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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ  
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ  

 
 

Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ 
 

Πίζηωζε 15.500,00 € κε ΦΠΑ  
 
Έρνληαο ππόςε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηελ απόθαζε Γ 16/07-07-2016, Θέκα 31ν,  
πξνθεξύζζνπκε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 
ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ. 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

 
 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ (ΔΚΑ) 

Δίδνο δηαγσληζκνύ πλνπηηθόο 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο Υακειόηεξε ηηκή 

Πξνϋπνινγηζκόο 15.500,00 € κε ΦΠΑ 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 12 κήλεο 

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο 
Σξίηε , 02-04-2019 ώξα 11:00, ζην πξσηόθνιιν ηνπ 
Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο Σξίηε, 02-04-2019 ώξα 12:00 

Σόπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα  Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  
Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηζρύο πξνζθνξώλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 
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                                      ΑΡΘΡΟ 2.  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 
1) ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΛΙΚΟ 

 
 

A/A 

 
 
                     ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΙΓΩΝ 

 
 
MM 

 
 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

1A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1B 
                  

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟ                                                                                                                         
Φηαιίδηα ζπλζεηηθά  γεληθήο αίκαηνο κε EDTA K3 ςεθαζκέλν ζηα ηνηρώκαηα 
ηνπ θηαιηδίνπ (λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ε ζπγθέληξσζε ηνπ αληηπεθηηθνύ 
θαη ε εκεξνκελία ιήμεο), κε έλδεημε πιήξσζεο, απνζηεηξσκέλα, θελνύ αέξνο, 
δηαζηάζεσλ 13Υ75 mm  γηα όγθν αίκαηνο  2 ml. Να είλαη πσκαηηζκέλα κε 
εύρξεζην εληζρπκέλν  πώκα αζθαιείαο, ζηεγαλήο εθαξκνγήο, εύθνιεο 
δηάηξεζεο θαη αζθαινύο εθπσκαηηζκνύ πνπ λα θαιύπηεη εμσηεξηθά ην 
ζσιελάξην .  
 
Φηαιίδηα ζπλζεηηθά  γεληθήο αίκαηνο κε EDTA K3 ςεθαζκέλν ζηα ηνηρώκαηα 
ηνπ θηαιηδίνπ (λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ε ζπγθέληξσζε ηνπ αληηπεθηηθνύ 
θαη ε εκεξνκελία ιήμεο), απνζηεηξσκέλα, θελνύ αέξνο, δηαζηάζεσλ 13Υ75 
mm  γηα όγθν αίκαηνο 1 ml, κε έλδεημε πιήξσζεο.  Να είλαη πσκαηηζκέλα κε 
εύρξεζην εληζρπκέλν  πώκα αζθαιείαο, ζηεγαλήο εθαξκνγήο, εύθνιεο 
δηάηξεζεο θαη αζθαινύο εθπσκαηηζκνύ πνπ λα θαιύπηεη εμσηεξηθά ην 
ζσιελάξην .  

ΣΔΜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEM. 

4.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 

2 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ  ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΖΚΣΗΚΟΣΖΣΑ                                                                                                                  
Φηαιίδηα γηα έιεγρν πεθηηθόηεηαο πνπ λα πεξηέρνπλ SODIUM CITRATE  3,2%, 
απνζηεηξσκέλα, θελνύ αέξνο, δηαζηάζεσλ 13Υ75 mm γηα  όγθν αίκαηνο  2ml 
πεξίπνπ, κε έλδεημε πιήξσζεο.  Να είλαη πσκαηηζκέλα κε  εληζρπκέλν πηεζηηθό 
ειαζηηθό πώκα αζθαιείαο, ζηεγαλήο εθαξκνγήο, εύθνιεο δηάηξεζεο θαη 
αζθαινύο εθπσκαηηζκνύ πνπ λα θαιύπηεη εμσηεξηθά ην ζσιελάξην, ζπλζεηηθά, 
δηπινύ ηνηρώµαηνο, νιηθήο πιεξώζεσο (PP-PEΣ). 

ΣΔΜ. 
 
 
 
 

1.300 
 
 
 
 
 

3A 
 
 
 
 
 

 
 
3B 

 
 
 
 

 
 
 
3Γ 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ ΜΔ ΚΔΝΟ ΑΔΡΟ 7-10ML ΜΔ 
ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ ΠΖΞΖ Φηαιίδηα ρσξίο αληηπεθηηθό, κε θελό αέξνο, 
απνζηεηξσκέλα, νιηθνύ όγθνπ 5  ml, κε επηηαρπληή πήμεο. Να είλαη 
πσκαηηζκέλα κε εύρξεζην εληζρπκέλν πηεζηηθό ειαζηηθό πώκα αζθαιείαο, 
ζηεγαλήο εθαξκνγήο θαη αζθαινύο εθπσκαηηζκνύ πνπ λα θαιύπηεη 
εμσηεξηθά ην ζσιελάξην. Να θέξνπλ εηηθέηα κε έλδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπ όγθνπ πνπ αλαξξνθνύλ θαη εκεξνκελία ιήμεο . 
 
ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ ΜΔ ΚΔΝΟ ΑΔΡΟ ΠΔΡΗΔΥΟΝΣΑ 
ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ ΠΖΞΖ Φηαιίδηα ρσξίο αληηπεθηηθό, κε θελό αέξνο, 
απνζηεηξσκέλα, δηαζηάζεσλ 13Υ75 mm, πεξηέρνληα επηηαρπληή πήμεο. Να 
είλαη πσκαηηζκέλα κε εύρξεζην εληζρπκέλν πηεζηηθό ειαζηηθό πώκα 
αζθαιείαο, ζηεγαλήο εθαξκνγήο θαη αζθαινύο εθπσκαηηζκνύ πνπ λα 
θαιύπηεη εμσηεξηθά ην ζσιελάξην. Να θέξνπλ εηηθέηα κε έλδεημε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ όγθνπ πνπ αλαξξνθνύλ θαη εκεξνκελία ιήμεο . 
 
ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ ΜΔ ΚΔΝΟ ΑΔΡΟ ΜΔ ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ 
ΠΖΞΖ ΚΑΗ GEL. Φηαιίδηα ρσξίο αληηπεθηηθό, κε θελό αέξνο, δηαζηάζεσλ 
13x100mm, κε έλδεημε πιήξσζεο, απνζηεηξσκέλα, κε επηηαρπληή πήμεο 
θαη gel γηα δηαρσξηζκό ηνπ νξνύ. Να είλαη πσκαηηζκέλα κε εύρξεζην 
εληζρπκέλν πηεζηηθό ειαζηηθό πώκα αζθαιείαο, ζηεγαλήο εθαξκνγήο θαη 
αζθαινύο εθπσκαηηζκνύ πνπ λα θαιύπηεη εμσηεξηθά ην ζσιελάξην. Να 
θέξνπλ εηηθέηα κε αλαγξαθή εκεξνκελίαο ιήμεο θαη κε έλδεημε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ όγθνπ πνπ αλαξξνθνύλ. Να έρεη ην gel ηε κνξθή όλπρα, 
ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε  πδξνδπλακηθή θίλεζε ηνπ gel. 

ΣΔΜ. 
 
 
 
 
 
 
 
TEM 
 
 
 
 
 
 
 
TEM 

4.000 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 
 

1000 
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4 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΓΗΑ Σ.Κ.Δ. 
ε ζπλδπαζκό κε ην είδνο Νν 18. Φηαιίδηα γηα ΣΚΔ (κε ηελ κέζνδν 
Westergren) πνπ λα πεξηέρνπλ SODIUM CITRATE, απνζηεηξσκέλα, θελνύ 
αέξνο, γηα όγθν αίκαηνο 1,5ml πεξίπνπ, θαη δηαζηάζεσλ 13Υ75 mm. Να είλαη 
πσκαηηζκέλα κε εύρξεζην εληζρπκέλν πηεζηηθό ειαζηηθό πώκα αζθαιείαο, 
ζηεγαλήο εθαξκνγήο θαη αζθαινύο εθπσκαηηζκνύ πνπ λα θαιύπηεη εμσηεξηθά 
ην ζσιελάξην. Να θέξνπλ εηηθέηα κε έλδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ όγθνπ πνπ 
αλαξξνθνύλ θαη εκεξνκελία ιήμεο . 

ΣΔΜ 2.000 

5 ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΚΧΝΗΚΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 10-12 ML, ΜΔ ΥΔΗΛΟ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ TEM. 3.000 

     6  Α) ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΚΡΑ ΣΤΠΟΤ RIA 75X12MM  
Β) ΠΧΜΑTA ΓΗΑ ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΣΤΠΟΤ RIA ΠΟΤ ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΕΟΤΝ 
ΑΠΟΛΤΣΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΧΛΖΝΑΡΗΑ 75X12MM 
 

ΣΔΜ 
 
 

      Α) 4.000 
Β) 4.000 

 
 
 
 

7 ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΑΤΣΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΜΔ ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ 
ΓΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ Δ ΒΑΘΔΗΑ ΚΑΣΑΦΤΞΖ ΣΧΝ 2 ML ME 
ETIKETA ΖΜΑΝΖ ΠΟΤ ΝΑ ΤΝΓΤΆΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΗ ΘΖΚΔ ( ΔΗΓΟ 
15). 
 
 

TEM 400 

8 
 

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΓΤΑΛΗΝΑ 75X12 ΜΜ ΣΧΝ 5ΜL ΣΔΜ. 7.000 

9 ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΜΔ ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ ΑΘΡΑΤΣΑ ΓΗΑ ΑΦΑΛΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑΦΑΝΖ Ή ΖΜΗΓΗΑΦΑΝΖ 5-7ΜL 
 

TEM 2.000 

10 1) Βειόλεο αηκνιεςίαο-δηαηξήζεσλ ζσιελαξίσλ θελνύ, 21G κε 
ππνδνρείο ζσιελαξίσλ θελνύ. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλν κε 
απνζπώκελν πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα πιαζηηθό γηα ηελ αζθαιή 
απόξξηςή ηνπο, ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία. Να είλαη 
ιεηηνπξγηθέο θαηά ηε θιεβνθέληεζε. Σν πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ζα 
πξέπεη λα αζθαιίδεη κε αλαζηξέςηκα ηε βειόλα κε εύθνιν, εκθαλή θαη 
απνδνηηθό ηξόπν. Ζ αζθάιηζε ηεο βειόλαο λα γίλεηαη κε ην έλα ρέξη, 
ηαπηόρξνλα κε ηελ έμνδν από ηελ θιέβα. Θα είλαη πξνηηκεηέν λα 
ππάξρεη έλδεημε θιεβνθέληεζεο. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ 
αμηνιόγεζε ε θαηάζεζε  δεηγκάηωλ.  
Θα πξνηηκεζεί ην ζύζηεκα πνπ εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή 
αζθάιεηα θαη κεγαιύηεξε επρξεζηία. 
 

ΣΔΜ 
 
 
 
 
 
 
 

1)4.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 

 
Α)Πεηαινύδεο αηκνιεςίαο-δηαηξήζεσο ζσιελαξίσλ θελνύ 21G ή 23G κε 
ζσιελίζθν πξνέθηαζεο πεξίπνπ 20 cm. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε βειόλα γηα 
ηε δηάηξεζε ησλ ζσιελαξίσλ θελνύ, θαζώο θαη ππνδνρέα. Να θέξνπλ επίζεο 
απηόκαην κεραληζκό εύθνιεο θαη αζθαινύο εγθόιπσζεο ηεο βειόλαο θαη 
ηαπηόρξνλε αζθάιηζή ηεο γηα ηελ αζθαιή απόξξηςε. Ο κεραληζκόο λα 
ελεξγνπνηείηαη κε ην έλα ρέξη κε ηξόπν πξνθαλή θαη γξήγνξν.  
 
Β)Πεηαινύδεο αηκνιεςίαο-δηαηξήζεσο ζσιελαξίσλ θελνύ 21G κε ζσιελίζθν 
πξνέθηαζεο πεξίπνπ 20cm. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλν ή κε ππνδνρέα 
αηκνιεςίαο (γηα πνιιαπιέο ηαπηόρξνλεο ιήςεηο από ην ίδην άηνκν) θαη κε 
θάιπκκα αζθάιηζεο ηεο βειόλαο. 
Θα πξνηηκεζεί ην ζύζηεκα πνπ εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη 
κεγαιύηεξε επρξεζηία. 

 
ΣΔΜ 
 
 
 
 
 
 
ΣΔΜ 
 
 
 

 
700 

 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

12 Θήθεο γηα θξπνζσιελάξηα (cryovials) ησλ 2 ml, ράξηηλεο  ησλ 100 ζέζεσλ  ΣΔΜ 5 
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13 Kαιππηξίδεο πςειήο θαζαξόηεηαο – επθξίλεηαο, 22 x 22mm  
 

ΣΔΜ 2.000 

14  Κξίθνη πιαζηηθνί απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο ζηαζεξάο δηακέηξνπ 10 κl 
 

ΣΔΜ 10.000 

15 Κξίθνη πιαζηηθνί απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο ζηαζεξάο δηακέηξνπ 1 κl 
 
 

ΣΔΜ 12.000 

16  Παξαθίικ  5 cm θαη δηάκεηξν ξνινύ 4-6 cm 
 

ΣΔΜ 3 

17  Πηπεηάθηα πιαζηηθά Pasteur κηαο ρξήζεσο ησλ 2 ml κε δηαβάζκηζε 
 

ΣΔΜ 6.000 

18  Πηπέηηεο  πιαζηηθέο ΣΚΔ κηαο ρξήζεο, πιεξνύκελεο απηόκαηα κε έκβνιν ή 
άιιν ηξόπν ζε ζπλδπαζκό κε ην είδνο Νν 4. 
 

ΣΔΜ 2.000 

19  Πιάθεο αληηθεηκελνθόξεο κε εζκπξηζκέλα άθξα, ηξνρηζκέλεο κε ιεπθό 
πεξηζώξην, πξνπιπκέλεο  
 

ΣΔΜ 3.000 

20 Πιάθεο αληηθεηκελνθόξεο  ηξνρηζκέλεο  
 

ΣΔΜ 6.000 

21 Πιαζηειίλε γηα κηθξναηκαηνθξίηεο 
 

ΤΚ. 1 

22 Ρύγρνη γηα πηπέηηα BIOHIT κεηαβιεηνύ όγθνπ 10-100κl 
 

ΣΔΜ 3.000 

    
23 

 

 
 ηπιενί μύιηλνη βακβαθνθόξνη απινί  
 

ΣΔΜ 15.000 
 

24 Σξπβιία  πιαζηηθά νιόθιεξα δηακέηξνπ 90ρ 90mm      ΣΔΜ 9.000 

  25 Σξηρνεηδή γηα κηθξναηκαηνθξίηεο κε επαξηληζκέλα 
Να πξνζθεξζνύλ νπσζδήπνηε δείγκαηα γηα έιεγρν επζξαπζηόηεηαο θαηά ηε 
θπγνθέληξεζε. 

ΣΔΜ 3.000 

  26 Φάθεινη- ζαθθνπιάθηα  αζθαινύο κεηαθνξάο βηνινγηθώλ δεηγκάησλ (κε δηπιή 
ζήθε) ζην εξγαζηήξην 

ΣΔΜ 2.500 

  27 Γνρεία ζπιινγήο νύξσλ 24ώξνπ 3 lit κε άλνηγκα κεγάιεο δηακέηξνπ, κε 
δηαβαζκίζεηο αλά 100 ml.  

ΣΔΜ 30 

 
 
 
2) MΙΚΡΟΔΙΓΗ – ΜΟΝΙΜΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 
 

1 
  

Φηάιεο δέζεσο pyrex γηα απνζηείξσζε ζξεπηηθώλ πιηθώλ ησλ 
1000 ml, ζθαηξηθέο κε επίπεδν ππζκέλα κε πςειό ιαηκό (ύςνπο 
όρη κεγαιύηεξνπ ησλ 16 cm). 

ΣΔΜ  2 

2 
 

Θεξκόκεηξν γηα ςπγεία  κε ςεθηαθή  έλδεημε θαη εύξνο από   +3Ο 
έσο-30 C 

ΣΔΜ 1 

3 
 

Φηάιεο ζηξνγγπιέο δέζεσο κε επίπεδν ππζκέλα κε πςειό ιαηκό, 
(ύςνο ιαηκνύ θαηά πξνηίκεζε 9-10cm) θαη επξύζηνκεο (δηάκεηξν 
ιαηκνύ θαηά πξνηίκεζε 5~6cm) 1lt. 

ΣΔΜ 2 

   4 ηαηώ πιαζηηθά 30 ζέζεσλ γηα ζσιελάξηα θσληθά, δηάκεηξνο 
ζέζεσο 1,8-2 cm 

ΣΔΜ 1 
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5 
 

 ηαηώ  30 ζέζεσλ θαηάιιεια γηα ζηήξημε θηαιηδίσλ θελνύ γεληθήο 
αίκαηνο 

ΣΔΜ 1 

6 
 

ηαηώ εύθνια θαζαξηδόκελν γηα ζηέγλσκα αληηθεηκελνθόξσλ 
πιαθηδίσλ 
 

ΣΔΜ 1 

7 
 

Θνινζίκεηξν  Mc Farland γηα κέηξεζε ζνιεξόηεηαο κηθξνβηαθώλ 
ελαησξεκάησλ  

ΣΔΜ 1 

 
 

 
3) ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ – ΥΡΩΣΙΚΔ 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ/Μ 

 

ΠΟΟ- 

ΣΖΣΔ 

1 ύζηεκα αλίρλεπζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο αληηγόλνπ 
Α γινπηακηθήο αθπδξνγαλάζεο (GDH) θαη 
ηνμίλεο ηνμίλεο Α θαη Β Clostridium difficile ζε 

δείγκα θνπξάλσλ  κε καθξά εκεξνκελία ιήμεο, 
(κε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο αλίρλεπζεο GDH 

θαη ησλ 2 ηνμηλώλ αλά test). Θα πξνηηκεζεί ην test 
κε ηελ κεγαιύηεξε επαηζζεζία. 

ηεζη 60 

2 Αληηδξαζηήξα γηα αλίρλεπζε Hb ζε θόπξαλα κε 

αλνζνρξσκαηνγξαθία (κε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 

2 έηε) 

ηεζη 30 

3 Σαρεία κέζνδνο αλίρλεπζεο θναγθνπιάζεο 
S. aureus κε latex                tests 100 

ηεζη 100 

4 Αληηδξαζηήξηα γηα έιεγρν παξαγσγήο 
νμεηδάζεο (ζε ζηπιεό, πιαθίδην ή ζηαγόλεο) 

[tests 1.000] 
 

 ηεζη 500 

5 Φάθεινη γηα επώαζε ζε αλαεξόβηεο ζπλζήθεο ή      ή πιαζηηθά 
ζαθνπιάθηα γηα 5 ηξπβιία κε 

ζπλνδά αληηδξαζηήξηα θαη ζύζηεκα 
θιεηζίκαηνο γηα επώαζε ζε αλαεξόβηεο ζπλζήθεο 

κε ελζσκαησκέλν 
δείθηε ειέγρνπ αλαεξόβησλ ζπλζεθώλ 

 Σεκ. 140 

6 Φάθεινη γηα επώαζε ζε  κηθξναεξόθηιεο ζπλζήθεο  Σεκ.  30 

7 Φηάιεο αηκνθαιιηεξγεηώλ κε νπζίεο 
αδξαλνπνηεηηθέο ή δεζκεπηηθέο αληηβηνηηθώλ γηα 

απνκόλσζε αεξνβίσλ κηθξνβίσλ, πιαζηηθέο 
άζξαπζηεο κε ρξσκαηνκεηξηθό δείθηε γηα 

νπηηθή αμηνιόγεζε. 
 

 Σεκ.  100 

8 Φηάιεο αηκνθαιιηεξγεηώλ κε νπζίεο 
αδξαλνπνηεηηθέο ή δεζκεπηηθέο αληηβηνηηθώλ γηα 
απνκόλσζε αλαεξνβίσλ κηθξνβίσλ, πιαζηηθέο 
άζξαπζηεο κε ρξσκαηνκεηξηθό δείθηε γηα νπηηθή 

αμηνιόγεζε. 

Σεκ. 100 

9 Υξσζηηθέο γηα Gram – ρξώζε ζε θηη  (500 ml 
γηα θάζε δηάιπκα crystal violet, lugol, 

απνρξσκαηηζηηθό δηάιπκα, ζαθξαλίλε) 

Kit 2 

10 Υξσζηηθή May-Grunwald    1,5 lit 
Απαξαίηεηε πξνππόζεζε γηα ηελ 

θαηαθύξσζε, ε πξνζθόκηζε κηθξήο πνζόηεηαο 
δεηγκάησλ πξνο δνθηκαζία θαη έιεγρν θαηαιιε- 

 Lit 1,5 lit 
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ιόηεηαο ησλ ρξσζηηθώλ. 

11 Υξσζηηθή  Giemsa   2,5  lit    Απαξαίηεηε 
πξνππόζεζε γηα ηελ 

θαηαθύξσζε, ε πξνζθόκηζε κηθξήο πνζόηεηαο 
δεηγκάησλ πξνο δνθηκαζία θαη έιεγρν θαηαιιε- 

ιόηεηαο ησλ ρξσζηηθώλ. 

 Lit 2,5 lit 

 

12                  Λάδη γηα κηθξνζθόπεζε   (απαξαίηεηε ε 
πξνζθόκηζε δείγκαηνο) 

 ml 

 

 

500 

13 Γηάιπκα ρξσζηηθήο (gresyl bleu) γηα κέηξεζε ΓΔΚ 
δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ ζην κηθξνζθόπην 

 ml 100 

14 9 MIC-strips meropenem [ tests 20 ] Σεκ. 20 

15 Παξαθηλέιαην 1ιηη. Σεκ. 1 

 

16 

Σεζη Strep A 

Αληηδξαζηήξην γηα πνηνηηθή αλίρλεπζε αληηγόλνπ β-
αηκνιπηηθνύ ζηξεπηνθόθθνπ νκάδαο Α, θαηεπζείαλ από 

θαξπγγηθό επίρξηζκα. Δύθνιν ζηε ρξήζε, κε 
αλνζνρξσκαηνγξαθία ελόο βήκαηνο ζε θαζέηηα. (one 

step-casetta). Ζ δηάξθεηα ηνπ ηεζη λα κελ μεπεξλάεη ηα 15 
ιεπηά. Να δηαηίζεηαη κάξηπξαο ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο 

Σest 30 

17 Σεζη αλίρλεπζεο αληηγόλνπ Πλεπκνληνθόθθνπ (S. 
pneumoniae) ζηα νύξα 

Πνηνηηθή ηαρεία αλίρλεπζε αληηγόλνπ πλεπκνληνθόθθνπ (S. 
pneumoniae) ζηα νύξα κε κέζνδν αλνζνρξσκαηνγξαθίαο 

ελόο βήκαηνο ζε θαζέηα. (one step-casetta) Ζ δηάξθεηα 
ηνπ ηεζη λα κελ μεπεξλάεη ηα 15 ιεπηά. Να δηαηίζεηαη 

κάξηπξαο ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο. 

Test 
 
 
 
 

 

 

30 

18 Αλίρλεπζε ηεο  MIC ηεο θνιηζηίλεο κε κέζνδν 
κηθξναξαηώζεσλ ζε δσκό ζε κεκνλσκέλα απνζπώκελα 

θαη αλά έλα εμεηαδόκελα ηεζη κε ηνπιάρηζηνλ 10 
δηαδνρηθέο αξαηώζεηο ηνπ αληηβηνηηθνύ (λα πξνζθεξζνύλ 

νη ζπλνδνί δσκνί θαη ηα ζπλνδά αλαιώζηκα). 

 

ηεκ 

 

 

30 

19 Σεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο θαξβαπελεκαζώλ KPC, OXA-48, 
VIM, NDM κε εηδηθόηεηα θαη επαηζζεζία 100%, βάζεη ηεο 

κεζόδνπ αλαθνξάο ηεο PCR 

ηεκ 
 

20 

 
 
4) ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 
  ΘΡΔΠΣΙΚΑ  ΤΛΙΚΑ Δ ΚΟΝΗ  
Ζ αμηνιόγεζε ζα γίλεη βάζεη ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο αλά ηξπβιίν. Να αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηα gr ζθόλεο / lt απεζηαγκέλνπ λεξνύ, ηα απνδηδόκελα ιίηξα θαη ηα ηξπβιία πνπ 
παξαζθεπάδνληαη (petri) κε ηνπιάρηζηνλ 17 ml / petri ζε 90mm ηξπβιίν. Πνηνηηθόο Έιεγρνο: ηα QC 
reports λα θέξνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πνηνηηθνύο ειέγρνπο θαη ηα ΑΣCC πξόηππα 
ζηειέρε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη αλά πιηθό. Σα πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ QC λα ζπλνδεύνπλ 
απνδεδεηγκέλα ηε ζπζθεπαζία.  
 
 

Α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΑΡΗΘ. 
ΤΚ 

20 Blood Agar   Βase       [ ζε ζπζθ. 500gr ]      1 

21 MacConkey Agar No 2  [ ζε ζπζθ. 500gr ]      7 

22 Mannnitol Salt agar (κε καθξύηεξε ην δπλαηόλ εκεξνκελία 
ιήμεο πεξίπνπ 3 έηε) [ ζε ζπζθ. 500gr ]      

      1 

23 Mueller Hinton  Agar        [ ζε ζπζθ. 500gr ]    Με 
ξπζκηζκέλε πεξηεθηηθόηεηα ζε Ca++, Mg++ θαη xακειή 
ζπγθέληξσζε ζπκηδίλεο θαη ζπκίλεο (ζύκθσλα κε ηα CLSI 

13 
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STDο) γηα αθξηβή θαη επαλαιήςηκα απνηειέζκαηα 
επαηζζεζίαο.           

24 Brain Heart Infusion Agar   [ ζε ζπζθ. 500gr]         6 

25 Mac Conkey Agar Νν3  κε Crystal Violet    [ ζε ζπζθ. 500 
gr]         

3 

26 Sabouraud dextrose agar κε ρξσξακθεληθόιε [ζε ζπζθ. 
500gr]         

1 

 
ΔΣΟΙΜΑ ΘΡΔΠΣΙΚΑ  ΤΛΙΚΑ ΠΡΟ ΥΡΗΗ 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΑΡΙΘ. 

ΣΔΜ. 

27     PEA phenylethyl  alcool sheep blood agar γηα αλαεξόβηα 
κηθξόβηα    (αλαζηνιή εξππζκνύ Proteus spp)  ζε ζπζθ. 
αλά έλα ηξπβιίν            

50 

28 Campylobacter agar εθιεθηηθό πιηθό ζε ηξπβιία (ζπζθ. αλά 
1) 

30 

29 Δηνηκν ζξεπηηθό πιηθό γηα απνκόλσζε C. difficile   ζε 
ηξπβιία (ζπζθ. αλά 1)                                                                     

30 

30  Φηαιίδηα κε έηνηκν δσκό  ζειελίηε                                             20 

31 Υξσκνγόλα γηα MRSA (ζπζθ αλά 1-5 ηξπβιία) 30 

32 Υξσκνγόλα πιηθά ζε ηξπβιία γηα VRE (ζπζθ αλά 1-5) 40 

 
 
5) ΓΙΚΟΙ ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΩΡΔΑΝ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 3 ΓΙΑΝΔΜΗΣΩΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΚΩΝ 8 ΘΔΔΩΝ ΓΙΑ ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΣΡΤΒΛΙΑ 
ΜΙΚΡΑ 90X90 MM  
 

Α/α ΔΗΓΟ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. 
ΤΚ. ΣΧΝ 

250 
ΓΗΚΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΓΗΚΧΝ 

1  Amikacin 30 κg                    6 2.000 

2 Amoxicillin/clavulanic acid  20/10 κg 9 3.000 

3 Ampicillin/sulbactam 10/10 κg 2 500 

4 Ampicillin 10 κg 2 500 

5 Aztreonam 30 κg     7 1.750 

6 Cefalothin 30 κg  2 500 

7 Cefepime 30 κg 3 750 

8 Cefixime  5κg     3 750 

9 Cefotaxime  30κg   . 8 2.500 

10 Cefoxitin 30 κg 3 1.000 

11 Ceftazidime 30 κg                     3 750 

12                  Cefuroxime 30κg 8 2.000 

13 Chloramphenicol 30 κg 1 250 

14 Ciprofloxacin 5 κg    10 3.000 

15 Clindamycin 2 κg     1 250 

16 Fucidic acid 10 κg 1 250 
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17 Clarithromycin 15κg 1 250 

18 Colistin  10 κg 5 1.250 

19 Ertapenem 10κg    10 2.500 

20 Fosfomycin 200κg       3 750 

21 Gentamicin 10 κg 8 2.500 

22 Gentamicin 120κg 1 250 

23 Imipenem 10 κg 9 2.250 

24  Linezolid 30 κg                  2 1.000 

25 Levofloxacin 5 κg 2 500 

26 Mecillinam 10 κg  2 500 

27 Meropenem 10κg 11 3.000 

28 Moxifloxacin 30κg  1 250 

29 Metronidazole 1 250 

30 Minocycline 30 κg 1 250 

31 Nitrofurantoin 300 κg 8 2.500 

32 Novobiocin 5 κg  1 250 

33 Quinopristin/Dalfopristin 15κg 2 500 

34 Piperacillin/Tazobactam 100κg / 10κg 10 3.000 

35 Rifampicin 5 κg 1 250 

36 Teicoplanin 30κg 2 1.000 

37 Tetracycline 30 κg 1 250 

38 Tobramycin 10 κg 1 250 

39 Trimethoprim / sulfamethoxazole 1,25/23,75 κg 8 3.000 

40 Tigecygline 15κg 1 250 

41 Vancomycin 30 κg 2 1.000 

42 Ceftazidime 30κg/Avibactam 20κg 1 250 

43 Ceftaroline 30κg 1 250 

44 Penicillin G 10 U 1 500 

 

Kάζε ζπζθεπαζία ησλ 50 δίζθσλ λα δηαζέηεη δηθό ηεο αθπγξαληηθό. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ησλ 

δίζθσλ λα είλαη όζν ην δπλαηόλ καθξύηεξε (ην ιηγόηεξν 2 έηε). Σα πξνζθεξόκελα δηζθία  λα 

είλαη ζύκθσλα  κε ηηο νδεγίεο ηνπ CLSI όπσο δεηνύληαη, είηε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο EUCAST 

αλ απαηηεζεί. Σα δηζθία λα θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο νδεγίεο ησλ WHO, FDA θαη DIN (δηάκεηξνο 
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δηζθίσλ 6,35mm, νκνηόκνξθε θαηαλνκή αληηβηνηηθνύ, ζπγθέληξσζε αληηβηνηηθνύ 90%-125% 

ηεο δεισκέλεο, δηεζλήο θσδηθνπνίεζε). Να έρνπλ ζήκαλζε IVD CE Mark.     

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε πξν ηεο θαηαθύξωζεο ε πξνζθόκηζε δίζθωλ όζωλ 

θαηεγνξηώλ αληηβηνηηθώλ δεηεζνύλ γηα έιεγρν δνθηκαζηώλ θαη αμηνιόγεζε. Δπίζεο ε 

πξνζθόκηζε ηωλ δηαλεκεηώλ γηα έιεγρν ιεηηνπξγηθόηεηαο. 

Γηαγλσζηηθνί δίζθνη 
 

Α/α ΔΗΓΟ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. 
ΤΚ. ΣΧΝ 
50 ΓΗΚΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΓΗΚΧΝ 

 

1 Optochin  2 50 

2 Bacitracin 10 IU 2 50 

3 Bacitracin 0,04 units 2 50 

4 Cefotaxime  30κg/Clavulanate 10 κg 1 50 

5 X FACTOR 1 50 

6 X + V FACTOR 1 50 

7 V FACTOR 1 50 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη 12 κήλεο. Μπνξεί λα δνζεί παξάηαζε κέρξη 12 κήλεο, κε 
κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηνπο 2 πξώηνπο θαη κε ζύκθσλε γλώκε ηνπ 
ζπκβαζηνύρνπ γηα ηνπο επόκελνπο 10. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα.  
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεύζπλε 
δήισζε, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα 
ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», β) θάθεινο 
«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη 
αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9. 
 

Ο ενιαίορ και οι επί μέποςρ συπαγισμένοι, ανεξάπτητοι υάκελοι θα αναγπάυοςν: 
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 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», 

«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνύληνο 
ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

  

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη: 

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε 
δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

 1 ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα 
δειώλεη όηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην  
ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:  
 
Α) Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο όπσο απηά απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΔΥΝΙΚΔ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 
 
Β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ 
(γλώζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ εκπεηξία ζα απνδεηθλύεηαη 
κε ηελ πξνζθόκηζε βεβαηώζεσλ θαιήο εθηέιεζεο παξόκνηνπ έξγνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.      ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα 
αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνύκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 
ην ζηάδην θαηαθύξωζεο ηνπ δηαγωληζκνύ ζα γίλεηαη ζύγθξηζε ηηκώλ ηωλ νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ (άξζξν 14, παξάγξαθνο 7 ηνπ 
Ν. 4052 (ΦΔΚ 41/2012). 
 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 
απνξξίπηνληαη. 
 
Θεωξείηαη απαξαίηεηε ε αλαγξαθή ηνπ θωδηθνύ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ αλά είδνο, 
όπνπ ππάξρεη. 
 
Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ ε 
πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζόηηκεο ζεσξνύληαη νη 
πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε από ην αξκόδην όξγαλν 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 
 

ΑΔΑ: ΩΦΠΙΟΡΡ1-ΓΓΓ
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ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) 0,06%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΖΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ 
ΔΑΑΓΖΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 4%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη απηέο 
πνπ ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13.       ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Ζ παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. ε 
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δύλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειό ηεο, σο επόπηε ηεο 
ζύκβαζεο, κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, ή ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή 
ηνπο αλά κήλα ή όπσο άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο.  
 
Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ύζηεξα από ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 
απαηηνύληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200. 
 
Σν ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ 
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ 
ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε 
πξνζεζκία. 
  

ΑΡΘΡΟ 15. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

  
 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία, 
(Ν.4412/16).  
 
πλεκκέλα:  
1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  
3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
 
 
 
            ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                                                          Ο Αλ. Γηνηθεηήο 
                                                                    Μπαληήο Αζαλάζηνο  

 
 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΠΙΟΡΡ1-ΓΓΓ





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 12 

 
1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε 
ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ,  γηα ην δηαγωληζκό  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ  

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ  
  
 
 
 

  
Ο/Ζ (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.    Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζπκθώλσο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ 
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηα αλαθεξόκελα 
ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζπκθώλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθόζνλ ν 
δηαγσληζκόο θαηαθπξσζεί ζην πξόζσπό κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ είθνζη 
(20) εκεξώλ από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκό, λα πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ 
Ν. 4412/2016.  
 
δ. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 
 
 
 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΠΙΟΡΡ1-ΓΓΓ
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε 
ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ,  γηα ην  δηαγωληζκό   
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ  

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ  
 
 
 

 
Ο/Ζ (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ 
δηαγσληζκό, ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή 
ζην θαησηέξσ e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεύζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
      (Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΠΙΟΡΡ1-ΓΓΓ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ην  δηαγωληζκό  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ  
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ  

 
 
 

 

 
α/α 

 
Δίδνο Τιηθνύ 
 

 
Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα 

 
Σηκή κνλάδνο  
πξν ΦΠΑ 
 

 
ύλνιν πξν 
ΦΠΑ 
 

1 
 
 

    

2 
 
 

 
 

  

3      

  
 

 
 

ΦΠΑ 
 

 

  
 

 
 

ύλνιν κε ΦΠΑ 
 

 

 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΦΠΙΟΡΡ1-ΓΓΓ




		2019-03-21T13:29:04+0200
	Athens




