνών σε 
κυτταρικά 
εκχυλίσµατα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατοµετρ
ικά                   

96 
wells  1kit   700 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 

  

 ERK 
PHOS
PHO 
ELISA  

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
φωσφορυλιωµένων 
πρωτεϊνών σε 
κυτταρικά 
εκχυλίσµατα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατοµετρ
ικά                   

96 
wells  1kit   700 700 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
84 

  

  
 
 
 
 
 
 
IκΒα 
PHOS
PHO 
ELISA  

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
φωσφορυλιωµένων 
πρωτεϊνών σε 
κυτταρικά 
εκχυλίσµατα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατοµετρ
ικά                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
wells  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1kit   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 

  

STAT 
1 
PHOS
PHO 
ELISA  

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
φωσφορυλιωµένων 
πρωτεϊνών σε 
κυτταρικά 
εκχυλίσµατα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατο-

96 
wells  1kit   700 700 
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µετρικά                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 

  

P38+C
140 
PHOS
PHO 
ELISA  

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες µικρο-
τιτλοδότησης (96Θ) 
για τον 
προσδιορισµό 
φωσφορυλιωµένων 
πρωτεϊνών σε 
κυτταρικά 
εκχυλίσµατα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατο-
µετρικά                   96 

1X96 
TESTS   700 700 

 
 
 
 
 
 
 
 

87 

  

PROT
EIN 
KINAS
E C 
ASSA
Y 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες µικρο-
τιτλοδότησης (96Θ) 
για τον 
προσδιορισµό 
φωσφορυλιωµένων 
πρωτεϊνών σε 
κυτταρικά 
εκχυλίσµατα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατοµετρ
ικά                   

96 
wells  

1X96 
TESTS   700 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88   

MMP(
META
LLOPR
OTEIN
ASE)-9 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hΜΜΡ-9 σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά             

96 
wells  

4X96 
TESTS   700 2800 

 

  

MMP(
META
LLOPR
OTEIN
ASE)-6 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hΜΜΡ-6 σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά                

96 
wells  

4X96 
TESTS   700 2800 

 

  

MMP(
META
LLOPR
OTEIN
ASE)-2 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hΜΜΡ-2 σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά                

96 
wells  

4X96 
TESTS   700 2800 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

MMP 
INHIBI
TORS 
TIMP-
1) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hTIMP-1 σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
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89 υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά 

96 4X96 
TESTS 

700 2800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

MMP 
INHIBI
TORS 
(TIMP-
2) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hTIMP-2 σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά                

96 
wells  

4X96 
TESTS   700 2800 

 
 
 
 
 
 
 

90 

  

Προσδι
ορισµό
ς 
ντρωδ
ών/νιτρ
ικών 
ιόντων 
(ΝΟ-
2/ΝΟ-
3) 

Προσδιορισµός ΝΟ-
2 /ΝΟ-3 σε  ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά µε την 
αντίδραση Gries σε 
πλάκα 
µικροτιτλοδότησης 

2Χ96 
δείγµατ
α 

2Χ2X96 
TESTS   400 800 

 
 
 
91 

  

Προσδι
ορισµό
ς 
αµµωνί
ας 

Προσδιορισµός 
αµµωνίας σε 
πλάσµα 

Kit 100 
δειγµάτ
ων 1 KITS   350 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 

  

Προσδι
ορισµό
ς 
TOTAL 
REDO
X 
(Total 
antioxi
dant 
capacit
y) 

ΠροσδιορισµόςTOT
AL REDOX σε ορό,  
βιολογικά υγρά  µε 
χηµειοφωταύγεια ή 
χρωµατοµετρικά 
σε πλάκα 
µικροτιτλοδότησης 96tests 

2X96 
TESTS   400 800 

 
 
 
 
 
93 

  

Προσδι
ορισµό
ς 
MDA(T
BARS) 

Προσδιορισµός 
Malondealdeyde σε 
πλάσµα  βιολογικά 
υγρά 
χρωµατοµετρικά σε 
πλάκα 
µικροτιτλοδότησης 96tests 

2X96 
TESTS   400 800 

                 
 
 
 
 
 

95 
  

Προσδι
ορισµό
ς GSH 

Προσδιορισµός 
GSH (glutathione) 
σε πλάσµα  
βιολογικά υγρά 
χρωµατοµετρικά σε 
πλάκα 
µικροτιτλοδότησης 

96 
tests 

4X96 
TESTS   400 1600 

                 
                 
 
 
 
 
 
98 

  

SPHOI
NGOM
YELIN  

Προσδιορισµός 
SPHINGOMYELIN 
σε πλάσµα  
βιολογικά υγρά 
χρωµατοµετρικά σε 
πλάκα 
µικροτιτλοδότησης 

96 
tests 

1X96 
TESTS   400 400 

 
 
 
 
 
 
99   

Προσδι
ορισµό
ς SOD 
(SUPE
ROXID
E 
DISMU

Προσδιορισµός 
SODσε πλάσµα  
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά υπερ-
κείµενα 
χρωµατοµετρικά σε 
πλάκα 

96 
tests 

3X96 
TESTS   400 1200 
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TASE) µικροτιτλοδότησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

  

hLBP 
(lps 
binding 
protein
) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
hLBPσε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερ-κείµενα µε την 
µέθοδο 
ELISAχρωµατοµετρ
ικά                  

2Χ96w
ells 

2X(2Χ96) 
TESTS   600 1800 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 
  

LAL 
(Endot
oxin) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
endotoxin σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερ-κείµενα 
χρωµατοµετρικά                 

 
 
 
 
 
 
 
 
3x96w
ells 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6x96 TESTS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103 

  

HMGB
1(High 
mobilit
y 
group 
box 1) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
HMGB1σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερ-κείµενα 
χρωµατοµετρικά                 

96 
wells 2x96 TESTS   1000 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 
  

PANA
POE 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
PANAPOEσε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερ-κείµενα 
χρωµατοµετρικά                 

96 
wells 1x96 TESTS   1000 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 

105 

  

hMPO 
(myelo
peroxid
ase) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό MPO 
σε ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά υπερ-
κείµενα 
χρωµατοµετρικά                 

96 
wells 2x96 TESTS   600 1200 

 
 
 
 
 
 
106 

  sil-13 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες µικρο-
τιτλοδότησης (96Θ) 
για τον 
προσδιορισµό hIL-
13 µε την µέθοδο 
ELISA 
χρωµατοµετρικά                           

2Χ96w
ells 

1X(2Χ96) 
TESTS   700 700 

 
 
 
   sIL-18 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες µικρο-
τιτλοδότησης (96Θ) 

2Χ96w
ells 

1X(2Χ96) 
TESTS   700 700 
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107 

για τον 
προσδιορισµό hIL-
13 µε την µέθοδο 
ELISA 
χρωµατοµετρικά                           

 
 
 
 
 
 
108 

  sIL-7 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες µικρο-
τιτλοδότησης (96Θ) 
για τον 
προσδιορισµό hIL-
13 µε την µέθοδο 
ELISA 
χρωµατοµετρικά                           

2Χ96w
ells 

1X(2Χ96) 
TESTS   700 700 

 
 
 
109 

  NFkb 

Έτοιµο ΚΙΤ για την 
ανίχνευση NF-kb σε 
κυτταρικό 
εκχύλισµα µε 
φθορισµό       

96 
wells  2x96 TESTS   1000 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 

  

NITRO
TYRO
SINE 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
NITROTYROSINE 
σε ορό, πλάσµα, 
βιολογικά υγρά, 
κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά  

2Χ96w
ells 

2X(2Χ96) 
TESTS   700 1400 

                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113 

  
PRO-
CNP 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
PRO-CNPσε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
wells  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x96 TESTS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114 

  

PGES 
(Aggre
can) 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµό 
PGES σε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά  96wells  6x96 TESTS   700 4200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115 

  

P-
SELEC
TIN 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµόP-
SELECTINσε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά  96wells  2x96 TESTS   700 1400 

 
   

E-
SELEC

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 96wells  2x96 TESTS   500 1000 

ΑΔΑ: ΒΛΓ146906Π-4Ο0



 64 

 
 
 
 
 
 
 
 

116 

TIN πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµόE-
SELECTINσε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 
  

NPGA
L 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµόE-
SELECTINσε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά  96wells  2x96 TESTS   700 1400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118 

  CRP 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµόE-
SELECTINσε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά  96wells  2x96 TESTS   450 900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119 

  

CRP 
HIGH 
SENSI
TIVITY 

Έτοιµο ΚΙΤ µε 
προκαλυµµένες 
πλάκες 
µικροτιτλοδότησης 
(96Θ) για τον 
προσδιορισµόE-
SELECTINσε ορό, 
πλάσµα, βιολογικά 
υγρά, κυτταρικά 
υπερκείµενα µε την 
µέθοδο ELISA 
χρωµατοµετρικά  96wells  2x96 TESTS   700 1400 

               114600 

  
 ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ  MULTIPLEX ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 8.800,00 €  
 
 
 
Α/Α 

ΚΩ∆Ι
ΚΟΣ  
ΚΑΤ ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΚΕ
Υ  
ΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟ    ΤΗ 
TA  

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

ΠΙΘΑΝΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο
Σ (ΕΥΡΩ) 

 ΚΟΣΤΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 

  

**Multi
plex 4 
παραµ
έτρων 

Ταυτόχρονος 
Προσδιορισµός 4 
ανοσολογικών 
παραµέτρων της 
επιλογής µας µε την 
τεχνολογία 
σηµασµένων 
µαγνητικών 
σφαιριδίων µε 
χηµειοφωταύγεια 
(τεχνολογία 
Luminex) ή 
φθορισµό. Να 
προσφερθούν και 
τα απαραίτητα 
διαλύµατα για την 
µέθοδο 

100test
s 2x100tests   1200 2400 

   **Multi Ταυτόχρονος 100test 2x100tests   1500 3000 
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121 

plex5 
παραµ
έτρων 

Προσδιορισµός 5 
ανοσολογικών 
παραµέτρων της 
επιλογής µας µε την 
τεχνολογία 
σηµασµένων 
µαγνητικών 
σφαιριδίων µε 
χηµειοφωταύγεια 
(τεχνολογία 
Luminex) ή 
φθορισµό. Να 
προσφερθούν και 
τα απαραίτητα 
διαλύµατα για την 
µέθοδο 

s 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΙ∆Η ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΤ 
  
 
 
1η    Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ MIC ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ –ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 11.933,00 € µε ΦΠΑ 
Αντιδραστήρια για: 
1. Tαυτοποίηση  Gram αρνητικών (ζυµωτικών – µη ζυµωτικών) µικροβίων µε τη χρήση 
βιοχηµικών υποστρωµάτων και προσδιορισµό  ευαισθησίας  µε µέθοδο MIC/BP σε πλάκα 
µικροτιτλοποίησης µε συγκεκριµένες αραιώσεις αντιβιοτικών σύµφωνα µε τις οδηγίες της CLSI 
(ή EUCAST όταν εφαρµοσθούν). Η ταυτοποίηση και ο προσδιορισµός  MIC & BP των 
µικροβίων να γίνονται είτε στην ίδια πλάκα, είτε σε διαφορετική, οι δε πλάκες να έχουν την 
µορφή πλακών µικροτιτλοποίησης ώστε να διαβάζονται  δια γυµνού οφθαλµού. Να αναφερθούν 
ο αριθµός, το είδος και οι αραιώσεις των αντιβιοτικών.    
                                                                                                                                                 
Ετήσια κατανάλωση :  700 εξετάσεις.  -  Προϋπολογισµός  8.352,00 
(Πλάκα ταυτοποίησης- πλάκα προσδιορισµού MIC, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
αναλώσιµων).    
 
2. Tαυτοποίηση Gram θετικών µικροβίων µε τη χρήση βιοχηµικών υποστρωµάτων και 
προσδιορισµό της ευαισθησίας τους µε µέθοδο MIC/BP  σε πλάκα µικροτιτλοποίησης µε  
αραιώσεις αντιβιοτικών σύµφωνα µε τις οδηγίες της CLSI (ή EUCAST όταν καθιερωθούν).                                                                                                                                                                                                                                                   
Ετήσια κατανάλωση :  120  εξετάσεις.  -  Προϋπολογισµός  1.432,00 
(Πλάκα ταυτοποίησης- πλάκα προσδιορισµού MIC, συµπεριλαµβανοµένων  όλων των 
αναλώσιµων).    
 
3. Tαυτοποίηση και προσδιορισµό της ευαισθησίας των Gram αρνητικών µικροβίων µε 
µέθοδο MIC/BP σε πλάκα µικροτιτλοποίησης, που να περιλαµβάνονται συµπληρωµατικά 
ευρέως φάσµατος αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά στελέχη σύµφωνα µε τις οδηγίες της CLSI (ή 
EUCAST όταν  καθιερωθούν). Να αναφερθούν ο αριθµός, το είδος και οι αραιώσεις των 
αντιβιοτικών.    
Ετήσια κατανάλωση: 160 εξετάσεις. -  Προϋπολογισµός  1.910,00 
(Πλάκα ταυτοποίησης - πλάκα προσδιορισµού MIC, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
αναλώσιµων).    
 
4. Προσδιορισµό της ευαισθησίας των στρεπτόκοκκων µε µέθοδο MIC/BP σε πλάκα 
µικροτιτλοποίησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες της CLSI  (ή  EUCAST όταν  καθιερωθούν). Να 
αναφερθούν ο αριθµός, το είδος και οι αραιώσεις των αντιβιοτικών.   
Ετήσια κατανάλωση 20 εξετάσεις. -  Προϋπολογισµός  239,00 
(πλάκα προσδιορισµού MIC, συµπεριλαµβανοµένων όλων των αναλώσιµων).    
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Να προσφερθούν πλάκες που να εκτελείται α) ταυτοποίηση και ευαισθησία µαζί ή ξεχωριστά και 
β) µόνο ευαισθησία.  
Να αναφέρονται συνοδά λοιπά αντιδραστήρια και κόστος τόσο της συσκευασίας όσο και 
τεµαχίου για τα ανωτέρω. 
Συνολικό προϋπολογιζόµενο κόστος:11.933,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY 
Ο  προσφερόµενος ηµιαυτόµατος  αναλυτής πρέπει να: 
1. Ταυτοποιεί Gram (+), Gram(-) αερόβια βακτήρια µε τη χρήση βιοχηµικών/ενζυµατικών 
υποστρωµάτων. 
2. Προσδιορίζει την ευαισθησία των Gram (+) & Gram(-) βακτηρίων µε MIC/BP σε µεγάλο εύρος 
αντιβιοτικών. 
3. Έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης µικτού τύπου (ταυτοποίησης/ευαισθησίας) πλακών των 
παραπάνω µικροβίων ή µόνο ευαισθησίας  εάν απαιτείται. 
4. Η δυνατότητα ανάγνωσης των πλακών δια γυµνού οφθαλµού θα θεωρηθεί σοβαρό 
πλεονέκτηµα. 
5. Το  µικροβιακό εναιώρηµα να δηµιουργείται µε τον απλούστερο δυνατό τρόπο.  
6. Ο εµβολιασµός των πλακών να γίνεται µε τον απλούστερο δυνατό τρόπο.  
7. Παρέχει αποτελέσµατα ταυτοποίησης και MIC/BP µε τη µεγίστη δυνατή ακρίβεια εντός 24 
ωρών. 
8.Τα αποτελέσµατα των MIC/BP στις απαντήσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
υπάρχουσες αραιώσεις των αντιβιοτικών που περιέχονται στις πλάκες µικροτιτλοποίησης. 
9. Να διαθέτει πρόγραµµα διαχείρισης αρχείου ασθενών. 
 
      
Προδιαγραφές για την ετήσια προµήθεια ταινιών και βελονών σακχάρου και ταινιών 
χηµικής εξέτασης ούρων µε συνοδό εξοπλισµό. 
ΠΙΣΤΩΣΗ : € 3.100,25 € µε ΦΠΑ                                               
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 
ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  
 
Ταινίες χηµικής εξέτασης ούρων µε συνοδό εξοπλισµό  
 
Τεµάχια 5.000 (50 κουτιά των 100 τεµαχίων) 
Προϋπολογιζόµενη δαπάνη  έως 1.450,25 ευρώ µε το ΦΠΑ (50συσκ x 23,50 ευρώ/συσκ=1.175 
ευρώ, µε προσθήκη 23% ΦΠΑ) 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝ 
1. Να έχει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης των παρακάτω εξετάσεων: Γλυκόζη, χολερυθρίνη, 
κετονικά σώµατα, ειδικό βάρος, αιµοσφαιρίνη, pΗ, λεύκωµα, ουροχολινογόνο, νιτρώδη, 
ποιοσφαίρια. 
2. Να µην χρειάζεται χρόνος προετοιµασίας του αναλυτή. 
3. Να πραγµατοποιεί αυτόµατη βαθµονόµηση δίχως τη παρέµβαση του χρήστη και τη χρήση 
άλλων υλικών βαθµονόµησης. 
4. Να διαθέτει εσωτερικό εκτυπωτή. Ο προµηθευτής θα παρέχει δωρεάν τα θερµογραφικά ρολά 
χαρτιού εκτύπωσης. 
5. Οι ταινίες που χρησιµοποιεί ο αναλυτής να έχουν την δυνατότητα να αναγνωσθούν και χωρίς 
αναλυτή ώστε σε περίπτωση προβλήµατος να πραγµατοποιείται η ρουτίνα του εργαστηρίου. 
6. Όλα τα αναγραφόµενα επί ποινή απόρριψης να αποδεικνύονται µε παραποµπές  
σε γνήσια εργοστασιακά φυλλάδια και εγχειρίδια. 
  
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΥΡΩΝ 
1. Οι αντιδραστήριες ταινίες πρέπει να προσφέρουν το πιο µεγάλο εύρος εξετάσεων διαθέσιµων 
στην επιφάνεια µιας µόνο ταινίας. 
- Γλυκόζη 
- Χολερυθρίνη 

ΑΔΑ: ΒΛΓ146906Π-4Ο0



 67 

- Κετονικά-Σώµατα 
- Ειδικό Βάρος 
- Αιµοσφαιρίνη 
- PH 
- Λεύκωµα 
- Ουροχολινογόνο 
- Νιτρώδη 
- Πυοσφαίρια 
2. Η ανάγνωση γίνεται µε γυµνό οφθαλµό είτε µε τον αναλυτή ούρων. 
3. Η ανάγνωση των αποτελεσµάτων να είναι άµεση. 
4. Θα εκτιµηθεί θετικά η δυνατότητα ανίχνευσης ακέραιων ερυθρών στην αντιδραστήρια 
επιφάνεια. 
5. Οι χρωµατικές διαφορές να είναι ευδιάκριτες και οµοιόµορφες και η απόστασή τους να είναι 
τόση, ώστε να µην επηρεάζονται µεταξύ τους. 
6. Οι χρησιµοποιούµενοι µέθοδοι των αντιδραστηρίων ταινιών για την ανίχνευση αίµατος και 
σακχάρου δεν πρέπει να επηρεάζονται από το Ascorbic Acid. 
7. Η αντίδραση για το ειδικό βάρος να επιτρέπει υπολογισµούς του ειδικού βάρους των ούρων 
µεταξύ 1.000 και 1.030. 
8. Να υπάρχει δυνατότητα οπτικής ανάγνωσης καθώς και της ανάγνωσης των αντιδραστηρίων 
ταινιών από ηµιαυτόµατο αναλυτή ούρων. 
9. Θα πρέπει να προσφερθεί  αναλυτής ανάγνωσης των sticks. 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ. 
 
Ταινίες για µέτρηση σακχάρου αίµατος:                 
ΚΟΥΤΙΑ: 150                                                      Προϋπολογιζόµενη δαπάνη: 1.500,00 € µε το 
ΦΠΑ. 
 
Βελόνες σακχάρου:                                                
ΚΟΥΤΙΑ: 10                                                        Προϋπολογιζόµενη δαπάνη:  150,00 € µε το 
ΦΠΑ. 
 
 Συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη:                      1.450,25 € µε το ΦΠΑ. 
                                                                                    1.500,00 € µε το ΦΠΑ. 
                                                                                       150,00 € µε το ΦΠΑ.  
                                                                       Σύνολο 3.100,25 € µε το ΦΠΑ   
 
 
 
 
34. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Ο προµηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωµένο και στελεχωµένο τεχνικό 
τµήµα, το οποίο θα παρέχει ταχεία και αποτελεσµατική τεχνική εξυπηρέτηση. Ο 
προµηθευτής οφείλει να προσκοµίζει κάθε πρόσφορο στοιχείο, από το οποίο θα 
αποδεικνύεται ότι πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις (διεύθυνση εγκατάστασης, 
απασχολούµενο προσωπικό, τεχνικά µέσα κ.λπ.).  
2. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο 
αντίστοιχο έγγραφο του οικείου κατασκευής των προσφερόµενων ειδών, από το οποίο 
θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτηµένη για την παροχή 
πλήρους τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης των ειδών αυτών (service, 
ανταλλακτικά κ.λπ.) ή ότι έχει τέτοια δυνατότητα. 
3. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν το 
βαθµό τη συχνότητα και τον τρόπο εκπαίδευσης του τεχνικού τους προσωπικού. 
5. Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση: 
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5.1. Να συνοδεύει την τεχνική του προσφορά µε οδηγίες χρήσης και συντήρησης των 
προς προµήθεια ειδών στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά 
το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. 
5.2. Να παρέχει κατά την παράδοση των ειδών εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό 
και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή αυτών. Τα έξοδα 
µεταφοράς, εγκατάστασης και εκπαίδευσης του προσωπικού θα παρέχονται δωρεάν 
από τον προµηθευτή. 
6. Ο προµηθευτής οφείλει να υποβάλει έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης την προσφερόµενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά 
τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις 
τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
διαθέτει εξειδικευµένο υπάλληλο, ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό του 
Νοσοκοµείου, εφόσον απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισµού των ειδών, 
καθώς και τα προστατευτικά µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών 
και των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. 
7. Ο προµηθευτής πρέπει επίσης να εγγυάται εγγράφως ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης θα διαθέτει επαρκή ποσότητα υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
λειτουργία των Τµηµάτων, Μονάδων ή Εργαστηρίων του Νοσοκοµείου, για τα οποία 
προορίζονται τα υπό προµήθεια είδη. 
8. Μαζί µε την τεχνική προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συµµετέχοντος ότι 
µπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε 
περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή ενδεχοµένως και άλλων προσώπων, καθώς και την 
ασφάλεια πραγµάτων και εξοπλισµού. 
9. Η αξία των δειγµάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της 
καταλληλότητας των ειδών, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων σε 
περίπτωση χηµικής εξέτασης του είδους, βαρύνει τον προµηθευτή. 
10. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από 
αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης, στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα 
τα σηµεία των Τεχνικών Προδιαγραφών (µε τη σειρά που αναγράφονται στο σχετικό 
παράρτηµα), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκοµείου που 
περιέχεται στη διακήρυξη. Τα αναγραφόµενα στο φύλλο συµµόρφωσης πρέπει να 
τεκµηριώνονται µε παραποµπές στα επίσηµα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου ή µε την προσκόµιση επίσηµων βεβαιώσεων του 
κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσηµων εγγράφων για ό,τι δεν αναγράφεται στα τεχνικά 
φυλλάδια. 
11. Σε ό,τι αφορά το συνοδό εξοπλισµό, ο προµηθευτής έχει τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις: 
11.1 Να προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση 
κυκλοφορίας µηχανήµατος νέας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Στις 
περιπτώσεις αυτές, το χρονικό αυτό διάστηµα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
τριακόσιες εξήντα (360) ώρες ετησίως. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού αυτού 
διαστήµατος, ο προµηθευτής θα καταβάλει την ποινική ρήτρα που προβλέπεται στις 
σχετικές διατάξεις του Π∆ 118/2007. 
11.2. Να παραχωρεί και δεύτερη µονάδα (εφεδρικό µηχάνηµα), ικανό να καλύψει τις 
ανάγκες του Νοσοκοµείου σε περίπτωση βλάβης ή αντικατάστασης του κύριου 
µηχανήµατος. 
Ειδικότερα, τα κύρια µηχανήµατα, τα οποία θα εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις του 
Νοσοκοµείου, θα πρέπει: 
i) για φορείς που εκτελούν µεγάλο αριθµό εξετάσεων να είναι καινούρια, σύγχρονης 
τεχνολογίας, πιστοποιηµένα, χωρίς πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα και µε όλες τις 
συµφωνηµένες ιδιότητες και 
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ii) για φορείς που εκτελούν µικρό αριθµό εξετάσεων (µπορούν) να είναι ελαφρώς 
µεταχειρισµένα, πιστοποιηµένα, χωρίς πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα και µε όλες τις 
συµφωνηµένες ιδιότητες. 
Όσον αφορά τα εφεδρικά µηχανήµατα, δύναται να είναι ελαφρώς µεταχειρισµένα, 
πιστοποιηµένα, χωρίς πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα και µε όλες τις συµφωνηµένες 
ιδιότητες. 
11.3. Ο αριθµός αναλυτών που θα διαθέσει στο Νοσοκοµείο, να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες αυτού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων στο πρωινό 
ωράριο. 
11.4. Να αναβαθµίσει το λογισµικό του εξοπλισµό και να το συνδέσει µε το 
πληροφοριακό σύστηµα του Νοσοκοµείου για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
11.5. Να αναλάβει το σύνολο των εργασιών συντήρησης και επισκευών του συνοδού 
εξοπλισµού, να παρέχει τα απαραίτητα υλικά και να τηρεί ελάχιστο απόθεµα 
ανταλλακτικών και εν γένει αναλώσιµων υλικών εντός του Νοσοκοµείου. 
11.6. Να προβαίνει στον απαιτούµενο εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της καλής 
λειτουργίας των µηχανηµάτων. 
11.7. Ο συνοδός εξοπλισµός να συνοδεύεται από σύστηµα LLS διαχείρισης 
αποτελεσµάτων που θα πρέπει να συνδεθεί µε το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης 
εξετάσεων του Νοσοκοµείου µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα συγκεντρωτικών ανά µήνα αποτελεσµάτων για τον έλεγχο του 
κόστους των εξετάσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί. 
12. Κατά τη λήξη της σύµβασης, ο προµηθευτής, εφόσον δεν κηρυχθεί µειοδότης στον 
επόµενο διαγωνισµό, θα αποµακρύνει µε δική του ευθύνη και έξοδα τους αναλυτές από 
τα εργαστήρια, κατά την ηµεροµηνία που θα οριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του 
Νοσοκοµείου. 
13. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσµευτικοί, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς 
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 
 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ 
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Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η      ∆ Η Λ Ω Σ Η 
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ.4, Ν. 1599/1986). 

 

 
Προς (1) 
  

 
ΤΗΝ 1

η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Κ. Α. Τ. 

 
 Όνοµα 
 

 
 

 

Επώνυµο 

 
 

 
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα 
 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας 
 

 

 
Ηµεροµηνία γέννησης (2) 
 

 
   

 
Τόπος γέννησης 
 

 
  

 
Αριθµός δελτίου Ταυτότητας 
 

 

 

 
τηλέφωνο 

 
 

 
Τόπος κατοικίας 
 

  
  Οδός 

 
                 

 
Αριθµός  

 
 

 
Τ.Κ. 

 
 

 
Αρ.  τηλεοµοιοτύπου (FAX) 
 

 
 

 
∆/νση 
ηλεκτρ.ταχυδροµείου 
(E-mail) 

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 

άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω , ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………

….., 

ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου στο ∆ΙΕΘΝΗ  ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

( ………………)  για την προµήθεια  «………………………………. »   :  

                                                                                                              Ηµεροµηνία  
                                                                                                                 Ο/Η ∆ΗΛ…… 

  
    
   (Υπογραφή+Σφραγίδα+Νόµιµη 
Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή αρχή ή η υπηρεσία του δηµοσίου τοµέα , που 

απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

        (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου  η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται                                                       
από τον δηλούντα ή την δηλούσα 
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(συνέχεια από την 1
η
 σελίδα) 

α.  δεν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση  (1) 

του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007,ήτοι :  

� συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου ( EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

� δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου ( EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2) . 

� απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 ). 

� νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (  EE L 

166  της 28.6.1991, σελ 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ,  EE L 344  της 28.12.2001, σελ 76) η οποία 

ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 ( Α΄305). 

� Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

� Για κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων του Αγορανοµικού Κώδικα , σχετικά µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας , ήτοι : 

-   30 , παρ. 7,9,11,12, και 14 

-   31, παρ. 4,5, και 6 

-   32, παρ. 4 και 5  

-   35, παρ. 5 

β. δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ( περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2, του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007). 

γ. δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κν. 2190/1920 ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(Α΄101) ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

δ. είµαι ενήµερος,-η ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσει και ως προς τις υποχρεώσεις µου, που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) . Παραθέτω όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλω 

τις εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, ήτοι: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
ε. είµαι εγγεγραµµένος στο ………………………………….. Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµα κατά την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού 

είναι………………………………………………………………………………………………… 

στ. δεν τελώ σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , κατά τα 

άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ζ. αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 

του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.∆. 

η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα ( αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 

ι.  ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

κ. Το εργοστάσιο κατασκευής  του/των προσφεροµένου/ων προιόντος /ων  είναι 

…………………………………………….και η  χώρα προέλευσής του/των 

…………………………………………………………. 

Ηµεροµηνία  
Ο/Η ∆ΗΛ…… 

 
 
(Υπογραφή + Σφραγίδα + Νόµιµη Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ-ΕΚΑ»     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΝΙΚΗΣ 2 * 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ 
                                                  Σ Υ Μ Β Α Σ Η   Νο           / 20…      

 
Στην Κηφισιά, σήµερα ………………………………, οι συµβαλλόµενοι: 
 
α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΦΜ 998965064, 
∆ΟΥ Κηφισιάς, εφεξής Νοσοκοµείο, εκπροσωπούµενο από τον ∆ιοικητή Ευάγγελο Ι. 
Βουµβουλάκη και  
β) ο κ.  ………………………………………………………………………,νόµιµος εκπρόσωπος 
της Εταιρείας…………………………………………………………………………………………...,  
Α.Φ.Μ……………................ ∆.Ο.Υ. …………………………. που εδρεύει επί της 
οδού…………………………………………………………………………………………..              
καλούµενος εφεξής Ανάδοχος, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εταιρία…………………………. αναδείχθηκε ανάδοχος της προµήθειας χηµικών 
αντιδραστηρίων», µε την απόφαση ∆Σ …………, θέµα ……, µετά από δηµόσιο διεθνή ανοικτό 
διαγωνισµό (9/2013). 
 
Αρθρο 1. Είδος, τίµηµα, δέσµευση πιστώσεων, διάρκεια 
 
Είδος: Χηµικά Αντιδραστήρια 
Τα προς προµήθεια είδη. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Τα είδη θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προσφορά του προµηθευτή, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, µε τα προσκοµισθέντα δείγµατα στο 
διαγωνισµό, τη σχετική διακήρυξη και τους γενικούς όρους της διενέργειας του πιo πάνω 
διαγωνισµού.  
 
Τίµηµα: 1.210.000,00 € µε ΦΠΑ. Βαρύνει τον κωδικό 1359 του προϋπολογισµού έτους 2014. 
 
∆έσµευση πιστώσεων: Έτος 2014………………µε ΦΠΑ,   Α∆Α…………………… 
 
∆ιάρκεια: ΄Εναρξη : ……………       Λήξη: ………..               
 
Αρθρο 2. Παραλαβή ειδών, τιµολόγηση, εξόφληση 
 
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία συντάσσει το 
πρωτόκολλο παραλαβής. Αντίγραφο αυτού παραδίδεται στον Ανάδοχο, για να εκδώσει το 
αντίστοιχο τιµολόγιο, που πρέπει να αναφέρει και τον αριθµό της σύµβασης, εκτός από τα 
στοιχεία που ορίζει ο Νόµος. 
Τιµολόγια που εκδίδονται πριν από τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής δεν είναι 
αποδεκτά και επιστρέφονται στον εκδότη. 
Τα τιµολόγια παραδίδονται ΜΟΝΟ στη ∆ιαχείριση του Φαρµακείου. Εξοφλούνται µε 
χρηµατικό ένταλµα, µέσα στη νόµιµη προθεσµία. 
 
Αρθρο 3. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύµβασης ο προµηθευτής παρέδωσε στο Νοσοκοµείο 
την επισυναφθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τραπέζης                 µε αριθµό                        
ηµεροµηνία                     Αξίας €                         και λήξεως 
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Αρθρο 4. Κρατήσεις 
 
ΜΤΠΥ 1.5%., χαρτόσηµο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί χαρτοσήµου ΜΤΠΥ, υπέρ 
ψυχικής υγείας 2%, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10%, φόρος 
προµηθευτών 4%. 
 
Αρθρο 5. Εκχώρηση απαιτήσεων 
 
Εκχώρηση των απαιτήσεων του Αναδόχου από την παρούσα σύµβαση επιτρέπεται µόνο στις 
Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων 
που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90. Αν τα τιµολόγια είναι 
εκχωρηµένα, να αναγράφεται σε εµφανές σηµείο τους η Τράπεζα ή η εταιρεία διαχείρισης 
απαιτήσεων. 
Αν οι απαιτήσεις έχουν εκχωρηθεί, αλλά εκ παραδροµής εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο 
όνοµα του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να αποδώσει στην Τράπεζα ή στην εταιρεία 
διαχείρισης απαιτήσεων τα ποσά που έχει εισπράξει  
 
Αρθρο 6. Λοιποί όροι 
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς και αζηµίως τη σύµβαση, µετά από 
έγγραφη ενηµέρωση του Αναδόχου έναν µήνα πριν. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης 
σε περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ της σύµβασης, ιδίως αν δεν παρουσιάστηκε ανάγκη 
εκτέλεσης του έργου. Καταγγελία, διακοπή ή αναθεώρηση της σύµβασης επιτρέπεται µόνον 
εάν το επιβάλει ο Νόµος ή το δηµόσιο συµφέρον. 
 
Αρθρο 7. ∆ωσιδικία 
Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εφαρµογή της παρούσας υπάγεται 
στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας. 
 
Μετά την ανάγνωση και τη βεβαίωση της παρούσας, οι συµβαλλόµενοι υπέγραψαν ένα 
πρωτότυπο αυτής και ο Ανάδοχος έλαβε επικυρωµένο αντίγραφο. 
 
Οι συµβαλλόµενοι 
 

Για τον Ανάδοχο  Για το Νοσοκοµείο 

  

 Ευάγγελος Ι. Βουµβουλάκης 
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