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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
«Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090052472 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ιακωβάτων 43 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11144 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο +30 2132042201 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithies@pammakaristos-hosp.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Καρεκλάς Γεώργιος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.pammakaristos-hosp.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) https://nepps.eprocurement.gov.gr/  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ») είναι Νοσοκομείο, αποτελεί μη 
κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής. 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών υγείας. 
 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία διακήρυξης του 
διαγωνισμού.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας   
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://nepps.eprocurement.gov.gr/ ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(https://nepps.eprocurement.gov.gr/ ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 
 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.pammakaristos-hosp.gr/ 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ανοιχτός 
διαγωνισμός άνω των ορίων).  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Νοσοκομείου 
Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1359α σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα, με μελλοντική πρόβλεψη για τα έτη 2023, 2024, 
2025.  

 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  1246-13/10/2021 (ΑΔΑΜ 
21REQ009878735, ΑΔΑ Ω1ΡΘ46907Γ-ΧΝΙ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για 
το οικονομικό έτος 2022 με μελλοντική πρόβλεψη για τα έτη 2023,2024,2025 και έλαβε α/α 859/0 
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα .  
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Αντιδραστηρίων για τις εξετάσεις των νοσηλευόμενων και των 
εξωτερικών ασθενών του ΓΝ Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» για τρία (3) έτη. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 33696500-0 [Αντιδραστήρια εργαστηρίων]. 

 

 

Συγκεκριμένα, η Προμήθεια αφορά τα παρακάτω εξήντα έξι (65) τμήματα: 

  

ΚΑΕ Τίτλος Κ.Α.Ε 
ΑΡ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

(ΑΔΑ) 

ΠΟΣΟ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 

2022 

ΠΟΣΟ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 

2023 

ΠΟΣΟ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 

2024 

ΠΟΣΟ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 

2025 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

1359α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΟΙΠΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

859/0 
( Ω1ΡΘ46907Γ-ΧΝΙ ) 

263.845,24€ 527.690,48€ 527.690,48€ 263.845,26€ 1.583.071,46 € 
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 Τμήμα 1:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 55.800,00€ προ Φ.Π.Α 24% 
(13.392,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 69.192,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 

15.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 55.800,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 13.392,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 69.192,00 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

 
 
 
 

 Τμήμα 2:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
195.463,56€ προ Φ.Π.Α 6%, 24% (20.331,09€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 215.794,65€ (συμπ. Φ.Π.Α). 
Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ 22.500 

2 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP) 36.000 

3 ALT (SGPT) 37.500 

4 ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 15.300 

5 AST (SGOT) 40.500 

6 ΑΜΕΣΟΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 10.500 

7 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 30.000 

8 C3 2.100 

9 C4 2.100 

10 ΑΣΒΕΣΤΙO Ca 27.000 

11 Carbamazepine (tegretol) 1.800 

12 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 12.000 

13 CK 36.000 

14 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 48.300 

15 CRP 45.000 
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16 DIGOXIN 1.500 

17 ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) 6.000 

18 γ GT 36.000 

19 ΓΛΥΚΟΖΗ 48.000 

20 ΓΛΥΚΟΖΙΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ HbA1c 5.850 

21 HDL 11.550 

22 IgA 3.150 

23 IgG 3.150 

24 IgM 3.150 

25 LDH 40.500 

26 LDL 10.200 

27 ΛΙΠΑΣΗ 3.600 

28 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΕΝΥ 1.500 

29 ΜΑΓΝΗΣΙΟ Μg 16.500 

30 ΑΜΜΩΝΙΑ ΝΗ3 1.800 

31 PHENOBARBITAL (GARDENAL) 1.200 

32 PHENYTOIN (EPANUTIN) 1.500 

33 ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P) 18.750 

34 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 2.100 

35 sTfR 8.880 

36 ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 22.500 

37 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ 11.250 

38 ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 1.800 

39 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 12.000 

40 ΟΥΡΙΑ 45.000 

41 VARPROIC ACID 2.100 

42 VANCOMYCIN 1.800 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 195.463,56 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 20.331,09 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 215.794,65€ 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 
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 Τμήμα 3:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ)", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 154.257,00€ προ Φ.Π.Α 6%, 24% (11.987,28€), ήτοι συνολικής 
δαπάνης: 166.244,28€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 Troponin T hs 11.700 

2 NT proBNP 2.100 

3 ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ 7.200 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 154.257,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 11.987,28 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 166.244,28 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

 

 

 

 Τμήμα 4: "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας:46.788,00€ προ Φ.Π.Α 6%, 24% (4.168,08€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 50.956,08€ (συμπ. Φ.Π.Α). 
Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 Ηλεκτροφόρηση ορού σε gel 4.320 

2 Ανοσοκαθήλωση ορού σε gel 1.440 

3 Ανοσοκαθήλωση ούρων (για κ ή λ αλύσεις) σε gel 240 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 46.788,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 4.168,08 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 50.956,08 € 

 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 
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 Τμήμα 5:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ", με 

CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 99.000,00€ προ Φ.Π.Α 24% (23.760,00€), ήτοι συνολικής 
δαπάνης: 122.760,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 90.000 

2 ΔΕΚ 4.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 99.000,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 23.760,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 122.760,00 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

 

 

 

 Τμήμα 6:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 77.103,00€ προ Φ.Π.Α 6% (4.626,18€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 
81.729,18€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα 
τριών (3) ετών. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1, 2, 3) με χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την εκτέλεση της έμμεσης 
δοκιμασίας Coombs. 

39 

2 
Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1-11, panel) με χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την ταυτοποίηση πιθανών 
αντισωμάτων 

39 

3 

Ερυθρά γνωστών ομάδων Α1, Α2, Β και Ο με χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 20-30 ημερών, για τον προσδιορισμό της 
ομάδας αίματος (ανάστροφη διαδικασία) στην πλάκα ή 
σε κάρτα. 

39 

4 
Κάρτες ABΟ-RhD με ενσωματωμένους αντιορούς για την 
ταυτοποίηση των ομάδων αίματος ΑΒΟ και Rhesus (να 
μην ανιχνεύεται η ποικιλία DVI). 

4.500 

5 
Κάρτες που περιέχουν βόειο αλβουμίνη και 
μακρομοριακούς ενισχυτές για τη δοκιμασία της 
διασταύρωσης σε περιβάλλον. 

4.500 
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6 
Κάρτες Anti-CEce K Control με ενσωματωμένους 
αντιορούς για την ταυτοποίηση του φαινοτύπου Rhesus 
και Kell. 

900 

7 
Κάρτες με ενσωματωμένο πολυδύναμο αντισφαιρινικό 
ορό για τη δοκιμασία της έμμεσης Coombs και της 
διασταύρωσης εν θερμώ. 

10.800 

8 
Κάρτες D.A.T. (IgG + C3b,C3d) με ενσωματωμένους 
μονοδύναμους αντιορούς για την εκτέλεση της άμεσης 
δοκιμασίας Coombs. 

900 

9 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 1. Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1, 2, 3) 
με χρόνο ζωής τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την 
εκτέλεση της έμμεσης δοκιμασίας Coombs. 

13 

10 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 2. Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1-11, 
panel) με χρόνο ζωής τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την 
ταυτοποίηση πιθανών αντισωμάτων. 

13 

11 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 3. Ερυθρά γνωστών ομάδων Α1, Α2, Β και 
Ο με χρόνο ζωής τουλάχιστον 20-30 ημερών, για τον 
προσδιορισμό της ομάδας αίματος (ανάστροφη 
διαδικασία) στην πλάκα ή σε κάρτα. 

13 

12 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 4. Κάρτες ABΟ-RhD με ενσωματωμένους 
αντιορούς για την ταυτοποίηση των ομάδων αίματος ΑΒΟ 
και Rhesus (να μην ανιχνεύεται η ποικιλία DVI). 

1.500 

13 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 5. Κάρτες που περιέχουν βόειο 
αλβουμίνη και μακρομοριακούς ενισχυτές για τη 
δοκιμασία της διασταύρωσης σε περιβάλλον. 

1.500 

14 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 6. Κάρτες Anti-CEce K Control με 
ενσωματωμένους αντιορούς για την ταυτοποίηση του 
φαινοτύπου Rhesus και Kell. 

300 

15 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 7. Κάρτες με ενσωματωμένο 
πολυδύναμο αντισφαιρινικό ορό για τη δοκιμασία της 
έμμεσης Coombs και της διασταύρωσης εν θερμώ. 

3.600 

16 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 8. Κάρτες D.A.T. (IgG + C3b,C3d) με 
ενσωματωμένους μονοδύναμους αντιορούς για την 
εκτέλεση της άμεσης δοκιμασίας Coombs. 

300 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 77.103,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 4.626,18 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 81.729,18 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

  





 

 
Σελίδα 11 

 Τμήμα 7:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΗΞΗΣ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 141.114,00€ προ Φ.Π.Α 0%, 6%, 24% (13.077,92€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 154.191,92€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 Χρόνος προθρομβίνης (PT) 57.000 

2 Χρόνος ενεργ. μερικής θρομβοπλαστίνης (ΑPΤT) 54.000 

3 Προϊόντα αποδομής ινώδους (D-Dimer) 12.600 

4 Ινωδογόνο 10.800 

5 Αντιθρομνίνη ΙΙΙ 1.500 

6 Πρωτεϊνη C 1.200 

7 Πρωτεϊνη S 1.800 

8 Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη C (ProCAcR) 1.200 

9 Αντιπηκτικό του λύκου (LA) 1.200 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 141.114,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 13.077,92 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 154.191,92 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

  





 

 
Σελίδα 12 

 Τμήμα 8:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 52.650,00€ προ Φ.Π.Α 24% 
(12.636,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 65.286,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αερόβιων μικροβίων, με 
ρητίνες για τη δέσμευση αντιβιοτικών και αντικαρκινικών 
φαρμάκων. Να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου 
αίματος από 3–10ml. 

Ποσότητα 27 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας = 
1800 τεμάχια 

81 

2 

Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αυστηρά και προαιρετικά 
αναερόβιων μικροβίων, με παράγοντα λύσης των κυττάρων 
ώστε να ανιχνεύονται τα φαγοκυτταρωμένα μικρόβια. Να 
επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3–
10ml. 

Ποσότητα  27 συσκευασίες των 50 φιαλών 
αιμοκαλλιέργειας = 1800 τεμάχια. 

 

81 

3 

Φιαλίδια παιδιατρικά με ρητίνες για τη δέσμευση 
αντιβιοτικών και αντικαρκινικών φαρμάκων . Να  
επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 0,5–
5ml. 

Ποσότητα 4 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας = 
200 τεμάχια. 

 

12 

4 

Φιαλίδια με εκλεκτικό υλικό που περιέχει chloramphenicol & 
tobramycin για ταχεία αναζήτηση μυκήτων. Να  επιτρέπουν 
καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3 –10  ml. 
Ποσότητα 2 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας = 
100 τεμάχια. 

6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 52.650,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 12.636,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 65.286,00 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

  





 

 
Σελίδα 13 

 Τμήμα 9:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΑ)", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 166.853,22€ προ Φ.Π.Α 24% (40.044,77€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 206.897,99€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 13.680 

2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 9.063 

3 ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 9.063 

4 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β  (HBsAg) 2.565 

5 Anti- HBc  (anti-core) 1.710 

6 Anti-HBs 1.710 

7 Anti-HBcIgM 1.368 

8 Anti-HAVIgM 1.368 

9 Anti-HCV 2.565 

10 Ομοκυστεΐνη 1.026 

11 SARS-COV-2 IgG (αντίσωμα IgG έναντι του κορωναϊού) 2.565 

12 SARS-COV-2 IgΜ (αντίσωμα IgΜ έναντι του κορωναϊού) 2.565 

13 Αντί-CMV IGG 258 

14 Αντί-CMV IGM 258 

15 Αντί-EBV-VCA IGG 258 

16 Αντί-EBV-VCA IGM 258 

17 Αντί-ΕΒΝΑ 171 

18 Αντί-CCP 171 

19 Αντί-ΤP 171 

20 Αντί-HIV (Ab HIV1/2 & Ag p24) 258 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 166.853,22 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 40.044,77 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 206.897,99 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

  





 

 
Σελίδα 14 

 Τμήμα 10:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 9.750,00€ προ Φ.Π.Α 0%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 9.750,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΥΛΙΚΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ SARS COV2 

13.680 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 9.750,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 0,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 9.750,00 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

 

 

 

 Τμήμα 11:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΤ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
92.328,00€ προ Φ.Π.Α 6% (5.539,68€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 97.867,68€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 Ταυτοποίηση για gram(-) 4.500 

2 Ταυτοποίηση για gram(+) 1.800 

3 Ταυτοποίηση απαιτητικών 180 

4 Ταυτοποίηση μυκήτων 240 

5 Ταυτοποίηση αναεροβίων 180 

6 TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ MIC GRAM(-) 4.500 

7 TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ MIC GRAM(+) 1.800 

8 MIC ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ 240 

9 MIC ΜΥΚΗΤΩΝ 300 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 92.328,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 5.539,68 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 97.867,68 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 





 

 
Σελίδα 15 

 

 Τμήμα 12:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 148.233,00€ προ Φ.Π.Α 6%, 24% (13.233,96€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 161.466,96€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 FT3 (Ελεύθερη Τ3) 6.000 

2 FT4 (Ελεύθερη Τ4) 6.000 

3 TSH (Θυρεοειδότροπος) 9.000 

4 HTG Θυρεοσφαιρίνη 3.000 

5 HTG Anti 3.000 

6 TPO ΑΒ 4.500 

7 Οστεοκαλσίνη BGP 1.200 

8 Vitamin D total 4.500 

9 PTH (παραθορμόνη) 2.100 

10 A1FP 3.000 

11 Κορτιζόλη 1.800 

12 Ινσουλίνη 2.100 

13 Total PSA (Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο) 3.900 

14 free PSA (Ελεύθερο Προστατικό Αντιγόνο) 1.500 

15 CEA (Καρκινοεμβ/κο αντιγ) 3.600 

16 CA 15-3 G2 3.900 

17 CA 19-9 3.600 

18 CA 125 2.100 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 148.233,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 13.233,96 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 161.466,96 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

  





 

 
Σελίδα 16 

 Τμήμα 13:  "ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΙΤS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ TC-99M ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΝ VIVO ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 23.640,00€ προ Φ.Π.Α 6% (1.418,40€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 
25.058,40€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών 
(3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
Ψυχρό kit περιέχον HEDP/MDP ΓΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΟΣΤΩΝ 

60 

2 
Ψυχρό kit  περιέχον Stannous Pyrophosphate για 
επισήμανση Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 

6 

3 
Ψυχρό kit περιέχον ΜΙΒΙ (methoxy-isobutyl-isonitrile), για 
παρασκευή του συμπλόκου  99mTc-methoxy-isobutyl-
isonitrile 

60 

4 
Ψυχρό kit περιέχον ΜΑΚΡΟΚΡΟΚΚΙΔΩΜΕΝΗ 
ΑΝΘΡ.ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ για ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 

36 

5 
Ψυχρό kit περιέχον DTPA ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ 

6 

6 
Ψυχρό kit περιέχον DMSA ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΝΕΦΡΩΝ 

6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 23.640,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 1.418,40 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 25.058,40 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

 
 
 

 Τμήμα 14:  "ΣΚΟΝΗ SODIUM BISELENITE ΤΩΝ 100 GR. Χρησιμοποιείται για τη παρασκευή του 
ζωμού Selenite", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.080,00€ προ Φ.Π.Α 24% (259,20 €), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 1.339,20€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΣΚΟΝΗ SODIUM BISELENITE ΤΩΝ 100 GR. Χρησιμοποιείται για 
τη παρασκευή του ζωμού Selenite. 

6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.080,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 259,20 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.339,20 € 





 

 
Σελίδα 17 

 Τμήμα 15:  "ΘΡΕΠΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ S.S AGAR (SALMONELLA-SHIGELLA ), ΣΕ ΣΚΌΝΗ ΤΩΝ 500 GR", με 

CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 702,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 168,48€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 
870,48€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΘΡΕΠΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ S.S AGAR (SALMONELLA-SHIGELLA ), ΣΕ 
ΣΚΌΝΗ ΤΩΝ 500 GR. 

18 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 702,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 168,48 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 870,48 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 16:  "ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ THIOGLYCOLLATE FLUID BROTH ΣΕ ΣΚΟΝΗ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500 
GR", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:  420,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 100,80€), ήτοι συνολικής 
δαπάνης: 520,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα 
τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ THIOGLYCOLLATE FLUID BROTH ΣΕ ΣΚΟΝΗ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500 GR 

12 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 420,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 100,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 520,80 € 

 

 

 

  





 

 
Σελίδα 18 

 Τμήμα 17:  "ΑΠΙΝΙΔΩΜΕΝΟ ΑΙΜΑ ΑΛΟΓΟΥ ,ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 50-100 
ML", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:  9.000,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 540,00€), ήτοι συνολικής 
δαπάνης: 9.540,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΟ 

1 
ΑΠΙΝΙΔΩΜΕΝΟ ΑΙΜΑ ΑΛΟΓΟΥ 
,ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΠΟ 50-100 ML 

36 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 

 9.000,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 

 540,00 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 

 9.540,00 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 18:  "ΚΑΘΑΡΟ ACETONE PA ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΣΕΩΝ.ΠΡΟΤΕΙΜΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚ.2.5lt", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 2.520,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 604,80€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 3.124,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΟ 

1 
ΚΑΘΑΡΟ ACETONE PA ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΣΕΩΝ.ΠΡΟΤΕΙΜΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚ.2.5lt 

60 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 2.520,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 604,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 3.124,80 € 

 

  





 

 
Σελίδα 19 

 Τμήμα 19:  "ΑΝΤΙΓΟΝΟ BRUCELLA (ABORTUS ) ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΕΠΙ ΠΛΑΚΟΣ.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 7.080,00€ προ Φ.Π.Α 13% ( 920,40€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 8.000,40€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΑΝΤΙΓΟΝΟ BRUCELLA (ABORTUS ) ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΠΙ ΠΛΑΚΟΣ.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ 
ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ 

240 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  7.080,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ):  920,40 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:  8.000,40 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 20:  "ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 435,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 26,10€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 461,10€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 435,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 26,10 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 461,10 € 

 

  





 

 
Σελίδα 20 

 Τμήμα 21:  "ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ KIRBY BAUER ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ EUCAST (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ = 6,35 
MM , ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟ 90-125% ΤΗΣ 
ΔΗΛΩΜΕΝΗΣ )", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 660,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 39,60€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 699,60€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ KIRBY BAUER ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ EUCAST (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ = 6,35 MM , 
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΜΕ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟ 90-125% ΤΗΣ ΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ) 

15.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 660,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 39,60 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 699,60 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 22:  "ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CHAPMAN AGAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΟΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 CM", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας:  2.400,00€  προ Φ.Π.Α 24% ( 576,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 2.976,00€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CHAPMAN AGAR ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΟΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 CM 

6.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  2.400,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ):  576,00 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:  2.976,00 € 

 

  





 

 
Σελίδα 21 

 Τμήμα 23:  " ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ CHOCOLATE AGAR ΜΕ POLYVITEX (VI). ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:   
1.824,00€  προ Φ.Π.Α 24% ( 437,76€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 2.261,76€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ CHOCOLATE AGAR ΜΕ 
POLYVITEX (VI). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΩΝ 9 
ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 

4.800 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.824,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 437,76 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 2.261,76 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 24:  ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON AGAR + 5% ΑΙΜΑ ,ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ..ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ 
ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9 CM ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12-13 CM ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:   1.560,00€  προ Φ.Π.Α 24% ( 
374,40€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.934,40€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 
1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON AGAR + 5% ΑΙΜΑ 
,ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ..ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9 CM ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12-13 CM ... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ 

3.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.560,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 374,40 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.934,40 € 

 

  





 

 
Σελίδα 22 

 Τμήμα 25:  "ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΑΡ ,ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ 
Κ (1MG/ML) ΚΑΙ ΑΙΜΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΤΩΝ 9 
ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.728,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 414,72€), 
ήτοι συνολικής δαπάνης: 2.142,72€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΑΡ 
,ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ (1MG/ML) ΚΑΙ ΑΙΜΙΝΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ 
ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ. 

3.600 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.728,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 414,72 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 2.142,72 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 26:  " ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA AGAR ΜΕ ΑΙΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 5%,ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΩΝ 9 CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ GRAM (+),GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ.", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 5.760,00 € προ Φ.Π.Α 24% ( 1.382,40 €), ήτοι συνολικής δαπάνης: 7.142,40 € 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA AGAR ΜΕ ΑΙΜΑ 
ΠΡΟΒΑΤΟΥ 5%,ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΩΝ 9 CM ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ GRAM (+),GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ. 

18.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 5.760,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 1.382,40 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 7.142,40 € 
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 Τμήμα 27:  " ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD AGAR ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΤΩΝ 6 Η 9 CM ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥΚΗΤΩΝ, ΜΕ ΔΕΞΤΡΟΖΗ Η ΜΕ ΜΑΛΤΟΖΗ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ.(ΤΡΥΒΛΙΟ).", με CPV: 33696500-
0, εκτιμώμενης αξίας: 825,00€ προ Φ.Π.Α 24% (198,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.023,00€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD AGAR ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ 
ΤΩΝ 6 Η 9 CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥΚΗΤΩΝ, ΜΕ ΔΕΞΤΡΟΖΗ 
Η ΜΕ ΜΑΛΤΟΖΗ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ.(ΤΡΥΒΛΙΟ) 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 825,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 198,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.023,00 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 28: "ΈΤΟΙΜΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ( 
CHLORAMPHENICOL) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΝΥΧΙΑ Η ΤΡΙΧΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΟΥ.(ΤΡΥΒΛΙΟ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 228,00€ προ Φ.Π.Α 24% (54,72€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 282,72€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD ΜΕ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ( CHLORAMPHENICOL) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΥΚΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΝΥΧΙΑ Η ΤΡΙΧΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ.(ΤΡΥΒΛΙΟ) 

600 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 228,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 54,72 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 282,72 € 
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 Τμήμα 29: "ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ MICS 
ΜΥΚΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ Ε-TEST (RPMI+MOPS).(ΤΡΥΒΛΙΟ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 672,00 € προ Φ.Π.Α 24% (161,28 €), ήτοι συνολικής δαπάνης: 833,28 € (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ MICS ΜΥΚΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ Ε-TEST 
(RPMI+MOPS).(ΤΡΥΒΛΙΟ) 

120 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 672,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 161,28 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 833,28 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 30: "ΈΤΟΙΜΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ RV (RAPPAPORT VASILEIADIS) ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.500,00 € προ 
Φ.Π.Α 24% (360,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.860,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΈΤΟΙΜΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ RV (RAPPAPORT VASILEIADIS) ΣΕ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ. 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.500,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 360,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.860,00 € 
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 Τμήμα 31: "ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΑ Η ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗΣ 
ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ <=50 μg/gr, 50-200 
μg/gr ,>=200 μg/gr. (ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 8.700,00 € προ Φ.Π.Α 6% (522,00 
€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 9.222,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α 
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΑ Η ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΑ 
ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. 
ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ <=50 μg/gr, 50-200 μg/gr 
,>=200 μg/gr. (ΤΕΣΤ) 

30 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 8.700,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 522,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 9.222,00 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 32: "ΈΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ LACTOPHENOL COTTON BLUE. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 12.000,00€ προ Φ.Π.Α (1.458,00€), 
ήτοι συνολικής δαπάνης: 13.458,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α 
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΟ 

1 
ΈΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ LACTOPHENOL COTTON BLUE. 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 

3.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 12.000,00 €  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 1.458,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 13.458,00 €  

 

  





 

 
Σελίδα 26 

 Τμήμα 33: "ΜΕΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 2,5LT", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 765,00€ προ Φ.Π.Α 24% (183,60€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 948,60€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΟ 

1 
ΜΕΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 2,5LT 

45 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 765,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 183,60 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 948,60 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 34: "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ MYCOPLASMA HOMINIS &UREAPLASMA 
UREALYTICUM ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
(ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 2.040,00€ προ Φ.Π.Α 6% (122,40€), ήτοι συνολικής 
δαπάνης: 2.162,40€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ MYCOPLASMA HOMINIS 
&UREAPLASMA UREALYTICUM ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ 
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ (ΤΕΣΤ) 

480 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 2.040,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 122,40 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 2.162,40 € 

 

  





 

 
Σελίδα 27 

 Τμήμα 35: "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΥΠΟΥ ZIP. ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – CO2 ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 3.330,00 € 
προ Φ.Π.Α 6% (199,80 €), ήτοι συνολικής δαπάνης: 3.529,80 € (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΥΠΟΥ ZIP. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – CO2 ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

3.600 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 3.330,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 199,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 3.529,80 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 36: "ΧΡΩΣΤΙΚΗ SAFRANIN SOLUTION ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2,5 L. Η ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ GRAM ΧΡΩΣΗ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 516,00€ προ 
Φ.Π.Α 24% (123,84€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 639,84€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΟ 

1 

ΧΡΩΣΤΙΚΗ SAFRANIN SOLUTION ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2,5 L. Η 
ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ GRAM ΧΡΩΣΗ. 

38 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 516,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 123,84 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 639,84 € 

 

  





 

 
Σελίδα 28 

 Τμήμα 37: "ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ INFLUENZA A+B ΣΕ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΤΥΠΟΥ FLOCKED – ΨΥΚΤΡΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.(ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 6.150,00€ προ Φ.Π.Α 24% (1.476,00€), 
ήτοι συνολικής δαπάνης: 7.626,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ INFLUENZA A+B ΣΕ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ 
ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ. ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΤΥΠΟΥ FLOCKED – ΨΥΚΤΡΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.(ΤΕΣΤ) 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 6.150,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 1.476,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 7.626,00 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 38: "ΠΛΗΡΕΣ KIT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Α ΣΕ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ 
ΜΕ LATEX. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ (ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.080,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 64,80€), 
ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.144,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΠΛΗΡΕΣ KIT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Α ΣΕ 
ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ ΜΕ LATEX. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ (ΤΕΣΤ) 

1.800 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  1.080,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ):  64,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:  1.144,80 € 

 

  





 

 
Σελίδα 29 

 Τμήμα 39: "ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΥΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΥΡΑ, ΟΡΟ Η 
ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘ. ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ Η ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΜΕΘΟΔΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 25MIU/ML  ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡ.ΑΝΤΙΔΡ. ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΟΠΩΣ 
FSH,LH,TSH.(ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.482,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 88,92€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 1.570,92€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΥΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΣΕ ΟΥΡΑ, ΟΡΟ Η ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘ. 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣΑΠΟ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ Η 
ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 25MIU/ML  
ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡ.ΑΝΤΙΔΡ. ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΟΠΩΣ 
FSH,LH,TSH.(ΤΕΣΤ) 

6.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  1.482,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ):  88,92 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:  1.570,92 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 40: "ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΞΕΙΔΑΣΗ ΜΕ 
DRYSLIDE. (ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 2.514,00 € προ Φ.Π.Α 6% ( 150,84 €), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 2.664,84 € (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΞΕΙΔΑΣΗ ΜΕ DRYSLIDE. (ΤΕΣΤ) 

3.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 2.514,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 150,84 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 2.664,84 € 

 

  





 

 
Σελίδα 30 

 Τμήμα 41: "ΤΡΥΒΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 9CM.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ .ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 382,20€ προ Φ.Π.Α 24% ( 91,73€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 473,93€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΤΡΥΒΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 
9CM.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ .ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ 

6.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 382,20 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 91,73 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 473,93 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 42: "ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MACCONKEY AGAR NO2 ΜΕ CRYSTAL VIOLET,ΣΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9CM ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ GRAM (+) ΚΟΚΚΟΥΣ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
7.560,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 1.814,40€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 9.374,40€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MACCONKEY AGAR NO2 ΜΕ 
CRYSTAL VIOLET,ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9CM ,ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ GRAM (+) ΚΟΚΚΟΥΣ 

18.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  7.560,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ):  1.814,40 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:  9.374,40 € 

 

  





 

 
Σελίδα 31 

 Τμήμα 43: "ΣΥΣΚΕΥΗ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ CO2 ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΑΚΕΛΟΥΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ) ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ  ΤΥΠΟΥ ZIP", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 1.875,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 450,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 2.325,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΣΥΣΚΕΥΗ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ CO2 ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΑΚΕΛΟΥΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ) ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ  
ΤΥΠΟΥ ZIP 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.875,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 450,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 2.325,00 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 44: "ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΕ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΡΟ (ZIP)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
6.630,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 397,80€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 7.027,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω 
τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ 
ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ 
ΚΛΕΙΣΤΡΟ (ZIP)  

3.900 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 6.630,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 397,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 7.027,80 € 

 

  





 

 
Σελίδα 32 

 Τμήμα 45: "ΈΤΟΙΜΟ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ . ΤΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 9CM", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 672,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 161,28€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 833,28€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΈΤΟΙΜΟ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ . ΤΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 9CM 

480 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 672,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 161,28 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 833,28 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 46: "ΕΤΟΙΜΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD AGAR ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
CHLORAMPHENICOL ΚΑΙ ΑΚΤΙΔΙΟΝΗ ( ΚΥΚΛΟΕΞΕΜΙΔΗ) ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ 
ΜΥΚΗΤΩΝ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 360,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 86,40€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 446,40€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΕΤΟΙΜΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD AGAR ΜΕ 
ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ CHLORAMPHENICOL ΚΑΙ ΑΚΤΙΔΙΟΝΗ ( 
ΚΥΚΛΟΕΞΕΜΙΔΗ) ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ 
ΜΥΚΗΤΩΝ 

300 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 360,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 86,40 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 446,40 € 

 

  





 

 
Σελίδα 33 

 Τμήμα 47: "CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A/B/GDH600 ΤΕΜ.ΝΑ ΑΝΙΧΝ.ΠΟΙΟΤ.ΤΟ 
GDH,ΤΟΞΙΝΗ Α+Β ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘ. ΑΝΟΣΟΧΡ. ΙΔΙΑ ΚΑΣΕΤΑ. ΕΥΑΙΣΘ. ΕΙΔΙΚ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
98%, ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΑΝΤΙΔΡ.ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘ.ΔΙΑΧ. ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΤΑΙΝ.-ΜΕΜΒΡ.ΝΑ ΜΗ 
ΧΡΕΙΑΖ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 10.800,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 648,00 €), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 11.448,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A/B/GDH600 ΤΕΜ.ΝΑ 
ΑΝΙΧΝ.ΠΟΙΟΤ.ΤΟ GDH,ΤΟΞΙΝΗ Α+Β ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΘ. ΑΝΟΣΟΧΡ. ΙΔΙΑ ΚΑΣΕΤΑ. ΕΥΑΙΣΘ. ΕΙΔΙΚ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ 98%, 
ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΑΝΤΙΔΡ.ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘ.ΔΙΑΧ. 
ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΤΑΙΝ.-ΜΕΜΒΡ.ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖ. 

300 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 10.800,00 €  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 648,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 11.448,00 €  

 

 

 

 

 Τμήμα 48: "LEGIONELLA URINARY ANTIGEN TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΣΕ 
ΟΥΡΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΗ LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΣΤΑ 
ΟΥΡΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 97,5% ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 5.130,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 1.231,20€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 6.361,20€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

LEGIONELLA URINARY ANTIGEN TEST 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΣΕ ΟΥΡΑ ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΗ 
LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΣΤΑ ΟΥΡΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 97,5% ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΙ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

90 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 5.130,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 1.231,20 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 6.361,20 € 

 

  





 

 
Σελίδα 34 

 Τμήμα 49: "PLASTIC POUCHES ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
751,50€ προ Φ.Π.Α 6% ( 45,09€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 796,59€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 PLASTIC POUCHES ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟ 900 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 751,50 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 45,09 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 796,59 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 50: "SCHAEDLER +5% SHEEP BLOOD 20", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
864,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 207,36€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.071,36€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω 
τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 SCHAEDLER +5% SHEEP BLOOD 20 1.800 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 864,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 207,36 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.071,36 € 

 

  





 

 
Σελίδα 35 

 Τμήμα 51: "ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ MUELLER HINTON AGAR ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
50,40€ προ Φ.Π.Α 24% (12,10€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 62,50€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ MUELLER HINTON AGAR ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

120 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 50,40 €  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 12,10 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 62,50 €  

 

 

 

 

 Τμήμα 52: "ΘΡΕΠΤ. ΥΛΙΚΟ LOWENSTEIN-JENSEN : ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΛΙΣΗ (ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ), ΜΕ ΗΜΕΡ.ΛΗΞ. 6-12 ΜΗΝ.ΑΠΟ 
ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΛ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 330,00€ προ Φ.Π.Α 24% (79,20€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 409,20€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΘΡΕΠΤ. ΥΛΙΚΟ LOWENSTEIN-JENSEN : ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΛΙΣΗ 
(ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ), ΜΕ ΗΜΕΡ.ΛΗΞ. 6-12 ΜΗΝ.ΑΠΟ 
ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΛ. 

150 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 330,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 79,20 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 409,20 € 

 

  





 

 
Σελίδα 36 

Τμήμα 53: "COLUMBIA AGAR + SHEEP BLOOD PLUS: ΕΤΟΙΜΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ : 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA AGAR ΜΕ ΑΙΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 5% ΣΕ ΣΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 9 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ GRAM(+) KAI GRAM(–)ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 3.840,00€ προ 
Φ.Π.Α 24% (921,60€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 4.761,60€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

COLUMBIA AGAR + SHEEP BLOOD PLUS: ΕΤΟΙΜΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ 
ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ : ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA AGAR ΜΕ 
ΑΙΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 5% ΣΕ ΣΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 9 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ GRAM(+) KAI GRAM(–)ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 

12.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 3.840,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 921,60 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 4.761,60 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 54: "ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA CNΑ AGAR + 5% AIMA ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ GRAM + & GRAM – ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 675,00€ προ Φ.Π.Α 24% (162,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 837,00€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA CNΑ AGAR + 5% AIMA 
ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ GRAM + & GRAM 
– ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 675,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 162,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 837,00 € 
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 Τμήμα 55: "ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ BRILLIANT AGAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 495,00€ προ Φ.Π.Α 24% (118,80€), ήτοι συνολικής δαπάνης:  613,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ BRILLIANT AGAR ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ ΣΕ 
ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

900 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 495,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 

118,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 613,80 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 56: "ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ Β-ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ 
ΚΑΤΑ LANCEFILD ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:  1.044,00€ 
προ Φ.Π.Α 6% (62,64€), ήτοι συνολικής δαπάνης:  1.106,64€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ Β-ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ 
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΚΑΤΑ LANCEFILD ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

600 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.044,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 62,64 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.106,64 € 

 

  





 

 
Σελίδα 38 

 Τμήμα 57: "STREP TEST ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ 
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΟΣ Α ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:  69,00€ προ Φ.Π.Α 24% (16,56€), ήτοι συνολικής δαπάνης:  85,56€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

STREP TEST 

ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ 
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΟΣ Α ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

60 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 69,00 €  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 16,56 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 85,56 €  

 

 

 

 

 Τμήμα 58: "ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ (ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ) BRAIN HEART INFUSION BROTH ΣΕ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:   1.500,00€ προ Φ.Π.Α 24% (360,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης:  
1.860,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών 
(3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ (ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ) BRAIN HEART INFUSION 
BROTH ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.500,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 360,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.860,00 € 

 

  





 

 
Σελίδα 39 

 Τμήμα 59: "ΧΡΩΣΤΙΚΗ CRYSTAL VIOLET SOLUTION : ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ . ΝΑ ΦΕΡΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2500 ML", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:   
414,00€ προ Φ.Π.Α 24% (99,36€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 513,36€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΧΡΩΣΤΙΚΗ CRYSTAL VIOLET SOLUTION : ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ . ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2500 
ML 

12 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 414,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 99,36 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 513,36 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 60: "ΧΡΩΣΤΙΚΗ LUGOL IODINE SOLUTION ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ . ΝΑ ΦΕΡΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2500ML", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:   384,00€ 
προ Φ.Π.Α 6% (23,04€), ήτοι συνολικής δαπάνης:  407,04€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΧΡΩΣΤΙΚΗ LUGOL IODINE SOLUTION ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ . ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
2500ML 

12 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 384,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 23,04 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 407,04 € 

 

  





 

 
Σελίδα 40 

 Τμήμα 61: "ESCULIN AGAR ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ > 3 ΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 
GR. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΟΝΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 570,00€ προ Φ.Π.Α 24% (136,80€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 706,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ESCULIN AGAR ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ > 3 ΕΤΩΝ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 GR. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΚΟΝΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 570,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 136,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 706,80 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 62: "KCP K SET ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ 
ΑΝΟΣΩΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΡΒΑΠΕΜΕΝΑΣΩΝ (KPC, OXA, NDM, 
VIM, IPM) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑ ΜΕ  ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΡΟΠO", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 1.080,00€ προ Φ.Π.Α 24% (259,20€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.339,20€(συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

KCP K SET 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ 
ΑΝΟΣΩΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΡΒΑΠΕΜΕΝΑΣΩΝ (KPC, OXA, NDM, VIM, IPM) ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΙΚΙΑ ΜΕ  ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΡΟΠO 

60 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.080,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 259,20 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.339,20 € 

 

  





 

 
Σελίδα 41 

 Τμήμα (63): "(ΕΙΔΟΣ-1) GIEMSA ΦΙΑΛΗ 2,5 LT ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ GIEMSA ΓΙΑ 
ΧΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ – (ΕΙΔΟΣ-2) MAY 
GRUEENWALD ΦΙΑΛΗ 2,5 LT ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ MAY GRUEENWALD ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 714,00€ προ Φ.Π.Α 24% (171,36€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 885,36€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
(ΕΙΔΟΣ-1) GIEMSA ΦΙΑΛΗ 2,5 LT ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ GIEMSA ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 

12 

2 

(ΕΙΔΟΣ-2) MAY GRUEENWALD ΦΙΑΛΗ 2,5 LT ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ MAY GRUEENWALD ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ. 

12 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 714,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 171,36 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 885,36 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 64: "MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ,ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝ.ΚΟΠΡ.(FOB) ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜ.ΠΟΙΟΤ.ΑΝΙΧΝ. 
ΑΝΘΡ.ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜ.ΑΝΘΡ.ΚΟΠΡ.MΕ ΠΟΛΥ ΥΨ.ΕΥΑΙΣΘ.ΕΙΔ., ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΤΡΟΦ. ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΟΥΣ. ΔΙΑΣΤΑΥΡ.ΑΝΤΙΔΡ. ME ΖΩΙΚ.ΠΡΟΕΛ.ΑΙΜΟΣΦ., ΧΟΛΕΡΥΘΡ. Η 
ΒΙΤ.C ΛΗΞ.(1) ΕΤ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.125,00€ προ Φ.Π.Α 6% (67,50€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 1.192,50€(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

 MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ,ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝ.ΚΟΠΡ.(FOB) ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜ.ΠΟΙΟΤ.ΑΝΙΧΝ. ΑΝΘΡ.ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ 
ΔΕΙΓΜ.ΑΝΘΡ.ΚΟΠΡ.MΕ ΠΟΛΥ ΥΨ.ΕΥΑΙΣΘ.ΕΙΔ., ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΤΡΟΦ. ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΟΥΣ. 
ΔΙΑΣΤΑΥΡ.ΑΝΤΙΔΡ. ME ΖΩΙΚ.ΠΡΟΕΛ.ΑΙΜΟΣΦ., ΧΟΛΕΡΥΘΡ. Η 
ΒΙΤ.C ΛΗΞ.(1) ΕΤ. 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.125,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 67,50 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.192,50 € 
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 Τμήμα 65: "E-TEST (ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ MIC ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΜΕ ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 
10 STRIPS", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 9.600,00€ προ Φ.Π.Α 24% (2.304,00€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 11.904,00€(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

 E-TEST (ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ MIC ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΜΕ 
ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 10 STRIPS 

240 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 9.600,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 2.304,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 11.904,00 €  

 
 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εξήντα πέντε (65) τμήματα 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 
ολόκληρου του τμήματος. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.396.865,88 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός συμπ. ΦΠΑ: 1.582.017,52€), ποσό  ΦΠΑ 0%, 6%, 13% και 24%: 185.151,64€. 
Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

Εάν το ποσοστό Φ.Π.Α. μεταβληθεί σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία θα προσαρμοστεί αντίστοιχα. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
και ΙΙ  της παρούσας διακήρυξης.  

Η/Οι σύμβαση/συμβάσεις θα ανατεθεί/ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 





 

 
Σελίδα 43 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/13.07.2021, τεύχος Β’) με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)”  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  
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 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 του υπ’ αριθμ. 9383/11-10-2021 Πρωτογενούς Αιτήματος, με (ΑΔΑΜ: 21REQ009878498) 
 
 του υπ’αριθμ. 9641/12-10-2021 Τεκμηριωμένου αιτήματος του Διατάκτη 
 
 το ΑΠΟΣΠ. της 48ης / θέμα 2Ο / 13-10-2021 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση της σκοπιμότητας και 

της διενέργειας Ανοιχτού διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την 
προμήθεια αντιδραστηρίων, αρχικού προϋπολογισμού 1.583.071,46€ συμπεριλαμβανομένου του 
νόμιμου Φ.Π.Α, για τρία (3) έτη.» και ορισμού της Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών, ορισμού της 
Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης διαδικασιών διαγωνισμού, ορισμού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων με (ΑΔΑ: 60ΚΨ46907Γ-ΔΟΜ) 

 
 της υπ’ αριθμ. 1246/13-10-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με (ΑΔΑ: Ω1ΡΘ46907Γ-ΧΝΙ) 
 

 του υπ’αριθμ.10074/26-10-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 1ης ΥΠΕ με θέμα «Έγκριση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης του Γ.Ν.Α. "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"» με (ΑΔΑ: ΨΛ00469Η26-ΗΜΕ) 

 
 το ΑΠΟΣΠ. της 60ης / θέμα 8Ο / 17-12-2021 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών 

γνωμοδοτικών οργάνων» περί ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω διαγωνισμού, με (ΑΔΑ: 
60ΞΑ46907Γ-378) 

 
 του υπ’αριθμ.12378/22-12-2021 Αιτήματος ανάρτησης της Διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ με θέμα 

«ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ‘Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ’» που 
έλαβε μοναδικό κωδικό (ΑΔΑΜ: 21DIAB000021711) 
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 του υπ’αριθμ.12379/22-12-2021 Πρόσκλησης με θέμα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 

 
 του Εγκεκριμένου Αιτήματος (ΑΔΑΜ: 21REQ009878735 / 30-12-2021) 
 
 το ΑΠΟΣΠ. της 11ης / θέμα 2Ο / 17-02-2022 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση τελικών τεχνικών 

προδιαγραφών για το Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας Αντιδραστηρίων για (3) έτη», με 
(ΑΔΑ: ΨΔΤΙ46907Γ-2ΜΝ) 

 

 το ΑΠΟΣΠ. της 21ης / θέμα 3Ο / 24-03-2022 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Ορθή επανάληψη της 11ης 
Συν./Θέμα 2ο της 17-02-2022 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για 
το Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας Αντιδραστηρίων για (3) έτη»», με (ΑΔΑ: Ψ0Υ246907Γ-
9ΨΧ) 

 

 το ΑΠΟΣΠ. της 32ης / θέμα 1Ο / 17-05-2022 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Ορθή-2 επανάληψη της 21ης 
Συν./Θέμα 3ο της 24-03-2022 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορθή επανάληψη της 11ης Συν./Θέμα 2ο της 
17-02-2022 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα Έγκριση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για το Διεθνή 
Ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας Αντιδραστηρίων για (3) έτη »», με (ΑΔΑ: 6Ζ9Γ46907Γ-ΣΜ9) 

 
 το ΑΠΟΣΠ. της 35ης / θέμα 3ο / 07-06-2022 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση των όρων της 

Διακήρυξης 2/2022, με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ (155055), για την ανάδειξη αναδόχου με 
Ανοιχτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»,ΜΕ CPV (33696500-0), ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ 
(3) ΕΤΩΝ., προϋπολογισμού 1.582.017,52€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή).», με (ΑΔΑ: 6Ο1Κ46907Γ-ΖΛΑ). 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/07/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
https://nepps.eprocurement.gov.gr/)  

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09/06/2022 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 155055 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (https://nepps.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   
http://www.pammakaristos-hosp.gr/ στη διαδρομή: https://pammakaristos-hosp.gr/prokyrikseis-list/ , στις 
…../..…/……..…..   

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2022/S 113-317717 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ. 22PROC010737464), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης (https://nepps.eprocurement.gov.gr/  ). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://nepps.eprocurement.gov.gr/ ). Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται 
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 
  
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  
 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής.  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα 
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με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και 
στο ΚΗΜΔΗΣ . 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 
μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική.  

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή 
τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων 
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός 
φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την 
αναθέτουσα αρχή 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
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Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών δίνεται στο Παράρτημα V της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 
ενημέρωση που επισυνάπτεται στο Παράρτημα VIΙ της παρούσας. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 





 

 
Σελίδα 50 

ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο, ήτοι στο αντίστοιχο ποσό κάθε τμήματος όπως αυτό εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

CPV 
ΤΊΤΛΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ 
(CPV: 33696500-0) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Η ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Η ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2% 

1 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 1 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 

55.800,00 € 69.192,00 € 1.116,00 € 

2 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 2 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ 
ΑΝΑΛΥΤΗ 

195.463,56 € 215.794,65 € 3.909,27 € 

3 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 3 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΗ (ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ) 

154.257,00 € 166.244,28 € 3.085,14 € 

4 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 4 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗ

ΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

46.788,00 € 50.956,08 € 935,76 € 

5 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 5 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  & 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

99.000,00 € 122.760,00 € 1.980,00 € 

6 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 6 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

77.103,00 € 81.729,18 € 1.542,06 € 

7 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 7 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
ΠΗΞΗΣ 

141.114,00 € 154.191,92 € 2.822,28 € 

8 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 8 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

52.650,00 € 65.286,00 € 1.053,00 € 

9 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 9 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΗ 
(ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΑ) 

166.853,22 € 206.897,99 € 3.337,06 € 
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10 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 10 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

9.750,00 € 9.750,00 € 195,00 € 

11 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 11 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΤ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

92.328,00 € 97.867,68 € 1.846,56 € 

12 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 12- 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΗ 

148.233,00 € 161.466,96 € 2.964,66 € 

13 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 13 - 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (KITS) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ TC-99M  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΤΩΝ IN VIVO 

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤ
ΩΝ 

23.640,00 € 25.058,40 € 472,80 € 

14 33696500-0 
ΤΜΗΜΑ 14 - ΣΚΟΝΗ 
SODIUM BISELENITE 

ΤΩΝ 100 GR 
1.080,00 € 1.339,20 € 21,60 € 

15 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 15 - 
ΘΡΕΠΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ S.S 
AGAR (SALMONELLA-
SHIGELLA ), ΣΕ ΣΚΌΝΗ 

ΤΩΝ 500 GR 

702,00 € 870,48 € 14,04 € 

16 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 16 - 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
THIOGLYCOLLATE 
FLUID BROTH ΣΕ 

ΣΚΟΝΗ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 500 GR 

420,00 € 520,80 € 8,40 € 

17 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 17 - 
ΑΠΙΝΙΔΩΜΕΝΟ ΑΙΜΑ 

ΑΛΟΓΟΥ ,ΕΤΟΙΜΟ 
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 50-
100 ML 

9.000,00 € 9.540,00 € 180,00 € 

18 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 18 - ΚΑΘΑΡΟ 
ACETONE PA ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΣΕΩΝ.ΠΡΟΤΕΙΜΟ

ΜΕΝΗ ΣΥΣΚ.2.5lt 

2.520,00 € 3.124,80 € 50,40 € 
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19 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 19 - 
ΑΝΤΙΓΟΝΟ BRUCELLA 

(ABORTUS ) ΜΕ 
ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡ
ΑΣΗ ΕΠΙ ΠΛΑΚΟΣ.ΝΑ 

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ 
ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΜΑΡΤΥΡΑ 

7.080,00 € 8.000,40 € 141,60 € 

20 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 20 - ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

435,00 € 461,10 € 8,70 € 

21 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 21 - ΔΙΣΚΟΙ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ 

KIRBY BAUER 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ EUCAST 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ = 

6,35 MM , 
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΜΕ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟ 90-

125% ΤΗΣ 
ΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ) 

660,00 € 699,60 € 13,20 € 

22 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 22 - ΈΤΟΙΜΟ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

CHAPMAN AGAR ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΟΣ 
ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ. ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 CM 

2.400,00 € 2.976,00 € 48,00 € 

23 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 23 - ΈΤΟΙΜΟ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ 

ΤΡΥΒΛΙΟ CHOCOLATE 
AGAR ΜΕ POLYVITEX 

(VI). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ . 

ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 

1.824,00 € 2.261,76 € 36,48 € 
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24 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 24 - ΈΤΟΙΜΟ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

MUELLER HINTON 
AGAR + 5% ΑΙΜΑ ,ΣΕ 

ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ, ΜΕ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ... ΣΕ 

ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9 CM ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

12-13 CM ... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
4 ΜΗΝΕΣ ... 

1.560,00 € 1.934,40 € 31,20 € 

25 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 25 - ΈΤΟΙΜΟ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΑΡ 
,ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ (1MG/ML) 

ΚΑΙ ΑΙΜΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ 

ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ 
ΤΡΥΒΛΙΑ ΤΩΝ 9 

ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ. 

1.728,00 € 2.142,72 € 34,56 € 

26 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 26 - ΈΤΟΙΜΟ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

COLUMBIA AGAR ΜΕ 
ΑΙΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 
5%,ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΩΝ 9 CM 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
GRAM (+),GRAM (-) 

ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ. 

5.760,00 € 7.142,40 € 115,20 € 





 

 
Σελίδα 55 

27 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 27 - ΈΤΟΙΜΟ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

SABOURAUD AGAR ΣΕ 
ΤΡΥΒΛΙΑ ΤΩΝ 6 Η 9 CM 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΥΚΗΤΩΝ, ΜΕ 

ΔΕΞΤΡΟΖΗ Η ΜΕ 
ΜΑΛΤΟΖΗ . ΝΑ ΕΧΕΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΟΥ.(ΤΡΥΒΛΙΟ) 

825,00 € 1.023,00 € 16,50 € 

28 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 28 - ΈΤΟΙΜΟ 
ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ SABOURAUD ΜΕ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ( 

CHLORAMPHENICOL) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΜΥΚΗΤΩΝ ΑΠΟ 
ΔΕΡΜΑ, ΝΥΧΙΑ Η 
ΤΡΙΧΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΥ.(ΤΡΥΒΛΙΟ) 

228,00 € 282,72 € 4,56 € 

29 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 29 - ΘΡΕΠΤΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΤΟΙΜΑ 

ΤΡΥΒΛΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ 

MICS ΜΥΚΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟ Ε-TEST 

(RPMI+MOPS).(ΤΡΥΒΛΙ
Ο) 

672,00 € 833,28 € 13,44 € 

30 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 30 - ΈΤΟΙΜΟΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ RV 

(RAPPAPORT 
VASILEIADIS) ΣΕ 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ.ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ. 

1.500,00 € 1.860,00 € 30,00 € 
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31 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 31 - ΓΡΗΓΟΡΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ Η 
ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΑ 

ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗΣ 
ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΜΕ 

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦ
ΙΑ. ΤΑ ΟΡΙΑ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟ <=50 ΜG/GR, 50-

200 ΜG/GR ,>=200 
ΜG/GR. (ΤΕΣΤ) 

8.700,00 € 9.222,00 € 174,00 € 

32 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 32- ΈΤΟΙΜΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ 

LACTOPHENOL 
COTTON BLUE. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ 6% 

12.000,00 € 13.458,00 € 240,00 € 

33 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 33 - 
ΜΕΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 

ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ. 
ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΦΙΑΛΗ 
ΤΩΝ 2,5LT 

765,00 € 948,60 € 15,30 € 

34 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 34 - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
MYCOPLASMA 

HOMINIS 
&UREAPLASMA 

UREALYTICUM ΣΕ 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟ 
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 

(ΤΕΣΤ) 

2.040,00 € 2.162,40 € 40,80 € 
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35 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 35 - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΤΥΠΟΥ ZIP. ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ – CO2 ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ. 

3.330,00 € 3.529,80 € 66,60 € 

36 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 36 - ΧΡΩΣΤΙΚΗ 
SAFRANIN SOLUTION 

ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
2,5 L. 

Η ΧΡΩΣΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΒΑΦΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑ GRAM ΧΡΩΣΗ. 

516,00 € 639,84 € 10,32 € 

37 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 37 - 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 

INFLUENZA A+B ΣΕ 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ 

ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦ

ΙΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ. ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΥΛΕΟΙ 

ΤΥΠΟΥ FLOCKED – 
ΨΥΚΤΡΕΣ ΣΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.(ΤΕΣΤ) 

6.150,00 € 7.626,00 € 123,00 € 

38 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 38 - ΠΛΗΡΕΣ 
KIT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Α ΣΕ 

ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ ΜΕ 
LATEX. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 

(ΤΕΣΤ) 

1.080,00 € 1.144,80 € 21,60 € 
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ΤΜΗΜΑ 39 - ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΥΗΣΕΩΣ ΜΕ 

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦ
ΙΑ. ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 

ΟΥΡΑ, ΟΡΟ Η ΠΛΑΣΜΑ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘ. 

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦ
ΙΑΣ ...ΑΠΟ 

ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ Η 
ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ. 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ 25MIU/ML  

ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡ.ΑΝΤΙΔΡ. ΜΕ 

ΑΛΛΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ 
ΟΠΩΣ 

FSH,LH,TSH.(ΤΕΣΤ) 

1.482,00 € 1.570,92 € 29,64 € 

40 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 40 - ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΞΕΙΔΑΣΗ 
ΜΕ DRYSLIDE. (ΤΕΣΤ) 

2.514,00 € 2.664,84 € 50,28 € 

41 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 41 - ΤΡΥΒΛΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ, 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
,ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 

9CM.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ .ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ. 

382,20 € 473,93 € 7,64 € 

42 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 42 - ΈΤΟΙΜΟ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

MACCONKEY AGAR 
NO2 ΜΕ CRYSTAL 

VIOLET,ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 
ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9CM ,ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ 
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

GRAM (+) ΚΟΚΚΟΥΣ. 

7.560,00 € 9.374,40 € 151,20 € 
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43 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 43 - ΣΥΣΚΕΥΗ 
(ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ CO2 ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ 

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. 
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΑΚΕΛΟΥΣ 
(ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ) ΚΑΙ 

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ  ΤΥΠΟΥ 
ZIP. 

1.875,00 € 2.325,00 € 37,50 € 

44 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 44 - 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΩΑΣΗΣ 
ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΡΟ 

(ZIP) . 

6.630,00 € 7.027,80 € 132,60 € 

45 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 45 - ΈΤΟΙΜΟ 
ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ 

ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ . ΤΑ 

ΤΡΥΒΛΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 9CM. 

672,00 € 833,28 € 13,44 € 

46 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 46 - ΕΤΟΙΜΟ 
ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ SABOURAUD 
AGAR ΜΕ ΤΑ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 

CHLORAMPHENICOL 
ΚΑΙ ΑΚΤΙΔΙΟΝΗ ( 

ΚΥΚΛΟΕΞΕΜΙΔΗ) ΜΑΖΙ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ 

ΜΥΚΗΤΩΝ 

360,00 € 446,40 € 7,20 € 
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47 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 47 - 
CLOSTRIDIUM 

DIFFICILE TOXIN 
A/B/GDH600 ΤΕΜ.ΝΑ 

ΑΝΙΧΝ.ΠΟΙΟΤ.ΤΟ 
GDH,ΤΟΞΙΝΗ Α+Β ΣΤΑ 

ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΘ. ΑΝΟΣΟΧΡ. ΙΔΙΑ 

ΚΑΣΕΤΑ. ΕΥΑΙΣΘ. 
ΕΙΔΙΚ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ 98%, 

ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΕΙ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΑΝΤΙΔΡ.ΜΕ 

ΑΛΛΑ 
ΕΝΤΕΡΟΠΑΘ.ΔΙΑΧ. 
ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΤΑΙΝ.-
ΜΕΜΒΡ.ΝΑ ΜΗ 

ΧΡΕΙΑΖ. 

10.800,00 € 11.448,00 € 216,00 € 

48 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 48 - 
LEGIONELLA URINARY 

ANTIGEN TEST 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
LEGIONELLA 

PNEUMOPHILA ΣΕ 
ΟΥΡΑ ΜΕ 

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦ
ΙΑ. ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΗ 
LEGIONELLA 

PNEUMOPHILA ΣΤΑ 
ΟΥΡΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 97,5% ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΗΝ ΔΙΝΕΙ 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. 

5.130,00 € 6.361,20 € 102,60 € 

49 33696500-0 
ΤΜΗΜΑ 49 - PLASTIC 

POUCHES ΧΩΡΙΣ 
ΚΛΕΙΣΤΡΟ 

751,50 € 796,59 € 15,03 € 

50 33696500-0 
ΤΜΗΜΑ 50 - 

SCHAEDLER +5% SHEEP 
BLOOD 20 

864,00 € 1.071,36 € 17,28 € 

51 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 51 - 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ 
ΤΡΥΒΛΙΑ MUELLER 

HINTON AGAR 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ 

ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ 

ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

50,40 € 62,50 € 1,01 € 
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52 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 52 - ΘΡΕΠΤ. 
ΥΛΙΚΟ LOWENSTEIN-

JENSEN : ΕΤΟΙΜΟ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ 
ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ. ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ 
ΚΛΙΣΗ (ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ), ΜΕ 
ΗΜΕΡ.ΛΗΞ. 6-12 

ΜΗΝ.ΑΠΟ 
ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΛ. 

330,00 € 409,20 € 6,60 € 

53 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 53 - 
COLUMBIA AGAR + 

SHEEP BLOOD PLUS: 
ΕΤΟΙΜΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ 
ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ : 

ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
COLUMBIA AGAR ΜΕ 
ΑΙΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 5% 

ΣΕ ΣΤΡΥΒΛΙΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 9 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
GRAM(+) KAI GRAM(–

)ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 

3.840,00 € 4.761,60 € 76,80 € 

54 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 54 - ΕΤΟΙΜΟ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

COLUMBIA CNΑ AGAR 
+ 5% AIMA ΠΡΟΒΑΤΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ GRAM + & 
GRAM – ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 
ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

675,00 € 837,00 € 13,50 € 

55 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 55 - ΕΤΟΙΜΟ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

BRILLIANT AGAR ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ ΣΕ 

ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 
ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

495,00 € 613,80 € 9,90 € 
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56 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 56 - ΠΛΗΡΕΣ 
ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΜΑΔΩΝ Β-

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ 
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΚΑΤΑ 

LANCEFILD ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦ

ΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1.044,00 € 1.106,64 € 20,88 € 

57 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 57 - STREP 
TEST 

ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β 

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ 
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ 

ΟΜΑΔΟΣ Α ΑΠΟ ΤΟ 
ΦΑΡΥΓΓΑ ΜΕ 

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦ
ΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

69,00 € 85,56 € 1,38 € 

58 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 58 - ΕΤΟΙΜΟ 
ΥΛΙΚΟ (ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ 

ΖΩΜΟΣ) BRAIN HEART 
INFUSION BROTH ΣΕ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

1.500,00 € 1.860,00 € 30,00 € 

59 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 59 - ΧΡΩΣΤΙΚΗ 
CRYSTAL VIOLET 

SOLUTION : ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ . 

ΝΑ ΦΕΡΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
2500 ML 

414,00 € 513,36 € 8,28 € 

60 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 60 - ΧΡΩΣΤΙΚΗ 
LUGOL IODINE 

SOLUTION ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ . 

ΝΑ ΦΕΡΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
2500ML 

384,00 € 407,04 € 7,68 € 
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61 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 61 - ESCULIN 
AGAR ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΕ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΕΩΣ > 3 ΕΤΩΝ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 GR. 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΟΝΗΣ 
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ 
ΛΙΤΡΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

570,00 € 706,80 € 11,40 € 

62 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 62 - KCP K SET 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΟΚΙΜΗ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ 

ΑΝΟΣΩΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦ
ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΡΒΑΠΕΜΕΝΑΣΩΝ 

(KPC, OXA, NDM, VIM, 
IPM) ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΠΟΙΚΙΑ ΜΕ  ΕΥΚΟΛΟ 
ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΡΟΠO 

1.080,00 € 1.339,20 € 21,60 € 

(63) 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ (63)-(ΕΙΔΟΣ-
1).GIEMSA ΦΙΑΛΗ 2,5 

LT ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ GIEMSA ΓΙΑ 
ΧΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ – 
ΤΜΗΜΑ (63)-(ΕΙΔΟΣ-

2).MAY GRUEENWALD 
ΦΙΑΛΗ 2,5 LT ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ MAY 

GRUEENWALD ΓΙΑ 
ΧΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 

714,00 € 885,36 € 14,28 € 
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64 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 64 - MAYER 
ΚΟΠΡΑΝΩΝ,ΤΑΧΕΙΑ 

ΑΝΙΧΝ.ΚΟΠΡ.(FOB) ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜ.ΠΟΙΟΤ.Α

ΝΙΧΝ. 
ΑΝΘΡ.ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 

ΣΕ 
ΔΕΙΓΜ.ΑΝΘΡ.ΚΟΠΡ.MΕ 
ΠΟΛΥ ΥΨ.ΕΥΑΙΣΘ.ΕΙΔ., 
ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΤΡΟΦ. ΝΑ 

ΜΗ ΠΑΡΟΥΣ. 
ΔΙΑΣΤΑΥΡ.ΑΝΤΙΔΡ. ME 
ΖΩΙΚ.ΠΡΟΕΛ.ΑΙΜΟΣΦ., 

ΧΟΛΕΡΥΘΡ. Η ΒΙΤ.C 
ΛΗΞ.(1) ΕΤ. 

1.125,00 € 1.192,50 € 22,50 € 

65 33696500-0 

ΤΜΗΜΑ 65 - E-TEST 
(ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ 

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΣΕ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 

MIC ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΟ 

ΚΑΘΕΝΑ ΣΕ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ 
ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 
ΜΕ ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 10 

STRIPS. 

9.600,00 € 11.904,00 € 192,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.396.865,88 
€ 

1.582.017,52
€ 

27.937,32 € 

 

 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων:  

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

 β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 
2.2.8, 

 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 
3.2),  

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,  

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,  

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,  

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
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με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 
4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, 

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, 

 στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. 
α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι πιο 
κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας. 
 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν 
προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού 
προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη 
εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 
δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 
firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 
αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 
δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 
χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει 
ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς 
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 

 

 

 

 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :   

α) Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον (1) σύμβαση ομοειδούς αντικειμένου με το τμήμα για το οποίο 
συμμετέχουν σε Δημόσια Νοσοκομεία και σε κλινικές του ιδιωτικού τομέα αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης με την 
αξία προ ΦΠΑ του τμήματος. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
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Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται 
να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν 
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  
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2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 1.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται 
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 
σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε 
ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 
α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση 
ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
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- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 

Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 
των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση 
μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική 
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της 
έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 
3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, 
όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  
 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
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πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης 
γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α) Τις συμβάσεις αντικειμένου ομοειδούς με το αντικείμενο του τμήματος για το οποίο συμμετέχουν 
συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που απορρέουν από αυτές για τα 
Δημόσια Νοσοκομεία, ενώ για τις ιδιωτικές κλινικές, τις συμβάσεις συνοδευόμενες από τα τιμολόγια που 
τους αντιστοιχούν.  
 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  
για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 
ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον 
τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται 
ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και 
ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.    

Β.8. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.9. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει 
τιμής  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης, 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσα στο φυσικό φάκελο αριθμημένη αναλυτική 
κατάσταση των εγγράφων που υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 
09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. 
β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
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β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με 
το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία 
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και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται 
με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 
περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

γ) υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος προσφορών. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://nepps.eprocurement.gov.gr/ ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή 
άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα.  

Επιπλέον, η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ψηφιακά υπογεγραμμένο και το Φύλλο 
Συμμόρφωσης του Παραρτήματος VΙ. 
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 
ορίζεται κατωτέρω:  

Τιμές 

Η τιμή των προς προμήθεια αγαθών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα  

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει επιπρόσθετα στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” και το έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσας Διακήρυξης σε μορφή pdf, υπογράφοντας 
το ψηφιακά.  

Σε περίπτωση διάστασης στοιχείων, υπερισχύει το έντυπο του Παραρτήματος IV. 

Η τιμή για κάθε είδος της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή από το 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας επί ποινή αποκλεισμού. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ο κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του 
Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή), ο οικονομικός φορέας 
είναι υποχρεωμένος να τον προσκομίσει.  

Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών 
της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του 
διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011).  

Σε κάθε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η τιμή είναι ανώτερη του Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής 
Προμηθειών Υγείας, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται σε εκδοση πιστωτικού τιμολογίου για να 
προσαρμοστεί η τιμή σε αυτή του του Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα δηλώνεται με 
υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται επίσης στον(υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά”. 

 

Σχετικά με την αιτούμενη ποσότητα: 

- Οι προσφορές είναι απαραίτητο να ανταποκρίνονται ακριβώς στην αιτούμενη από το Νοσοκομείο 
ποσότητα.  

- Επισημαίνουμε ότι στην Δημόσια Διαβούλευση η οποία έλαβε χώρα στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, το 
Νοσοκομείο δεν έλαβε σχόλια σχετικά με τις αιτούμενες ποσότητες του διαγωνισμού. 

- Σε περίπτωση που η συσκευασία των υλικών δεν δύναται να διαχωριστεί ώστε να επιτευχθεί ακριβώς η 
αιτούμενη ποσότητα, τότε οι  συμμετέχοντες υποψήφιοι προμηθευτές είναι απαιτητό να προσφέρουν 
ακριβώς την ποσότητα και  η υπολοιπόμενη ποσότητα της μη διαχωριζόμενης τελευταίας συσκευασίας να 
προσφερθεί δωρεάν ώστε να μην επιβαρυνθεί το Νοσοκομείο, γεγονός το οποίο δεν θα αποτελέσει σε 
καμία περίπτωση κριτήριο επιλογής ή αξιολόγησης. 

- Στην ανωτέρω περίπτωση οι συμμετέχοντες θα αναφέρουν στην στήλη ποσότητα ακριβώς την αιτούμενη 
ποσότητα, και τη δωρεάν υπολοιπόμενη ποσότητα της τελευταίας μη διαχωριζόμενης συσκευασίας θα την 
αναφέρουν σε επιπλέον πίνακα με την ένδειξη Προσφερόμενα Δωρεάν. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
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από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

Ιδ) ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Υγείας και εφόσον τα προσφερόμενα είδη δεν είναι καταχωρημένα σε αυτό να προσκομίσει Υπεύθυνη 
Δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι το εν λόγω είδος δεν περιέχεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας 
με ποινή αποκλεισμού και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή αν δεν προσαρμόζει τις τιμές, και αν δεν έχει 
προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη υπάρξη στο Π Τ Υ. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του 
ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 21/07/2022 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:00  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο 
και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού,  
μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή 
που καθορίζεται στην παράγραφο  σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας.   

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης   

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 
360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η 
δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
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για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η 
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον 
του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου 
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και 
αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
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προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος 
έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του 
ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και 
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας 
κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός 
δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής 
απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για 
την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
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αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης ή το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα V της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.   

Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του 
μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και 
του εκπρόθεσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.3.4.Σε περίπτωση που ανευρεθεί από το Νοσοκομείο τιμή Παρατηρητηρίου χαμηλότερη της τιμής της 
προσφοράς του Αναδόχου, η οποία να προϋπάρχει πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, παρά 
την Υπεύθυνη Δήλωσή του ότι η τιμή της προσφοράς του αντιστοιχεί ή είναι χαμηλότερη του 
Παρατηρητηρίου Τιμών, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ή να τον κηρύξει έκπτωτο ή/και να αιτηθεί 
άμεση έκδοση πιστωτικών προς αποκατάσταση της επιβάρυνσης του Νοσοκομείου σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας ή/και μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 

4.3.5. Σε περίπτωση Διαγωνισμού από Ανώτερη Αρχή είτε από άλλο Νοσοκομείο με εντολή Ανώτερης Αρχής 
για την κάλυψη των Νοσοκομείων για οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα του παρόντος διαγωνισμού,και 
κατόπιν του όποιου διαγωνισμού Κεντρικής Αρχής προκύψει/ψουν σύμβαση /σεις τότε παύει να ισχύει 
οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα από τις συμβάσεις των αντίστοιχων τμημάτων που έχουν συναφθεί από 
τον τρέχοντα διαγωνισμό του Νοσοκομείου μας. 

4.3.6. Σε περίπτωση που για κάποιο τμήμα ή τμήματα του διαγωνισμού προκύψουν θέματα τα οποία 
καθιστούν αδύνατη προσωρινά ή δια παντός τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα τμήματα 
αυτά, η διαγωνιστική διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς κανένα πρόσκομμα για τα υπόλοιπα τμήματα. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
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συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/  

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 
παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 
υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών, με έκδοση εντάλματος 
πληρωμής εντός δύο μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τον προμηθευτή.  

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν 
τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
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ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
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στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά άμεσα και εντός πέντε ημερών από την παραγγελία. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 
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Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
εντός πέντε (5) ημερών από τις αρμόδιες επιτροπές των φορέων . 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
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6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ  ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Αντιδραστηρίων για τις εξετάσεις των νοσηλευόμενων και των 
εξωτερικών ασθενών του ΓΝ Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» για τρία (3) έτη. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 33696500-0 [Αντιδραστήρια εργαστηρίων]. 

 

Συγκεκριμένα, η Προμήθεια αφορά τα παρακάτω εξήντα έξι (65) τμήματα: 

 

 Τμήμα 1:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 55.800,00€ προ Φ.Π.Α 24% 
(13.392,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 69.192,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 

15.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 55.800,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 13.392,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 69.192,00 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 
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 Τμήμα 2:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
195.463,56€ προ Φ.Π.Α 6%, 24% (20.331,09€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 215.794,65€ (συμπ. Φ.Π.Α). 
Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ 22.500 

2 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP) 36.000 

3 ALT (SGPT) 37.500 

4 ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 15.300 

5 AST (SGOT) 40.500 

6 ΑΜΕΣΟΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 10.500 

7 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 30.000 

8 C3 2.100 

9 C4 2.100 

10 ΑΣΒΕΣΤΙO Ca 27.000 

11 Carbamazepine (tegretol) 1.800 

12 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 12.000 

13 CK 36.000 

14 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 48.300 

15 CRP 45.000 

16 DIGOXIN 1.500 

17 ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) 6.000 

18 γ GT 36.000 

19 ΓΛΥΚΟΖΗ 48.000 

20 ΓΛΥΚΟΖΙΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ HbA1c 5.850 

21 HDL 11.550 

22 IgA 3.150 

23 IgG 3.150 

24 IgM 3.150 

25 LDH 40.500 

26 LDL 10.200 

27 ΛΙΠΑΣΗ 3.600 

28 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΕΝΥ 1.500 

29 ΜΑΓΝΗΣΙΟ Μg 16.500 

30 ΑΜΜΩΝΙΑ ΝΗ3 1.800 

31 PHENOBARBITAL (GARDENAL) 1.200 

32 PHENYTOIN (EPANUTIN) 1.500 
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33 ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P) 18.750 

34 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 2.100 

35 sTfR 8.880 

36 ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 22.500 

37 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ 11.250 

38 ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 1.800 

39 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 12.000 

40 ΟΥΡΙΑ 45.000 

41 VARPROIC ACID 2.100 

42 VANCOMYCIN 1.800 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 195.463,56 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 20.331,09 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 215.794,65€ 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 
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 Τμήμα 3:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ)", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 154.257,00€ προ Φ.Π.Α 6%, 24% (11.987,28€), ήτοι συνολικής 
δαπάνης: 166.244,28€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 Troponin T hs 11.700 

2 NT proBNP 2.100 

3 ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ 7.200 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 154.257,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 11.987,28 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 166.244,28 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

 

 

 

 Τμήμα 4: "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας:46.788,00€ προ Φ.Π.Α 6%, 24% (4.168,08€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 50.956,08€ (συμπ. Φ.Π.Α). 
Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 Ηλεκτροφόρηση ορού σε gel 4.320 

2 Ανοσοκαθήλωση ορού σε gel 1.440 

3 Ανοσοκαθήλωση ούρων (για κ ή λ αλύσεις) σε gel 240 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 46.788,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 4.168,08 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 50.956,08 € 

 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 
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 Τμήμα 5:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ", με 

CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 99.000,00€ προ Φ.Π.Α 24% (23.760,00€), ήτοι συνολικής 
δαπάνης: 122.760,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 90.000 

2 ΔΕΚ 4.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 99.000,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 23.760,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 122.760,00 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

 

 

 

 Τμήμα 6:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 77.103,00€ προ Φ.Π.Α 6% (4.626,18€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 
81.729,18€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα 
τριών (3) ετών. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1, 2, 3) με χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την εκτέλεση της έμμεσης 
δοκιμασίας Coombs. 

39 

2 
Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1-11, panel) με χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την ταυτοποίηση πιθανών 
αντισωμάτων 

39 

3 

Ερυθρά γνωστών ομάδων Α1, Α2, Β και Ο με χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 20-30 ημερών, για τον προσδιορισμό της 
ομάδας αίματος (ανάστροφη διαδικασία) στην πλάκα ή 
σε κάρτα. 

39 

4 
Κάρτες ABΟ-RhD με ενσωματωμένους αντιορούς για την 
ταυτοποίηση των ομάδων αίματος ΑΒΟ και Rhesus (να 
μην ανιχνεύεται η ποικιλία DVI). 

4.500 

5 
Κάρτες που περιέχουν βόειο αλβουμίνη και 
μακρομοριακούς ενισχυτές για τη δοκιμασία της 
διασταύρωσης σε περιβάλλον. 

4.500 
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6 
Κάρτες Anti-CEce K Control με ενσωματωμένους 
αντιορούς για την ταυτοποίηση του φαινοτύπου Rhesus 
και Kell. 

900 

7 
Κάρτες με ενσωματωμένο πολυδύναμο αντισφαιρινικό 
ορό για τη δοκιμασία της έμμεσης Coombs και της 
διασταύρωσης εν θερμώ. 

10.800 

8 
Κάρτες D.A.T. (IgG + C3b,C3d) με ενσωματωμένους 
μονοδύναμους αντιορούς για την εκτέλεση της άμεσης 
δοκιμασίας Coombs. 

900 

9 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 1. Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1, 2, 3) 
με χρόνο ζωής τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την 
εκτέλεση της έμμεσης δοκιμασίας Coombs. 

13 

10 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 2. Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1-11, 
panel) με χρόνο ζωής τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την 
ταυτοποίηση πιθανών αντισωμάτων. 

13 

11 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 3. Ερυθρά γνωστών ομάδων Α1, Α2, Β και 
Ο με χρόνο ζωής τουλάχιστον 20-30 ημερών, για τον 
προσδιορισμό της ομάδας αίματος (ανάστροφη 
διαδικασία) στην πλάκα ή σε κάρτα. 

13 

12 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 4. Κάρτες ABΟ-RhD με ενσωματωμένους 
αντιορούς για την ταυτοποίηση των ομάδων αίματος ΑΒΟ 
και Rhesus (να μην ανιχνεύεται η ποικιλία DVI). 

1.500 

13 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 5. Κάρτες που περιέχουν βόειο 
αλβουμίνη και μακρομοριακούς ενισχυτές για τη 
δοκιμασία της διασταύρωσης σε περιβάλλον. 

1.500 

14 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 6. Κάρτες Anti-CEce K Control με 
ενσωματωμένους αντιορούς για την ταυτοποίηση του 
φαινοτύπου Rhesus και Kell. 

300 

15 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 7. Κάρτες με ενσωματωμένο 
πολυδύναμο αντισφαιρινικό ορό για τη δοκιμασία της 
έμμεσης Coombs και της διασταύρωσης εν θερμώ. 

3.600 

16 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 8. Κάρτες D.A.T. (IgG + C3b,C3d) με 
ενσωματωμένους μονοδύναμους αντιορούς για την 
εκτέλεση της άμεσης δοκιμασίας Coombs. 

300 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 77.103,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 4.626,18 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 81.729,18 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 
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 Τμήμα 7:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΗΞΗΣ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 141.114,00€ προ Φ.Π.Α 0%, 6%, 24% (13.077,92€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 154.191,92€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 Χρόνος προθρομβίνης (PT) 57.000 

2 Χρόνος ενεργ. μερικής θρομβοπλαστίνης (ΑPΤT) 54.000 

3 Προϊόντα αποδομής ινώδους (D-Dimer) 12.600 

4 Ινωδογόνο 10.800 

5 Αντιθρομνίνη ΙΙΙ 1.500 

6 Πρωτεϊνη C 1.200 

7 Πρωτεϊνη S 1.800 

8 Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη C (ProCAcR) 1.200 

9 Αντιπηκτικό του λύκου (LA) 1.200 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 141.114,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 13.077,92 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 154.191,92 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 
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 Τμήμα 8:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 52.650,00€ προ Φ.Π.Α 24% 
(12.636,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 65.286,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αερόβιων μικροβίων, με 
ρητίνες για τη δέσμευση αντιβιοτικών και αντικαρκινικών 
φαρμάκων. Να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου 
αίματος από 3–10ml. 

Ποσότητα 27 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας = 
1800 τεμάχια 

81 

2 

Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αυστηρά και προαιρετικά 
αναερόβιων μικροβίων, με παράγοντα λύσης των κυττάρων 
ώστε να ανιχνεύονται τα φαγοκυτταρωμένα μικρόβια. Να 
επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3–
10ml. 

Ποσότητα  27 συσκευασίες των 50 φιαλών 
αιμοκαλλιέργειας = 1800 τεμάχια. 

 

81 

3 

Φιαλίδια παιδιατρικά με ρητίνες για τη δέσμευση 
αντιβιοτικών και αντικαρκινικών φαρμάκων . Να  
επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 0,5–
5ml. 

Ποσότητα 4 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας = 
200 τεμάχια. 

 

12 

4 

Φιαλίδια με εκλεκτικό υλικό που περιέχει chloramphenicol & 
tobramycin για ταχεία αναζήτηση μυκήτων. Να  επιτρέπουν 
καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3 –10  ml. 
Ποσότητα 2 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας = 
100 τεμάχια. 

6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 52.650,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 12.636,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 65.286,00 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 
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 Τμήμα 9:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΑ)", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 166.853,22€ προ Φ.Π.Α 24% (40.044,77€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 206.897,99€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 13.680 

2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 9.063 

3 ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 9.063 

4 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β  (HBsAg) 2.565 

5 Anti- HBc  (anti-core) 1.710 

6 Anti-HBs 1.710 

7 Anti-HBcIgM 1.368 

8 Anti-HAVIgM 1.368 

9 Anti-HCV 2.565 

10 Ομοκυστεΐνη 1.026 

11 SARS-COV-2 IgG (αντίσωμα IgG έναντι του κορωναϊού) 2.565 

12 SARS-COV-2 IgΜ (αντίσωμα IgΜ έναντι του κορωναϊού) 2.565 

13 Αντί-CMV IGG 258 

14 Αντί-CMV IGM 258 

15 Αντί-EBV-VCA IGG 258 

16 Αντί-EBV-VCA IGM 258 

17 Αντί-ΕΒΝΑ 171 

18 Αντί-CCP 171 

19 Αντί-ΤP 171 

20 Αντί-HIV (Ab HIV1/2 & Ag p24) 258 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 166.853,22 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 40.044,77 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 206.897,99 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 
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 Τμήμα 10:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 9.750,00€ προ Φ.Π.Α 0%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 9.750,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΥΛΙΚΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ SARS COV2 

13.680 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 9.750,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 0,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 9.750,00 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

 

 

 

 Τμήμα 11:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΤ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
92.328,00€ προ Φ.Π.Α 6% (5.539,68€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 97.867,68€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 Ταυτοποίηση για gram(-) 4.500 

2 Ταυτοποίηση για gram(+) 1.800 

3 Ταυτοποίηση απαιτητικών 180 

4 Ταυτοποίηση μυκήτων 240 

5 Ταυτοποίηση αναεροβίων 180 

6 TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ MIC GRAM(-) 4.500 

7 TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ MIC GRAM(+) 1.800 

8 MIC ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ 240 

9 MIC ΜΥΚΗΤΩΝ 300 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 92.328,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 5.539,68 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 97.867,68 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 





 

 
Σελίδα 112 

Τμήμα 12:  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 148.233,00€ προ Φ.Π.Α 6%, 24% (13.233,96€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 161.466,96€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 FT3 (Ελεύθερη Τ3) 6.000 

2 FT4 (Ελεύθερη Τ4) 6.000 

3 TSH (Θυρεοειδότροπος) 9.000 

4 HTG Θυρεοσφαιρίνη 3.000 

5 HTG Anti 3.000 

6 TPO ΑΒ 4.500 

7 Οστεοκαλσίνη BGP 1.200 

8 Vitamin D total 4.500 

9 PTH (παραθορμόνη) 2.100 

10 A1FP 3.000 

11 Κορτιζόλη 1.800 

12 Ινσουλίνη 2.100 

13 Total PSA (Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο) 3.900 

14 free PSA (Ελεύθερο Προστατικό Αντιγόνο) 1.500 

15 CEA (Καρκινοεμβ/κο αντιγ) 3.600 

16 CA 15-3 G2 3.900 

17 CA 19-9 3.600 

18 CA 125 2.100 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 148.233,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 13.233,96 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 161.466,96 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 
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 Τμήμα 13:  "ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΙΤS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ TC-99M ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΝ VIVO ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 23.640,00€ προ Φ.Π.Α 6% (1.418,40€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 
25.058,40€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών 
(3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
Ψυχρό kit περιέχον HEDP/MDP ΓΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΟΣΤΩΝ 

60 

2 
Ψυχρό kit  περιέχον Stannous Pyrophosphate για 
επισήμανση Ερυθρών Αιμοσφαιρίων 

6 

3 
Ψυχρό kit περιέχον ΜΙΒΙ (methoxy-isobutyl-isonitrile), για 
παρασκευή του συμπλόκου  99mTc-methoxy-isobutyl-
isonitrile 

60 

4 
Ψυχρό kit περιέχον ΜΑΚΡΟΚΡΟΚΚΙΔΩΜΕΝΗ 
ΑΝΘΡ.ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ για ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 

36 

5 
Ψυχρό kit περιέχον DTPA ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ 

6 

6 
Ψυχρό kit περιέχον DMSA ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΝΕΦΡΩΝ 

6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 23.640,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 1.418,40 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 25.058,40 € 

 

Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

 
 
 

 Τμήμα 14:  "ΣΚΟΝΗ SODIUM BISELENITE ΤΩΝ 100 GR. Χρησιμοποιείται για τη παρασκευή του 
ζωμού Selenite", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.080,00€ προ Φ.Π.Α 24% (259,20 €), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 1.339,20€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α  για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΣΚΟΝΗ SODIUM BISELENITE ΤΩΝ 100 GR. Χρησιμοποιείται για 
τη παρασκευή του ζωμού Selenite. 

6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.080,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 259,20 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.339,20 € 
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 Τμήμα 15:  "ΘΡΕΠΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ S.S AGAR (SALMONELLA-SHIGELLA ), ΣΕ ΣΚΌΝΗ ΤΩΝ 500 GR", με 

CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 702,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 168,48€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 
870,48€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΘΡΕΠΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ S.S AGAR (SALMONELLA-SHIGELLA ), ΣΕ 
ΣΚΌΝΗ ΤΩΝ 500 GR. 

18 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 702,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 168,48 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 870,48 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 16:  "ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ THIOGLYCOLLATE FLUID BROTH ΣΕ ΣΚΟΝΗ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500 
GR", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:  420,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 100,80€), ήτοι συνολικής 
δαπάνης: 520,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα 
τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ THIOGLYCOLLATE FLUID BROTH ΣΕ ΣΚΟΝΗ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500 GR 

12 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 420,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 100,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 520,80 € 
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 Τμήμα 17:  "ΑΠΙΝΙΔΩΜΕΝΟ ΑΙΜΑ ΑΛΟΓΟΥ ,ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 50-100 
ML", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:  9.000,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 540,00€), ήτοι συνολικής 
δαπάνης: 9.540,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΟ 

1 
ΑΠΙΝΙΔΩΜΕΝΟ ΑΙΜΑ ΑΛΟΓΟΥ 
,ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΠΟ 50-100 ML 

36 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 

 9.000,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 

 540,00 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 

 9.540,00 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 18:  "ΚΑΘΑΡΟ ACETONE PA ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΣΕΩΝ.ΠΡΟΤΕΙΜΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚ.2.5lt", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 2.520,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 604,80€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 3.124,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΟ 

1 
ΚΑΘΑΡΟ ACETONE PA ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΣΕΩΝ.ΠΡΟΤΕΙΜΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚ.2.5lt 

60 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 2.520,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 604,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 3.124,80 € 
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 Τμήμα 19:  "ΑΝΤΙΓΟΝΟ BRUCELLA (ABORTUS ) ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΕΠΙ ΠΛΑΚΟΣ.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 7.080,00€ προ Φ.Π.Α 13% ( 920,40€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 8.000,40€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΑΝΤΙΓΟΝΟ BRUCELLA (ABORTUS ) ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΠΙ ΠΛΑΚΟΣ.ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ 
ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ 

240 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  7.080,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ):  920,40 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:  8.000,40 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 20:  "ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 435,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 26,10€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 461,10€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 435,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 26,10 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 461,10 € 

 

  





 

 
Σελίδα 117 

 Τμήμα 21:  "ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ KIRBY BAUER ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ EUCAST (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ = 6,35 
MM , ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟ 90-125% ΤΗΣ 
ΔΗΛΩΜΕΝΗΣ )", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 660,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 39,60€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 699,60€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ KIRBY BAUER ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ EUCAST (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ = 6,35 MM , 
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΜΕ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟ 90-125% ΤΗΣ ΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ) 

15.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 660,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 39,60 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 699,60 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 22:  "ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CHAPMAN AGAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΟΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 CM", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας:  2.400,00€  προ Φ.Π.Α 24% ( 576,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 2.976,00€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CHAPMAN AGAR ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΟΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 CM 

6.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  2.400,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ):  576,00 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:  2.976,00 € 
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 Τμήμα 23:  " ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ CHOCOLATE AGAR ΜΕ POLYVITEX (VI). ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:   
1.824,00€  προ Φ.Π.Α 24% ( 437,76€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 2.261,76€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ CHOCOLATE AGAR ΜΕ 
POLYVITEX (VI). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΩΝ 9 
ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 

4.800 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.824,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 437,76 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 2.261,76 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 24:  " ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ CHOCOLATE AGAR ΜΕ POLYVITEX (VI). ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:   
1.560,00€  προ Φ.Π.Α 24% ( 374,40€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.934,40€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON AGAR + 5% ΑΙΜΑ 
,ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ..ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9 CM ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12-13 CM ... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ 

3.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.560,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 374,40 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.934,40 € 
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 Τμήμα 25:  "ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΑΡ ,ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ 
Κ (1MG/ML) ΚΑΙ ΑΙΜΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΤΩΝ 9 
ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.728,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 414,72€), 
ήτοι συνολικής δαπάνης: 2.142,72€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΑΡ 
,ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ (1MG/ML) ΚΑΙ ΑΙΜΙΝΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ 
ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ. 

3.600 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.728,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 414,72 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 2.142,72 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 26:  " ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA AGAR ΜΕ ΑΙΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 5%,ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΩΝ 9 CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ GRAM (+),GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ.", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 5.760,00 € προ Φ.Π.Α 24% ( 1.382,40 €), ήτοι συνολικής δαπάνης: 7.142,40 € 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA AGAR ΜΕ ΑΙΜΑ 
ΠΡΟΒΑΤΟΥ 5%,ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΩΝ 9 CM ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ GRAM (+),GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ. 

18.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 5.760,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 1.382,40 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 7.142,40 € 
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 Τμήμα 27:  " ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD AGAR ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΤΩΝ 6 Η 9 CM ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥΚΗΤΩΝ, ΜΕ ΔΕΞΤΡΟΖΗ Η ΜΕ ΜΑΛΤΟΖΗ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ.(ΤΡΥΒΛΙΟ).", με CPV: 33696500-
0, εκτιμώμενης αξίας: 825,00€ προ Φ.Π.Α 24% (198,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.023,00€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD AGAR ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ 
ΤΩΝ 6 Η 9 CM ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥΚΗΤΩΝ, ΜΕ ΔΕΞΤΡΟΖΗ 
Η ΜΕ ΜΑΛΤΟΖΗ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ.(ΤΡΥΒΛΙΟ) 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 825,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 198,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.023,00 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 28: "ΈΤΟΙΜΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ( 
CHLORAMPHENICOL) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΝΥΧΙΑ Η ΤΡΙΧΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΟΥ.(ΤΡΥΒΛΙΟ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 228,00€ προ Φ.Π.Α 24% (54,72€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 282,72€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD ΜΕ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ( CHLORAMPHENICOL) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΥΚΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΝΥΧΙΑ Η ΤΡΙΧΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ.(ΤΡΥΒΛΙΟ) 

600 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 228,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 54,72 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 282,72 € 
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 Τμήμα 29: "ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ MICS 
ΜΥΚΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ Ε-TEST (RPMI+MOPS).(ΤΡΥΒΛΙΟ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 672,00 € προ Φ.Π.Α 24% (161,28 €), ήτοι συνολικής δαπάνης: 833,28 € (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ MICS ΜΥΚΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ Ε-TEST 
(RPMI+MOPS).(ΤΡΥΒΛΙΟ) 

120 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 672,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 161,28 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 833,28 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 30: " ΈΤΟΙΜΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ RV (RAPPAPORT VASILEIADIS) ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.500,00 € προ 
Φ.Π.Α 24% (360,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.860,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΈΤΟΙΜΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ RV (RAPPAPORT VASILEIADIS) ΣΕ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ. 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.500,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 360,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.860,00 € 

 

  





 

 
Σελίδα 122 

 Τμήμα 31: "ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΑ Η ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗΣ 
ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ <=50 μg/gr, 50-200 
μg/gr ,>=200 μg/gr. (ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 8.700,00 € προ Φ.Π.Α 6% (522,00 
€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 9.222,00 € (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α 
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΑ Η ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΑ 
ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. 
ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ <=50 μg/gr, 50-200 μg/gr, 
>=200 μg/gr. (ΤΕΣΤ) 

30 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 8.700,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 522,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 9.222,00 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 32: "ΈΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ LACTOPHENOL COTTON BLUE. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 12.000,00€ προ Φ.Π.Α (1.458,00€), 
ήτοι συνολικής δαπάνης: 13.458,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α 
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΟ 

1 
ΈΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ LACTOPHENOL COTTON BLUE. 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 

3.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 12.000,00 €  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 1.458,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 13.458,00 €  
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 Τμήμα 33: "ΜΕΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 2,5LT", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 765,00€ προ Φ.Π.Α 24% (183,60€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 948,60€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΟ 

1 
ΜΕΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 2,5LT 

45 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 765,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 183,60 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 948,60 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 34: "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ MYCOPLASMA HOMINIS &UREAPLASMA 
UREALYTICUM ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
(ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 2.040,00€ προ Φ.Π.Α 6% (122,40€), ήτοι συνολικής 
δαπάνης: 2.162,40€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ MYCOPLASMA HOMINIS 
&UREAPLASMA UREALYTICUM ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ 
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ (ΤΕΣΤ) 

480 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 2.040,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 122,40 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 2.162,40 € 

 

  





 

 
Σελίδα 124 

 Τμήμα 35: "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΥΠΟΥ ZIP. ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – CO2 ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 3.330,00 € 
προ Φ.Π.Α 6% (199,80 €), ήτοι συνολικής δαπάνης: 3.529,80 € (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΥΠΟΥ ZIP. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – CO2 ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

3.600 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 3.330,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 199,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 3.529,80 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 36: "ΧΡΩΣΤΙΚΗ SAFRANIN SOLUTION ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2,5 L. Η ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ GRAM ΧΡΩΣΗ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 516,00€ προ 
Φ.Π.Α 24% (123,84€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 639,84€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΟ 

1 

ΧΡΩΣΤΙΚΗ SAFRANIN SOLUTION ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2,5 L. Η 
ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ GRAM ΧΡΩΣΗ. 

38 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 516,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 123,84 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 639,84 € 

 

  





 

 
Σελίδα 125 

 Τμήμα 37: "ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ INFLUENZA A+B ΣΕ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΤΥΠΟΥ FLOCKED – ΨΥΚΤΡΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.(ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 6.150,00€ προ Φ.Π.Α 24% (1.476,00€), 
ήτοι συνολικής δαπάνης: 7.626,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ INFLUENZA A+B ΣΕ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ 
ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ. ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΤΥΠΟΥ FLOCKED – ΨΥΚΤΡΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.(ΤΕΣΤ) 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 6.150,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 1.476,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 7.626,00 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 38: "ΠΛΗΡΕΣ KIT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Α ΣΕ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ 
ΜΕ LATEX. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ (ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.080,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 64,80€), 
ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.144,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΠΛΗΡΕΣ KIT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Α ΣΕ 
ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ ΜΕ LATEX. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ (ΤΕΣΤ) 

1.800 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  1.080,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ):  64,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:  1.144,80 € 

 

  





 

 
Σελίδα 126 

 Τμήμα 39: "ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΥΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΥΡΑ, ΟΡΟ Η 
ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘ. ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ Η ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΜΕΘΟΔΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 25MIU/ML  ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡ.ΑΝΤΙΔΡ. ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΟΠΩΣ 
FSH,LH,TSH.(ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.482,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 88,92€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 1.570,92€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΥΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΣΕ ΟΥΡΑ, ΟΡΟ Η ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘ. 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣΑΠΟ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ Η 
ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 25MIU/ML  
ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡ.ΑΝΤΙΔΡ. ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΟΠΩΣ 
FSH,LH,TSH.(ΤΕΣΤ) 

6.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  1.482,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ):  88,92 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:  1.570,92 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 40: "ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΞΕΙΔΑΣΗ ΜΕ 
DRYSLIDE. (ΤΕΣΤ)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 2.514,00 € προ Φ.Π.Α 6% ( 150,84 €), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 2.664,84 € (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΞΕΙΔΑΣΗ ΜΕ DRYSLIDE. (ΤΕΣΤ) 

3.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 2.514,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 150,84 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 2.664,84 € 
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 Τμήμα 41: "ΤΡΥΒΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 9CM.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ .ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 382,20€ προ Φ.Π.Α 24% ( 91,73€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 473,93€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΤΡΥΒΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 
9CM.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ .ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ 

6.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 382,20 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 91,73 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 473,93 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 42: "ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MACCONKEY AGAR NO2 ΜΕ CRYSTAL VIOLET,ΣΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9CM ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ GRAM (+) ΚΟΚΚΟΥΣ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
7.560,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 1.814,40€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 9.374,40€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΈΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MACCONKEY AGAR NO2 ΜΕ 
CRYSTAL VIOLET,ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9CM ,ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ GRAM (+) ΚΟΚΚΟΥΣ 

18.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  7.560,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ):  1.814,40 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:  9.374,40 € 
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 Τμήμα 43: "ΣΥΣΚΕΥΗ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ CO2 ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΑΚΕΛΟΥΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ) ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ  ΤΥΠΟΥ ZIP", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 1.875,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 450,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 2.325,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΣΥΣΚΕΥΗ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ CO2 ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΑΚΕΛΟΥΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ) ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ  
ΤΥΠΟΥ ZIP 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.875,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 450,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 2.325,00 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 44: "ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΕ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΡΟ (ZIP)", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
6.630,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 397,80€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 7.027,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω 
τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ 
ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ 
ΚΛΕΙΣΤΡΟ (ZIP)  

3.900 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 6.630,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 397,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 7.027,80 € 
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 Τμήμα 45: "ΈΤΟΙΜΟ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ . ΤΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 9CM", με CPV: 33696500-0, 
εκτιμώμενης αξίας: 672,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 161,28€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 833,28€ (συμπ. 
Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΈΤΟΙΜΟ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ . ΤΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΩΝ 9CM 

480 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 672,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 161,28 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 833,28 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 46: "ΕΤΟΙΜΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD AGAR ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
CHLORAMPHENICOL ΚΑΙ ΑΚΤΙΔΙΟΝΗ ( ΚΥΚΛΟΕΞΕΜΙΔΗ) ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ 
ΜΥΚΗΤΩΝ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 360,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 86,40€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 446,40€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΕΤΟΙΜΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SABOURAUD AGAR ΜΕ 
ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ CHLORAMPHENICOL ΚΑΙ ΑΚΤΙΔΙΟΝΗ ( 
ΚΥΚΛΟΕΞΕΜΙΔΗ) ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ 
ΜΥΚΗΤΩΝ 

300 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 360,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 86,40 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 446,40 € 
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 Τμήμα 47: "CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A/B/GDH600 ΤΕΜ.ΝΑ ΑΝΙΧΝ.ΠΟΙΟΤ.ΤΟ 
GDH,ΤΟΞΙΝΗ Α+Β ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘ. ΑΝΟΣΟΧΡ. ΙΔΙΑ ΚΑΣΕΤΑ. ΕΥΑΙΣΘ. ΕΙΔΙΚ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
98%, ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΑΝΤΙΔΡ.ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘ.ΔΙΑΧ. ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΤΑΙΝ.-ΜΕΜΒΡ.ΝΑ ΜΗ 
ΧΡΕΙΑΖ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 10.800,00€ προ Φ.Π.Α 6% ( 648,00 €), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 11.448,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A/B/GDH600 ΤΕΜ.ΝΑ 
ΑΝΙΧΝ.ΠΟΙΟΤ.ΤΟ GDH,ΤΟΞΙΝΗ Α+Β ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΘ. ΑΝΟΣΟΧΡ. ΙΔΙΑ ΚΑΣΕΤΑ. ΕΥΑΙΣΘ. ΕΙΔΙΚ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ 98%, 
ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΑΝΤΙΔΡ.ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘ.ΔΙΑΧ. 
ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΤΑΙΝ.-ΜΕΜΒΡ.ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖ. 

300 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 10.800,00 €  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 648,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 11.448,00 €  

 

 

 

 

 Τμήμα 48: "LEGIONELLA URINARY ANTIGEN TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΣΕ 
ΟΥΡΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΗ LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΣΤΑ 
ΟΥΡΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 97,5% ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 5.130,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 1.231,20€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 6.361,20€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

LEGIONELLA URINARY ANTIGEN TEST 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΣΕ ΟΥΡΑ ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΗ 
LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΣΤΑ ΟΥΡΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 97,5% ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΙ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

90 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 5.130,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 1.231,20 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 6.361,20 € 
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 Τμήμα 49: "PLASTIC POUCHES ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
751,50€ προ Φ.Π.Α 6% ( 45,09€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 796,59€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 PLASTIC POUCHES ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟ 900 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 751,50 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 45,09 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 796,59 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 50: "SCHAEDLER +5% SHEEP BLOOD 20", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
864,00€ προ Φ.Π.Α 24% ( 207,36€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.071,36€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω 
τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 SCHAEDLER +5% SHEEP BLOOD 20 1.800 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 864,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 207,36 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.071,36 € 
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 Τμήμα 51: "ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ MUELLER HINTON AGAR ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 
50,40€ προ Φ.Π.Α 24% (12,10€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 62,50€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ MUELLER HINTON AGAR ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

120 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 50,40 €  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 12,10 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 62,50 €  

 

 

 

 

 Τμήμα 52: "ΘΡΕΠΤ. ΥΛΙΚΟ LOWENSTEIN-JENSEN : ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΛΙΣΗ (ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ), ΜΕ ΗΜΕΡ.ΛΗΞ. 6-12 ΜΗΝ.ΑΠΟ 
ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΛ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 330,00€ προ Φ.Π.Α 24% (79,20€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 409,20€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΘΡΕΠΤ. ΥΛΙΚΟ LOWENSTEIN-JENSEN : ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΛΙΣΗ 
(ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ), ΜΕ ΗΜΕΡ.ΛΗΞ. 6-12 ΜΗΝ.ΑΠΟ 
ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΛ. 

150 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 330,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 79,20 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 409,20 € 
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Τμήμα 53: "COLUMBIA AGAR + SHEEP BLOOD PLUS: ΕΤΟΙΜΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ : 
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA AGAR ΜΕ ΑΙΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 5% ΣΕ ΣΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 9 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ GRAM(+) KAI GRAM(–)ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 3.840,00€ προ 
Φ.Π.Α 24% (921,60€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 4.761,60€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

COLUMBIA AGAR + SHEEP BLOOD PLUS: ΕΤΟΙΜΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ 
ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ : ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA AGAR ΜΕ 
ΑΙΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 5% ΣΕ ΣΤΡΥΒΛΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 9 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ GRAM(+) KAI GRAM(–)ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 

12.000 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 3.840,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 921,60 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 4.761,60 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 54: "ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA CNΑ AGAR + 5% AIMA ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ GRAM + & GRAM – ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 675,00€ προ Φ.Π.Α 24% (162,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 837,00€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA CNΑ AGAR + 5% AIMA 
ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ GRAM + & GRAM 
– ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 675,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 162,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 837,00 € 
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 Τμήμα 55: "ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ BRILLIANT AGAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 495,00€ προ Φ.Π.Α 24% (118,80€), ήτοι συνολικής δαπάνης:  613,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ BRILLIANT AGAR ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ ΣΕ 
ΤΡΥΒΛΙΟ ΤΩΝ 9 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

900 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 495,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 

118,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 613,80 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 56: "ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ Β-ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ 
ΚΑΤΑ LANCEFILD ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:  1.044,00€ 
προ Φ.Π.Α 6% (62,64€), ήτοι συνολικής δαπάνης:  1.106,64€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ Β-ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ 
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΚΑΤΑ LANCEFILD ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

600 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.044,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 62,64 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.106,64 € 
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 Τμήμα 57: "STREP TEST ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ 
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΟΣ Α ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:  69,00€ προ Φ.Π.Α 24% (16,56€), ήτοι συνολικής δαπάνης:  85,56€ 
(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

STREP TEST 

ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ 
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΟΣ Α ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

60 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 69,00 €  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 16,56 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 85,56 €  

 

 

 

 

 Τμήμα 58: "ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ (ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ) BRAIN HEART INFUSION BROTH ΣΕ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ", με CPV: 
33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:   1.500,00€ προ Φ.Π.Α 24% (360,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης:  
1.860,00€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών 
(3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ (ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ) BRAIN HEART INFUSION 
BROTH ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.500,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 360,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.860,00 € 
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 Τμήμα 59: "ΧΡΩΣΤΙΚΗ CRYSTAL VIOLET SOLUTION : ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ . ΝΑ ΦΕΡΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2500 ML", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:   
414,00€ προ Φ.Π.Α 24% (99,36€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 513,36€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΧΡΩΣΤΙΚΗ CRYSTAL VIOLET SOLUTION : ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ . ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2500 
ML 

12 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 414,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 99,36 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 513,36 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 60: "ΧΡΩΣΤΙΚΗ LUGOL IODINE SOLUTION ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ . ΝΑ ΦΕΡΕΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2500ML", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας:   384,00€ 
προ Φ.Π.Α 6% (23,04€), ήτοι συνολικής δαπάνης:  407,04€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
ΧΡΩΣΤΙΚΗ LUGOL IODINE SOLUTION ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ . ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
2500ML 

12 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 384,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 23,04 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 407,04 € 
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 Τμήμα 61: "ESCULIN AGAR ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ > 3 ΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 
GR. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΟΝΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 570,00€ προ Φ.Π.Α 24% (136,80€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 706,80€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

ESCULIN AGAR ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ > 3 ΕΤΩΝ 
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 GR. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΚΟΝΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ 
ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 570,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 136,80 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 706,80 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 62: "KCP K SET ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ 
ΑΝΟΣΩΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΡΒΑΠΕΜΕΝΑΣΩΝ (KPC, OXA, NDM, 
VIM, IPM) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑ ΜΕ  ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΡΟΠO", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης 
αξίας: 1.080,00€ προ Φ.Π.Α 24% (259,20€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.339,20€(συμπ. Φ.Π.Α). Το 
ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

KCP K SET 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ 
ΑΝΟΣΩΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΡΒΑΠΕΜΕΝΑΣΩΝ (KPC, OXA, NDM, VIM, IPM) ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΙΚΙΑ ΜΕ  ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΡΟΠO 

60 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.080,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 259,20 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.339,20 € 
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 Τμήμα (63): " (ΕΙΔΟΣ-1) GIEMSA ΦΙΑΛΗ 2,5 LT ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ GIEMSA ΓΙΑ 
ΧΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ – (ΕΙΔΟΣ-2) MAY GRUEENWALD 
ΦΙΑΛΗ 2,5 LT ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ MAY GRUEENWALD ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 714,00€ προ 
Φ.Π.Α 24% (171,36€), ήτοι συνολικής δαπάνης: 885,36€ (συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ: 1359α για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 
(ΕΙΔΟΣ-1) GIEMSA ΦΙΑΛΗ 2,5 LT ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ GIEMSA ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 

12 

2 

(ΕΙΔΟΣ-2) MAY GRUEENWALD ΦΙΑΛΗ 2,5 LT ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ MAY GRUEENWALD ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ. 

12 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 714,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 171,36 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 885,36 € 

 

 

 

 

 Τμήμα 64: "MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ,ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝ.ΚΟΠΡ.(FOB) ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜ.ΠΟΙΟΤ.ΑΝΙΧΝ. 
ΑΝΘΡ.ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜ.ΑΝΘΡ.ΚΟΠΡ.MΕ ΠΟΛΥ ΥΨ.ΕΥΑΙΣΘ.ΕΙΔ., ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΤΡΟΦ. ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΟΥΣ. ΔΙΑΣΤΑΥΡ.ΑΝΤΙΔΡ. ME ΖΩΙΚ.ΠΡΟΕΛ.ΑΙΜΟΣΦ., ΧΟΛΕΡΥΘΡ. Η 
ΒΙΤ.C ΛΗΞ.(1) ΕΤ.", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 1.125,00€ προ Φ.Π.Α 6% (67,50€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 1.192,50€(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

 MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ,ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝ.ΚΟΠΡ.(FOB) ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜ.ΠΟΙΟΤ.ΑΝΙΧΝ. ΑΝΘΡ.ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ 
ΔΕΙΓΜ.ΑΝΘΡ.ΚΟΠΡ.MΕ ΠΟΛΥ ΥΨ.ΕΥΑΙΣΘ.ΕΙΔ., ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΤΡΟΦ. ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΟΥΣ. 
ΔΙΑΣΤΑΥΡ.ΑΝΤΙΔΡ. ME ΖΩΙΚ.ΠΡΟΕΛ.ΑΙΜΟΣΦ., ΧΟΛΕΡΥΘΡ. Η 
ΒΙΤ.C ΛΗΞ.(1) ΕΤ. 

1.500 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.125,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 67,50 €  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 1.192,50 € 
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 Τμήμα 65: "E-TEST (ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ MIC ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΜΕ ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 
10 STRIPS", με CPV: 33696500-0, εκτιμώμενης αξίας: 9.600,00€ προ Φ.Π.Α 24% (2.304,00€), ήτοι 
συνολικής δαπάνης: 11.904,00€(συμπ. Φ.Π.Α). Το ανωτέρω τμήμα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359α για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΣΤ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 

 E-TEST (ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ MIC ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΜΕ 
ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 10 STRIPS 

240 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 9.600,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (0%, 6%, 13%, 24% Η ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ): 2.304,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 11.904,00 €  

 
 
 
 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εξήντα πέντε (65) τμήματα 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 
ολόκληρου του τμήματος. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.396.865,88 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός συμπ. ΦΠΑ: 1.582.017,52€), ποσό  ΦΠΑ 0%, 6%, 13% και 24%: 185.151,64€. 
Στον προϋπολογισμό όλων των τμημάτων που έχει υπολογιστεί, συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, 
την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των αναλυτών. 

Εάν το ποσοστό Φ.Π.Α. μεταβληθεί σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία θα προσαρμοστεί αντίστοιχα. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
και ΙΙ  της παρούσας διακήρυξης.  

Η/Οι σύμβαση/συμβάσεις θα ανατεθεί/ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Νοσοκομείου 
Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 1359α σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα, με μελλοντική πρόβλεψη για τα έτη 2023, 2024, 
2025.  

 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  1246-13/10/2021 (ΑΔΑΜ 
21REQ009878735, ΑΔΑ Ω1ΡΘ46907Γ-ΧΝΙ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για 
το οικονομικό έτος 2022 με μελλοντική πρόβλεψη για τα έτη 2023,2024,2025 και έλαβε α/α 859/0 
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα .  

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

  

ΚΑΕ Τίτλος Κ.Α.Ε 
ΑΡ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

(ΑΔΑ) 

ΠΟΣΟ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 

2022 

ΠΟΣΟ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 

2023 

ΠΟΣΟ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 

2024 

ΠΟΣΟ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 

2025 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

1359α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΟΙΠΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

859/0 
( Ω1ΡΘ46907Γ-ΧΝΙ ) 

263.845,24€ 527.690,48€ 527.690,48€ 263.845,26€ 1.583.071,46€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τεχνικές Προδιαγραφές  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΓΙΑ (3) ΕΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ : 1.582.017,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (με 0%, 
6%, 13%, 24%). 

 

Στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, calibrators, 
πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο ή είδος για την ρύθμιση, την εύρυθμη και σωστή 
λειτουργία των αναλυτών. 

ΤΜΗΜΑ 1  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

1 ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΥΡΩΝ ΤΕΣΤ 15.000 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΟΥΡΩΝ. 

1. O αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος και αμεταχείριστος. 
2. Να έχει τη δυνατότητα φόρτωσης άνω των 50 δειγμάτων ώστε να καλύπτει με μία  και μόνη 
διαδικασία την πρωινή ρουτίνα του εργαστηρίου. 
3. Να προσδιορίζει τις εξής παραμέτρους: όψη, χρώμα, pH ,ειδικό βάρος, Πρωτεΐνη, Γλυκόζη, 
Χολερυθρίνη, Ουροχολινογόνο, Hb, Λευκοκύτταρα, Ερυθρά, Νιτρώδη, Οξόνη, Λευκοκυτταρική 
εστεράση, Ασκορβικό οξύ κ.άλλα.  
4. Να μετρά το ειδικό βάρος των ούρων με διαθλασίμετρο (μέθοδος αναφοράς) με εύρος μέτρησης 
1,000-1,050 και να έχει την δυνατότητα επιλογής ακρίβειας μέτρησης του ειδικού βάρους με βήμα 
0,001. 
5. Tα δείγματα να εξετάζονται αυτούσια, χωρίς αραίωση ή συμπύκνωση. 
6. Τα αντιδραστήρια και τα υλικά ελέγχου ποιότητας που απαιτούνται να είναι έτοιμα προς χρήση. 
7. Εάν απαιτούνται ειδικά πλυστικά διαλύματα πέραν του απιονισμένου νερού, καθώς και  υλικά 
βαθμονόμησης να υπολογιστούν στην τελική τιμή ανά test. 
8. Nα διορθώνεται αυτόματα η επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης στα αποτελέσματα, καθώς 
και η επίδραση του χρώματος στη μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων. 
9. Το σύστημα να μπορεί μέσω της τεχνικής που χρησιμοποιεί να έχει την καλύτερη δυνατή 
ομογενοποίηση της κατάλληλης ποσότητας δείγματος. 
10. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης και οπτικά με ταινίες σε περίπτωση βλάβης, που να 
τεκμηριώνεται από το εσώκλειστο. 
11. Να έχει μεγάλη χωρητικότητα ταινιών-αντιδραστηρίων >100, οι οποίες να παραμένουν σταθερές 
εντός του αναλυτή για περισσότερο δυνατό διάστημα χωρίς να αλλοιώνονται. 
12. Να χρησιμοποιεί κοινά σωληνάρια για όλα τα δείγματα. Να απαιτεί λιγότερο από 4ml ανά δείγμα 
για το σύνολο των ζητούμενων εξετάσεων. 
13. Το σύστημα να πραγματοποιεί μικροσκοπική εξέταση: α) σε όλα τα δείγματα ή β) σε όσα επιλέξει 
ο χειριστής ή γ) μόνο στα παθολογικά αποτελέσματα της φυσικοχημικής εξέτασης για εξοικονόμηση 
χρόνου. 





 

 
Σελίδα 142 

14. Να χρησιμοποιεί αξιόπιστη μέθοδο προσδιορισμού ,ταυτοποίησης και μέτρησης έμμορφων 
στοιχείων σε δείγμα ούρων και να δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να ελέγχει τα αποτελέσματα και 
την ποιότητά τους, μέσω εικόνων που προσομοιάζουν στην κοινή μικροσκοπική ανάλυση (εικόνες 
πλήρους οπτικού πεδίου) και να μπορεί να αλλάζει-διορθώνει όποτε το κρίνει σκόπιμο. 
15. Να ταυτοποιούνται και να μετρούνται με μεγάλη ευκρίνεια τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
16. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) φυσιολογικά και δύσμορφα, Λευκά αιμοσφαίρια (WBC), Σωροί λευκών 
αιμοσφαιρίων, Κύλινδροι υαλίνης και παθολογικοί, πλακώδη επιθήλια, μη πλακώδη, βακτήρια, 
μύκητες, κρύσταλλοι, βλέννη, σπέρμα. 
17. Κατά την εξέταση έμμορφων στοιχείων, να δίδονται τα αποτελέσματα και κατά οπτικό πεδίο και 
ανά μl. 
18. H ταχύτητα του συστήματος να είναι τουλάχιστον 100 δείγματα/ώρα. 
19. Να διαθέτει μνήμη αποτελεσμάτων και αντίστοιχων εικόνων μικροσκοπικής. 
20. Να διαθέτει σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα ,θύρες USB για τη δυνατότητα αντιγράφων 
ασφαλείας, σύστημα ανάγνωσης bar code, UPS. Υποχρεωτική η σύνδεσή του με το LIS του 
νοσοκομείου με επιβάρυνση της προμηθεύτριας εταιρείας. 
21. Nα διαθέτει τέτοιες εξωτερικές διαστάσεις, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε πάγκο του 
εργαστηρίου. Να αναφερθούν ακριβώς οι διαστάσεις του, διότι λόγω στενότητας του χώρου του 
εργαστηρίου θα προτιμηθεί να επιλεχθεί ο μικρότερος. 

 

Να υπολογιστούν όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο 
αναλώσιμο για την ρύθμιση, την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του αναλυτή. 

ΤΜΗΜΑ 2 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

2.1 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΤΕΣΤ 22.500 

2.2 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP) ΤΕΣΤ 36.000 

2.3 ALT (SGPT) ΤΕΣΤ 37.500 

2.4 ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ ΤΕΣΤ 15.300 

2.5 AST (SGOT) ΤΕΣΤ 40.500 

2.6 ΑΜΕΣΟΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΤΕΣΤ 10.500 

2.7 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΤΕΣΤ 30.000 

2.8 C3 ΤΕΣΤ 2.100 

2.9 C4 ΤΕΣΤ 2.100 

2.10 ΑΣΒΕΣΤΙO Ca ΤΕΣΤ 27.000 

2.11 Carbamazepine (tegretol) ΤΕΣΤ 1.800 

2.12 ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΤΕΣΤ 12.000 

2.13 CK ΤΕΣΤ 36.000 

2.14 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΤΕΣΤ 48.300 

2.15 CRP ΤΕΣΤ 45.000 

2.16 DIGOXIN ΤΕΣΤ 1.500 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

2.17 ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) ΤΕΣΤ 6.000 

2.18 γ GT ΤΕΣΤ 36.000 

2.19 ΓΛΥΚΟΖΗ ΤΕΣΤ 48.000 

2.20 ΓΛΥΚΟΖΙΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ HbA1c ΤΕΣΤ 5.850 

2.21 HDL ΤΕΣΤ 11.550 

2.22 IgA ΤΕΣΤ 3.150 

2.23 IgG ΤΕΣΤ 3.150 

2.24 IgM ΤΕΣΤ 3.150 

2.25 LDH ΤΕΣΤ 40.500 

2.26 LDL ΤΕΣΤ 10.200 

2.27 ΛΙΠΑΣΗ ΤΕΣΤ 3.600 

2.28 ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΕΝΥ ΤΕΣΤ 1.500 

2.29 ΜΑΓΝΗΣΙΟ Μg ΤΕΣΤ 16.500 

2.30 ΑΜΜΩΝΙΑ ΝΗ3 ΤΕΣΤ 1.800 

2.31 PHENOBARBITAL (GARDENAL) ΤΕΣΤ 1.200 

2.32 PHENYTOIN (EPANUTIN) ΤΕΣΤ 1.500 

2.33 ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P) ΤΕΣΤ 18.750 

2.34 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΤΕΣΤ 2.100 

2.35 sTfR ΤΕΣΤ 8.880 

2.36 ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΤΕΣΤ 22.500 

2.37 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΤΕΣΤ 11.250 

2.38 ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ ΤΕΣΤ 1.800 

2.39 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΣΤ 12.000 

2.40 ΟΥΡΙΑ ΤΕΣΤ 45.000 

2.41 VARPROIC ACID ΤΕΣΤ 2.100 

2.42 VANCOMYCIN ΤΕΣΤ 1.800 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

Βιοχημικός αναλυτής random access, επεκτάσιμος & διαμορφώσιμος ώστε να δύναται να  αποτελέσει 
ενοποιημένη πλατφόρμα ανάλυσης Κλινικής Χημείας & Ανοσολογίας. 

1. Να περιλαμβάνει Φωτομετρική μονάδα με ταχύτητα τουλάχιστον 600 εξετάσεις /ώρα & μονάδα 
με ανεξάρτητα ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) για μέτρηση Κ, Νa, Cl ταχύτητας τουλάχιστον 350 
εξετάσεων /ώρα. 
2. Απαραιτήτως να προσφερθούν οι ποσότητες όλων των ηλεκτροδίων που απαιτούνται για την 
διάρκεια της σύμβασης και να κατατεθούν τα CE των ηλεκτροδίων. 
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3. Να δέχεται τουλάχιστον 150 δείγματα σε εφάπαξ φόρτωση. Η φόρτωση δειγμάτων να είναι 
συνεχής. 
4. Nα εκτελεί αυτόματες επαναλήψεις, επαναλήψεις με αραιώσεις καθώς & καθοριζόμενες από 
τον χειριστή.  
5. Να δέχεται πρωτογενή σωληνάρια (16x100, 16x75, 13x100, 13x75 mm), καψάκια, micro cups, 
καψάκια σε σωληνάριο, σωληνάρια με ψευδή πυθμένα. 
6. Να υποστηρίζει ανάγνωση γραμμικού κώδικα (bar-code) δειγμάτων για την ταυτοποίηση και 
για τις εξετάσεις του δείγματος. 
7. Απαραίτητη η σύνδεση με το πληροφορικό σύστημα (LIS) του νοσοκομείου. 
8. Να υποστηρίζει Teleservice & επιστημονική υποστήριξη από απόσταση, επιθυμητό να γίνεται 
on-line ηλεκτρονική αποστολή & ενημέρωση εφαρμογών, βαθμονομητών, διαλυμάτων ποιοτικού 
ελέγχου. 
9.  Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών 
αντίδρασης, βαθμονομήσεων, οθονών του προγράμματος. 
10. Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου (QC): Να δέχεται προγραμματισμό τουλάχιστον 100 διαφορετικών 
διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου. Να εκτελεί αυτόματα ποιοτικό έλεγχο βάση χρόνου & μετά από τη 
βαθμονόμηση νέου αντιδραστηρίου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να απεικονίζονται 
διαγράμματα Levy-Jennings για ημερήσιο & συγκεντρωτικό ποιοτικό έλεγχο. 
11. Βαθμονόμηση: Να δέχεται προγραμματισμό τουλάχιστον 100 διαφορετικών βαθμονομητών. 
Να εκτελεί αυτόματα βαθμονόμηση βάση χρόνου & μετά από αυτόματη αξιολόγηση του ποιοτικού 
ελέγχου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να αποθηκεύονται καμπύλες βαθμονόμησης. Να 
εκτελείται προληπτική βαθμονόμηση των εν αναμονή αντιδραστηρίων. 
12. Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης μέσω  teleservice με την τεχνική 
υποστήριξη για τη συντομότερη επίλυση προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν εύκολα από 
απόσταση. 
13. Να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 60 εξετάσεις. Τα αντιδραστήρια να φυλάσσονται σε 
ψυχόμενο χώρο .Η φόρτωση αντιδραστηρίων να γίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αναλυτή, 
να γίνεται αυτόματη εκφόρτωση αντιδραστηρίων & να υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης 
απομάκρυνσης αντιδραστηρίων. 
14. Να επιτρέπει χειροκίνητη φόρτωση των δειγμάτων ρουτίνας & των επειγόντων δειγμάτων 
απευθείας στον αναλυτή, σε περίπτωση διακοπής της αυτόματης τροφοδοσίας. 
15. Να εκτελεί ανά πάσα στιγμή επείγοντα δείγματα (θέση stat) χωρίς διακοπή της ρουτίνας. 
16. Να διαθέτει ανίχνευση πήγματος με αισθητήρα μεταβολής πίεσης & ανίχνευση στάθμης υγρών 
με τεχνολογία ανίχνευσης χωρητικότητας. Να υπάρχει προστασία των σωληναρίων δειγμάτων από 
ηλεκτροστατικό θόρυβο. 
17. Η ανάδευση δείγματος-αντιδραστηρίου να γίνεται με σύστημα υπερήχων ώστε να μην υπάρχει 
επιμόλυνση από αναδευτήρες. 
18. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για χρήση, να αναγνωρίζονται & να  καταχωρούνται 
αυτόματα από τον αναλυτή μέσω αναγνώστη γραμμικού κώδικα. 
19. Επιθυμητό να διαθέτει ανοικτά κανάλια. 
20. Να δέχεται ταυτόχρονη ανάλυση των εξής τύπων δείγματος : Ορός, πλάσμα, ούρα, ΕΝΥ, ολικό 
αίμα (για HbA1c), πλευριτικό υγρό, ασκιτικό κλπ. 
21. Να  ελέγχει το δείγμα για λιπαιμία, αιμόλυση, ίκτερο με ειδική αναφορά για κάθε εξέταση 
ανάλογα με το ποσοστό παρεμβολής. 
22. Να προσφερθούν και να συμπεριληφθούν στην τελική τιμή ανά εξέταση, όλα τα απαραίτητα 
αντιδραστήρια, πλυστικά, αναλώσιμα αναλυτή, calibrators, controls, ηλεκτρόδια, κυβέτες πλενόμενες ή 
μιας χρήσης και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη διεξαγωγή όλων των ζητούμενων εξετάσεων σε 
επαρκείς ποσότητες ανά έτος. 
23. Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής του ίδιου κατασκευαστικού οίκου , που να χρησιμοποιεί 
τα ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα με τον κύριο αναλυτή και ο οποίος να έχει ταχύτητα 250 τεστ την 
ώρα χωρίς τους ηλεκτρολύτες (για την ταχύτητα). 
24. Να υπολογιστούν και να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και αντιδραστήρια 
(κυβέτες ,ηλεκτρόδια , calibrators, controls ) και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη διεξαγωγή των 
ζητούμενων αριθμών εξετάσεων και για τον εφεδρικό αναλυτή. 
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25. Η προμηθεύτρια εταιρεία να εντάξει το εργαστήριο σε σύστηµα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου 
από τον οργανισμό που θα υποδείξει το εργαστήριο, για τις εξετάσεις που θα υποδειχθούν από το 
εργαστήριο.  

 

Να υπολογιστούν όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο 
αναλώσιμο για την ρύθμιση, την   εύρυθμη και σωστή λειτουργία του αναλυτή. 

ΤΜΗΜΑ 3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

3.1 Troponin T hs  ΤΕΣΤ 11.700 

3.2 NT proBNP ΤΕΣΤ 2.100 

3.3 ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΤΕΣΤ 7.200 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

1. Ο αναλυτής να είναι επιτραπέζιος, πλήρως αυτοματοποιημένος και οπωσδήποτε Random Access. 
2. Η ταχύτητά του να είναι τουλάχιστον 85 αποτελεσμάτων την ώρα. 
3. Να δέχεται τουλάχιστον 30 δείγματα ορού ή πλάσματος σε σωληνάριο φυγοκέντρου ή καψάκια. 
4. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης οποιουδήποτε συνδυασμού εξετάσεων και να 
διαθέτει τουλάχιστον 18 θέσεις αντιδραστηρίων για πιθανή διενέργεια επιπλέον εξετάσεων . 
5. Τα αποτελέσματα να εκδίδονται σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών. 
6. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων να γίνεται με τη μέθοδο της ηλεκτροχημειοφωταύγειας ή άλλης 
παρόμοιας. 
7. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης Bar code για τα αντιδραστήρια και για τα δείγματα. 
8. Να έχει αυξημένη ευαισθησία και υψηλή γραμμικότητα που να αποδεικνύεται με τα εσώκλειστα 
της εταιρείας. 
9. Να διαθέτει αντιδραστήρια τα οποία να μπορούν να παραμένουν στον αναλυτή και να μην είναι 
απαραίτητη η φύλαξή τους στο ψυγείο μετά το τέλος της ρουτίνας. 
10. Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης πηγμάτων, στάθμης ορών και 
αντιδραστηρίων και να ειδοποιεί τον χειριστή για τυχόν έλλειψή τους. 
11. Να διαθέτει ρύγχη μιας χρήσης στην πιπέτα δειγματοληψίας για να αποκλείεται η επιμόλυνση 
δείγματος (carry over). 
12. Να δύναται να εκτελεί επείγουσες εξετάσεις (STAT) σε 9 λεπτά. 
13. Να διαθέτει ο αναλυτής πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να προσφερθεί στην τελική 
τιμή. 
14. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με κεντρικό υπολογιστή και να συνδεθεί απαραίτητα με το σύστημα 
LIS του νοσοκομείου. 
15. Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, πρόγραμμα επεξεργασίας ασθενών στα ελληνικά, UPS 
σύστημα και ότι άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του. 
16. Ο αναλυτής να εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις Καρδιακούς δείκτες : hsΤROPONIN –T , NT-pro BNP, 
CK-MB(mass). 
17. Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, αναλώσιμα (κυβέττες, ρύγχη, πλυστικά, 
calibrators, controls) και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη διεξαγωγή των ζητούμενων σε αριθμό 
εξετάσεων. 
18. Η προμηθεύτρια εταιρεία να εντάξει την εξέταση της Τροπονίνης Τ hs σε σύστημα εξωτερικού 
ποιοτικού ελέγχου από τον οργανισμό που θα υποδείξει το εργαστήριο. 

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου και θα πρέπει να 
πληρούνται επί ποινή απόρριψης. 
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Να προστεθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο 
απαραίτητο αναλώσιμο για την ρύθμιση, την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του αναλυτή. 

ΤΜΗΜΑ 4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

4.1 Ηλεκτροφόρηση ορού σε gel ΤΕΣΤ 4.320 

4.2 Ανοσοκαθήλωση ορού σε gel ΤΕΣΤ 1.440 

4.3 Ανοσοκαθήλωση ούρων (για κ ή λ αλύσεις) 
σε gel ΤΕΣΤ 240 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1. Το σύστημα να είναι τελευταίας τεχνολογίας και αυτοματοποιημένο σε όλα τα στάδια της 
εξέτασης: εναπόθεση δείγματος, ηλεκτροφόρηση, επώαση, χρώση, αποχρωματισμό, στέγνωμα, 
εξαγωγή αποτελεσμάτων. 
2. Να είναι μικρών διαστάσεων και απλό στο χειρισμό.  
3. Όλες οι φάσεις της διαδικασίας να ελέγχονται από το πρόγραμμα για άριστα αποτελέσματα και να 
ειδοποιεί για τυχόν προβλήματα. 
4. Να διαθέτει ειδικούς φορείς δειγμάτων μιας χρήσεως για ασφάλεια του χειριστή. Η εναπόθεση 
του δείγματος να γίνεται σε γέλη και με ειδικούς επιθέτες μιας χρήσεως αυτόματα από το μηχάνημα 
για άριστη εφαρμογή & ασφάλεια του χειριστή και να απαιτείται μικρός όγκος δείγματος. 
5. Το δείγμα να τοποθετείται άμεσα και χωρίς προεργασία πριν την εναπόθεση για αποφυγή 
παρακράτησης κλασμάτων πρωτεϊνών και διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. Επίσης να 
έχει τη δυνατότητα ψύξης του gel κατά την ηλεκτροφόρηση για διασφάλιση υψηλής διαχωριστικής 
ανάλυσης. 
6. Το δείγμα των ούρων να χρησιμοποιείται χωρίς συμπύκνωση. 
7. Να έχει τη δυνατότητα να τρέξει ταυτόχρονα στην ίδια ταινία διαφορετικούς τύπους δειγμάτων 
(π.χ. ορό και ούρα). 
8. Ο χρόνος διαδικασίας της εξέτασης να είναι ο μικρότερος δυνατός. Να αναφερθούν ενδεικτικοί 
χρόνοι προς αξιολόγηση. 
9. Τα προγράμματα – πρωτόκολλα να είναι ανοιχτά για τυχόν ρυθμίσεις από τον χειριστή, το δε 
πρόγραμμα λειτουργίας να είναι το απλούστερο δυνατόν. 
10. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της τάσης και της θερμοκρασίας με στοιχεία Peltier. 
11. Να χρησιμοποιεί έτοιμα gel αγαρόζης με ενσωματωμένο buffer block στον ανοδικό και καθοδικό 
πόλο. Να μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες εξετάσεις: Πρωτεΐνες ορού (5 κλάσματα, 6 κλάσματα, 
υψηλής ανάλυσης άνω των 15 κλασμάτων), Πρωτεΐνες ούρων, Ανοσοκαθήλωση ορού και ούρων, 
Screening εξέταση σε ορό και ούρα, Εξέταση Bences-Jones σε ούρα, Aλκαλική φωσφατάση, Όξινη 
φωσφατάση, Lipoprotein, HDL, Cholesterol, Ισοένζυμα ALP/CK/LD, IgG IEF και άλλες προς αξιολόγηση. 
12. Τα προσφερόμενα κιτ αντιδραστηρίων να είναι πλήρη περιέχοντας όλα τα απαιτούμενα για την 
εξέταση (ταινίες, αραιωτικά, διαλύματα χρώσης-αποχρωματισμού, στυπόχαρτα κλπ). Να 
προσφερθούν ξεχωριστά όλα τα λοιπά κοινά αναλώσιμα που απαιτεί το σύστημα και να υπολογιστούν 
όλα τα αναλώσιμα στην τελική τιμή ανά τεστ. 
13. Να προσφερθεί εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας για όλες τις 
ζητούμενες εξετάσεις. 
14. Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη Η/Υ με όλα τα παρελκόμενα, scanner υψηλής ευκρίνειας 
και εξελιγμένο λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. 
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15. Το λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων να είναι σε περιβάλλον Windows, απλό στη χρήση 
και να μπορεί χρησιμοποιηθεί με όλα τα gel του συστήματος. Να διαθέτει διαγράμματα ποιοτικού 
ελέγχου και να δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να επεξεργαστεί πλήρως την εικόνα του gel. Να έχει 
την δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων ασθενών και εύκολης αναζήτησης τους. Να δίνει 
αναφορές αποτελεσμάτων ασθενών πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 
εργαστηρίου. Να έχει τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνει σχόλια αποτελεσμάτων στις αναφορές 
ασθενών. Να μπορεί στο απαντητικό της η/φ πρωτεϊνών να συμπεριλαμβάνει και τα αποτελέσματα 
της ανοσοκαθήλωσης. Να συνδεθεί με το σύστημα LIS του νοσοκομείου δαπάνη του προμηθευτή. 
16. Ο προμηθευτής να διαθέτει αποδεδειγμένα τμήμα τεχνικής & επιστημονικής υποστήριξης για την 
άμεση επίλυση προβλημάτων στο μικρότερο δυνατό διάστημα. 
17. Να διαθέτει CE MARK, καθώς επίσης να δοθεί κατάλογος εγκατεστημένων μηχανημάτων, προς 
αξιολόγηση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Α) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφέρεται πρόγραμμα σύνδεσης του λογισμικού του αναλυτή με το 
πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου, ήτοι LIS LABORATORY INFORMATION SYSTEM. Οπωσδήποτε 
εγκατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας από τον Η/Υ στον αναλυτή και αντίστροφα. (Ουσιώδης όρος). 

Β) Να προσφερθεί και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος των παρακάτω εξετάσεων από την ίδια εταιρεία που 
προσφέρει τα αντιδραστήρια (με ποινή απόρριψης) και να αναλάβει το κόστος. 

Γ) Να υπολογιστούν όλα τα αναλώσιμα για τη διεξαγωγή των τεστ που απαιτούνται ετησίως, στην τελική 
τιμή ανά τεστ. 

Να προστεθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο 
απαραίτητο αναλώσιμο για την ρύθμιση, την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του αναλυτή 

ΤΜΗΜΑ 5 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΣΤ 90.000 

5.2 ΔΕΚ ΤΕΣΤ 4.500 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

1. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή πρέπει να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους 
μέτρησης κυττάρων, που υπαγορεύουν την άμεση ανίχνευση αυτών χωρίς να υφίστανται αλλοιώσεις 
λόγω επεξεργασίας από λυτικά ή άλλα αντιδραστήρια. 
2. Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής και φόρτωσης τουλάχιστον 100 θέσεων. 
3. Η ποσότητα του δείγματος να μην είναι μεγαλύτερη των 100 μL. 

4. Κατά προτίμηση, ο αναλυτής να ταυτοποιεί τα κύτταρα με τις εξής ιδιότητες, όπου είναι 
εφαρμόσιμες, σύμφωνα με τις αρχές μέτρησης του κάθε είδους κυττάρων: 

 Μέγεθος κυττάρου. Με ογκομετρική ανάλυση για τη μέτρηση του όγκου του κυττάρου. 
 Μορφολογία εσωτερικής δομής (Κοκκίωση: πλήθος κοκκίων κυτταροπλάσματος, Μέγεθος πυρήνα 
κυττάρου: σχέση πυρήνα-κυτταροπλάσματος). 
 Μορφολογία εξωτερικής δομής βασιζόμενης στην κυτταρομετρία ροής. 
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5. Να διαθέτει σύστημα δειγματοληψίας με ξεχωριστές ποσότητες αίματος για κάθε μονάδα 
μέτρησης. Η μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων να πραγματοποιείται με σύγχρονη μεθοδολογία laser και 
να αποδεικνύεται η αξιοπιστία της μέτρησής τους. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του συστήματος. 

6. Να μετρά την αιμοσφαιρίνη με διεθνώς αποδεκτή και τεκμηριωμένη μέθοδο με αντιδραστήρια 
χωρίς κυάνιο. 
7. Να μετρά: 
 Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC). 
 Αριθμών ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC). 
 Αιμοσφαιρίνη (Hb). 
 Αιματοκρίτη (Hct). 
 Μέσο όγκο ερυθρών (MCV). 
 Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW). 
 Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (MCH). 
 Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης κατά ερυθροκύτταρο (MCHC). 
 Αιμοπετάλια (PLT). 
 Μέσο όγκο αιμοπεταλίων (MPV). 
 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % μονοπύρηνων. 
 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % λεμφοκυττάρων. 
 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % ηωσινοφίλων. 
 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % βασεοφίλων. 
 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % ουδετεροφίλων. 
 Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % εμπύρηνων ερυθρών (NRBC). 
 Το άθροισμα των ποσοστών των λευκοκυττάρων να είναι μικρότερο ή ίσο (≤ 100) και το 
άθροισμα των απόλυτων τιμών όλων των πληθυσμών (ώριμων και άωρων) να ισούται με τον 
αριθμό των λευκών 
 Να μετρά δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ), σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό. Η μέτρηση των ΔΕΚ και 
των παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα, αυτόματα και σε τυχαία σειρά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια 
χειροκίνητη επεξεργασία. 
8. Να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας πλήρη 
μορφολογία των κυττάρων. 

Συγκεκριμένα: 
Μορφολογία λευκών αιμοσφαιρίων: άτυπα λεμφοκύτταρα, λευκοπενία, βλάστες, λευκοκυττάρωση, άωρα 
κοκκιοκύτταρα, λεμφοπενία, λεμφοκυττάρωση, ουδετεροπενία, πολυμορφοπυρήνωση, ηωσινοφιλία, 
βασεοφιλία. 
Οι υποπληθυσμοί των λευκών αιμοσφαιρίων (τύπος) να προσδιορίζονται με τη βοήθεια κυτταρομετρίας 
ροής. 
Μορφολογία ερυθρών: Εμπύρηνα ερυθρά, ανισοκυττάρωση, μικροκυττάρωση, θραύσματα ερυθρών, 
μακροκυττάρωση, συγκολλήσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων, υποχρωμία. 
Μορφολογία αιμοπεταλίων: Συγκρίματα ή ροζέτες αιμοπεταλίων, μικρά ή μεγάλα αιμοπετάλια, 
θρομβοπενία, θρομβοκυττάρωση. 

9. Να εμφανίζει σε οθόνη και να εκτυπώνει σε τουλάχιστον 4 ιστογράμματα ή νεφελογράμματα με τις 
κατανομές των λευκών, ερυθρών και αιμοπεταλίων με τρόπο που να παρέχουν ασφαλείς κλινικές 
πληροφορίες με βάση διεθνή βιβλιογραφία. 
10. Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον πάνω από (>) 60 δείγματα την ώρα 
συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΚ και των εμπύρηνων ερυθρών και στα δύο συστήματα δειγματοληψίας 
(ανοικτό και κλειστό σύστημα). 
11. Το όργανο να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου, αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης, όλων των άμεσα 
μετρούμενων παραμέτρων. 
12. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης τόσο της επαρκούς ποσότητας δείγματος όσο και της ποιότητας 
αυτού (πήγματα, φυσαλίδες, κ.λ.π.) 
13. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει σύστημα που θα ειδοποιεί τον χειριστή για τις στάθμες 
των αντιδραστηρίων τα οποία σε αριθμό να μην υπερβαίνουν τα έξι (6). 
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14. Να διαθέτει σύστημα αυτοκαθαρισμού και αυτόματης εξάλειψης των συγκεντρωμένων πρωτεϊνών 
στους χώρους μέτρησης αυτόματα μετά από κάθε μέτρηση χωρίς τη χρήση ειδικών καθαριστικών 
αντιδραστηρίων και χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. 
15. Να διαθέτει σύστημα προγραμματισμού αυτόματου καθαρισμού στη διάρκεια της ημέρας. 
16. Να έχει προγράμματα ελέγχου ποιότητας που χρησιμοποιώντας τα δείγματα ρουτίνας να 
εξασφαλίζουν συνεχή έλεγχο αποτελεσμάτων και τα οποία θα αποτελούν τμήμα του βασικού 
προγραμματισμού του οργάνου. Επίσης να διαθέτει έλεγχο επαναληψιμότητας (repeatability) και η 
μεταφορά σφάλματος από δείγμα σε δείγμα (carry over) να είναι <1% και να δύναται να αποτυπωθεί . 
17. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ρυθμίσεων, ειδικά διαγνωστικά προγράμματα σύγχρονο 
υπολογιστικό σύστημα, έγχρωμη οθόνη, εκτυπωτή, UPS και δυνατότητα σύνδεσης με server (LIS). 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφέρεται σύνδεση του λογισμικού του αναλυτή με το 
πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Οπωσδήποτε εγκατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας από 
τον Η/Υ στον αναλυτή και αντίστροφα με δαπάνη του προμηθευτή. (Ουσιώδης όρος). 
18. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης μετάπτωσης σε κατάσταση stand-by και εύκολης και άμεσης 
επαναφοράς σε κανονική χρήση, σε χρόνο μικρότερο των πέντε (5) λεπτών. 
19. Να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σωληνάρια κλειστού τύπου όλων των κατασκευαστικών οίκων. 
20. Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα ελέγχου (control) και 
πρότυπο αίμα ρύθμισης  (calibration standard), για όλες τις άμεσα μετρούμενες 
παραμέτρους. Να προσφερθούν ποσότητες αίματος ελέγχου επαρκείς για την κάλυψη των 
συνολικών ετήσιων αναγκών. 
21. Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος 
στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες θα αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο και θα φέρουν την έγκριση 
του κατασκευαστή (όπως ο Νόμος 2955/01 στο άρθρο 2, παρ. 5, εδάφ. α, ορίζει) 
22. Να διαθέτει πλήρες τμήμα τεχνικής υποστήριξης (service). Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης 
να είναι διαθέσιμο όλο το εικοσιτετράωρο και η προσέλευση του τεχνικού να γίνεται εντός 
εικοσιτετραώρου από τη δήλωση της βλάβης. Το service, τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα 
για την αποκατάσταση της βλάβης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Να διαθέτει σύστημα 
παρακολούθησης της πορείας του προσφερόμενου οργάνου, σε καθημερινή βάση και 
αυτοματοποιημένα μέσω διαδικτύου. 
23. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να προβαίνουν σε επίδειξη των 
δυνατοτήτων του προσφερόμενου αναλυτή με σκοπό την εκτίμηση στην πράξη της μετρικής 
αξιοπιστίας του, της απόδοσής του, της λειτουργικότητάς του, της φιλικότητάς του ως προς τον 
χειριστή και εν γένει της ευχρηστίας του, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή του σε σχέση 
με τις τεθείσες από τη διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, μία προς μία. 
24. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει και εφεδρικό - βοηθητικό αναλυτή πάγκου, ο 
οποίος να μετράει πέντε υποπληθυσμούς λευκών αιμοσφαιρίων. Ο αναλυτής αυτός θα εκτελεί 
το 10% περίπου των δειγμάτων και - για λόγους συμβατότητας των αποτελεσμάτων και ευκολία 
των χειριστών - πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τον αναλυτή ρουτίνας. 
25. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη του φύλλου συμμόρφωσης. Στο φύλλο 
συμμόρφωσης θα απαντώνται μία προς μία οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Θα αναφέρεται 
αν εκπληρώνεται η προδιαγραφή, το βαθμό στον οποίο εκπληρώνεται ή αν δεν εκπληρώνεται. 
Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών αυτών θα πρέπει να γίνονται παραπομπές σε αποσπάσματα 
από Operator’s Manual και Service Manual, σε prospectus του προσφερόμενου οργάνου που 
θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο (και όχι πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια) 
καθώς επίσης και σε επιστημονικές εκδόσεις και λοιπά επιστημονικά έντυπα που θα 
προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος. Η κάθε παραπομπή θα έχει έναν 
αριθμό (κατά αύξουσα σειρά) και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής θα υπάρχει ο 
αντίστοιχος αριθμός σε κύκλο. Π.χ. εκπληρώνεται πλήρως η προδιαγραφή (operator’s manual 
σελ. 135 σημείο 4). 
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26. Να παρέχεται από τον προμηθευτή δωρεάν εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος από ανεξάρτητο 
πιστοποιημένο κέντρο, καθ’ υπόδειξη του εργαστηρίου του Νοσοκομείου.  

Να προστεθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο 
απαραίτητο αναλώσιμο για την ρύθμιση, την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του αναλυτή,   

ΤΜΗΜΑ 6 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

6.1 
Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1, 2, 3) με χρόνο 
ζωής τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την 
εκτέλεση της έμμεσης δοκιμασίας Coombs. 

ΣΕΤ 39 

6.2 
Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1-11, panel) με 
χρόνο ζωής τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την 
ταυτοποίηση πιθανών αντισωμάτων. 

ΣΕΤ 39 

6.3 

Ερυθρά γνωστών ομάδων Α1, Α2, Β και Ο με 
χρόνο ζωής τουλάχιστον 20-30 ημερών, για τον 
προσδιορισμό της ομάδας αίματος (ανάστροφη 
διαδικασία) στην πλάκα ή σε κάρτα. 

ΣΕΤ 39 

6.4 

Κάρτες ABΟ-RhD με ενσωματωμένους 
αντιορούς για την ταυτοποίηση των ομάδων 
αίματος ΑΒΟ και Rhesus (να μην ανιχνεύεται η 
ποικιλία DVI). 

ΤΕΣΤ 4.500 

6.5 
Κάρτες που περιέχουν βόειο αλβουμίνη και 
μακρομοριακούς ενισχυτές για τη δοκιμασία 
της διασταύρωσης σε περιβάλλον. 

ΤΕΣΤ 4.500 

  (250 κάρτες) 

6.6 
Κάρτες Anti-CEce K Control με 
ενσωματωμένους αντιορούς για την 
ταυτοποίηση του φαινοτύπου Rhesus και Kell. 

ΤΕΣΤ 900 

6.6 

Κάρτες με ενσωματωμένο πολυδύναμο 
αντισφαιρινικό ορό για τη δοκιμασία της 
έμμεσης Coombs και της διασταύρωσης εν 
θερμώ. 

ΤΕΣΤ 10.800 

  
(600 κάρτες) 

6.7 
Κάρτες D.A.T. (IgG + C3b,C3d) με 
ενσωματωμένους μονοδύναμους αντιορούς για 
την εκτέλεση της άμεσης δοκιμασίας Coombs. 

ΤΕΣΤ 900 

  
(150 κάρτες) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΕΣΤ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

1 
Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1, 2, 3) με χρόνο 
ζωής τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την 
εκτέλεση της έμμεσης δοκιμασίας Coombs. 

13 σετ 

2 
Ερυθρά γνωστού φαινοτύπου (1-11, panel) με 
χρόνο ζωής τουλάχιστον 28-30 ημερών, για την 
ταυτοποίηση πιθανών αντισωμάτων. 

13 σετ 

3 

Ερυθρά γνωστών ομάδων Α1, Α2, Β και Ο με 
χρόνο ζωής τουλάχιστον 20-30 ημερών, για τον 
προσδιορισμό της ομάδας αίματος (ανάστροφη 
διαδικασία) στην πλάκα ή σε κάρτα. 

τουλάχιστον 

13 σετ 

4 

Κάρτες ABΟ-RhD με ενσωματωμένους 
αντιορούς για την ταυτοποίηση των ομάδων 
αίματος ΑΒΟ και Rhesus (να μην ανιχνεύεται η 
ποικιλία DVI). 

1500 τεστ 

5 
Κάρτες που περιέχουν βόειο αλβουμίνη και 
μακρομοριακούς ενισχυτές για τη δοκιμασία 
της διασταύρωσης σε περιβάλλον. 

1500 τεστ 

(250 κάρτες) 

6 
Κάρτες Anti-CEce K Control με 
ενσωματωμένους αντιορούς για την 
ταυτοποίηση του φαινοτύπου Rhesus και Kell. 

300 τεστ 

7 

Κάρτες με ενσωματωμένο πολυδύναμο 
αντισφαιρινικό ορό για τη δοκιμασία της 
έμμεσης Coombs και της διασταύρωσης εν 
θερμώ. 

3600 τεστ 

(600 κάρτες) 

8 
Κάρτες D.A.T. (IgG + C3b,C3d) με 
ενσωματωμένους μονοδύναμους αντιορούς για 
την εκτέλεση της άμεσης δοκιμασίας Coombs. 

300 τέστ 

(150 κάρτες) 

 

1. Οι ζητούμενες εξετάσεις να πραγματοποιούνται με τεχνική καρτών (στηλών αιμοσυγκόλλησης με 
γέλη ή ορατά μικροσφαιρίδια). 
2. Να έχουν υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψιμότητα και αξιοπιστία, η οποία να 
αποδεικνύεται με σχετική διεθνή βιβλιογραφία. 
3. Οι αντιοροί που είναι ενσωματωμένοι στις κάρτες ομάδων αίματος και Rhesus να είναι 
μονοκλωνικής προέλευσης προκειμένου να ανιχνεύονται οι υποομάδες ΑΒΟ και Rhesus.  
4. Οι κάρτες ABO Rhesus, φαινοτύπου και άμεσης Coombs  
 Να διαθέτουν στήλη control. 
 Να δίνουν καθαρές και σταθερές συγκολλήσεις. 
 Να μη δίνουν ψευδείς αντιδράσεις. 
 Να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης (τουλάχιστον έξι μήνες από την παραλαβή). 
5. Τα ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 20-30 ημερών. 
6. Να μην απαιτείται πλύσιμο ερυθροκυττάρων για την εκτέλεση των δοκιμασιών. 
7. Ο συνολικός χρόνος επώασης και φυγοκέντρησης να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά. 
8. Να διαθέτουν σήμανση CE και πιστοποιητικά CE, ISO. 
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9. Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα διαλύματα και αναλώσιμα για την εκτέλεση των εξετάσεων. 
10. Να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης ή ελέγχου σε περίπτωση ζήτησης. 
11. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι εταιρείες που θα προσφέρουν τα αντιδραστήρια θα πρέπει να προσφέρουν ημιαυτόματο συνοδό 
εξοπλισμό που να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Φυγόκεντρος καρτών 

Κάθε θέση να δέχεται μία κάρτα. Ο χρόνος και η ταχύτητα να είναι εκ των προτέρων ρυθμισμένα κατάλληλα 
για την προτεινόμενη μεθοδολογία. Να λειτουργεί αθόρυβα, ο χρόνος και η ταχύτητα να εμφανίζονται στην 
οθόνη και να υπάρχει ηχητικό σήμα στο τέλος της φυγοκέντρησης. 

Επωαστήρας καρτών 

Κατάλληλος για την επώαση καρτών σε θερμοκρασία 37 ± 2 ℃. Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου επώασης. 
Ο χρόνος και η θερμοκρασία να εμφανίζονται ηλεκτρονικά σε οθόνη. Στο τέλος της επώασης να υπάρχει 
ηχητικό σήμα.  

Αυτόματη πιπέτα πολλαπλών ρίψεων 

Να έχει πρόγραμμα παρασκευής εναιωρήματος ερυθρών (3-5%). Επίσης να έχει έτοιμα προγράμματα για 
την προσθήκη των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων με τους όγκους που χρησιμοποιούνται στις 
δοκιμασίες. Δυνατότητα ρύθμισης αριθμού ρίψεων. Να προσφερθούν τουλάχιστον δύο τεμάχια. 

Στατώ εργασίας 

Στατώ κατάλληλο για τη στήριξη φιαλιδίων διαλυμάτων, σωληναρίων δειγμάτων και καρτών. 

Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε όλα τα ανωτέρω και να πραγματοποιείται εξαμηνιαίος προληπτικός 
έλεγχος καλής λειτουργίας.  

Σε περίπτωση βλάβης να παρέχεται δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης του εξοπλισμού μέχρι της 
επιλύσεως του προβλήματος. 

ΤΜΗΜΑ 7 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

7.1 Χρόνος προθρομβίνης (PT) ΤΕΣΤ 57.000 

7.2 Χρόνος ενεργ. μερικής θρομβοπλαστίνης (ΑPΤT) ΤΕΣΤ 54.000 

7.3 Προίόντα αποδομής ινώδους (D-Dimer) ΤΕΣΤ 12.600 

7.4 Ινωδογόνο ΤΕΣΤ 10.800 

7.5 Αντιθρομνίνη ΙΙΙ ΤΕΣΤ 1.500 

7.6 Πρωτεϊνη C ΤΕΣΤ 1.200 

7.7 Πρωτεϊνη S ΤΕΣΤ 1.800 

7.8 Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη C 
(ProCAcR) ΤΕΣΤ 1.200 

7.9 Αντιπηκτικό του λύκου (LA) ΤΕΣΤ 1.200 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΗΞΗΣ 
 

1. Ο αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, υπεραυτόματος, συνεχούς φόρτωσης, τυχαίας 
προσπέλασης, τύπου Random access, πολλαπλών επιλογών. 

2. Να πραγματοποιεί πηκτολογικές, χρωμογονικές και ανοσολογικές εξετάσεις ταυτόχρονα. 
3. Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς διακοπή της λειτουργίας του. 
4. Να μπορεί να κάνει επείγουσα ανάλυση (stat), ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αφαιρούνται τα 

δείγματα ρουτίνας. Να διαθέτει ειδικές θέσεις STAT για επείγοντα δείγματα. 
5. Να διαθέτει 20 τουλάχιστον ψυχόμενες (≤12℃) θέσεις για τα αντιδραστήρια, standards και  

controls, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη διατήρησή τους. 
6. Να ανιχνεύει αυτόματα τα επίπεδα αντιδραστηρίων και δειγμάτων και να προειδοποιεί για την 

έλλειψη αυτών. 
7. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον είκοσι διαφορετικών εξετάσεων. 
8. Να υπάρχει δυνατότητα απ’ ευθείας τοποθέτησης του σωληναρίου μετά την φυγοκέντρησή 

του χωρίς να αφαιρεθεί το πώμα του (cap piercing), για μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη. 
9. Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά ασθενή και συγκεντρωτικά. 
10. Να έχει θετική αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με ενσωματωμένο αναγνώστη 

γραμμικού κώδικα (Barcode reader). 
11. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων. 
12. Να δέχεται σωληνάρια αιμοληψίας διαφόρων τύπων, RIA και καψάκια. 
13. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 80 test / την ώρα. 
14. Να διαθέτει δύο αυτόματους διανεμητές υγρών, έναν για τα δείγματα, standards και controls 

και έναν για τα αντιδραστήρια προς αποφυγή προσμίξεων (carry over), με αντίστοιχα 
συστήματα συνεχούς καθαρισμού κατά την εργασία. 

15. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης αποτελέσματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης 
και δυνατότητα ανάλυσης πολλαπλών αραιώσεων αρχικού δείγματος (Multi dilution analysis). 

16. Να έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας (quality control), διαγράμματα 
διακύμανσης τιμών των πλασμάτων ελέγχου.  

17. Να έχει προγραμματισμένη από το χρήστη και εξαρτώμενη από το αποτέλεσμα αυτόματη 
συνέχιση ανάλυσης και εκτέλεση άλλων εξετάσεων στον ίδιο ασθενή (Reflex test). 

18. Να διαθέτει οθόνη και να συνοδεύεται από εκτυπωτή και UPS. 
19. Να είναι εύκολος στη χρήση. 
20. Να έχει φιλικό πρόγραμμα στον χρήστη / ελεύθερα πρωτόκολλα εξετάσεων (ανοικτό 

σύστημα). 
21. Να έχει δυνατότητα για σύνδεση με δίκτυο και κεντρικό Η/Υ. 
22. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης πρόσθετων εξετάσεων πήξης σε περίπτωση ζήτησης. 
23. Να είναι επιτραπέζιος και να έχει εργονομικές (μικρές) διαστάσεις. 
24. Οι κυβέττες να είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες μεταξύ τους με δυνατότητα πλήρους 

αξιοποίησης των διαθέσιμων θέσεων για καλύτερη διαχείριση από τον αναλυτή και οικονομία. 
 

Σημείωση: 

1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφέρεται (με δαπάνη του προμηθευτή) πρόγραμμα σύνδεσης 
του λογισμικού του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου, ήτοι LIS LABORATORY 
INFORMATION SYSTEM. Οπωσδήποτε εγκατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας από τον Η/Υ στον 
αναλυτή και αντίστροφα. (Ουσιώδης όρος). 

2. Να παραχωρηθεί και εφεδρικός αναλυτής , αυτόματος, (και αυτός να συνδεθεί με το πληροφοριακό 
σύστημα του Νοσοκομείου με δαπάνη του προμηθευτή), που να μπορεί να καλύψει το εργαστήριο 
σε περίπτωση βλάβης του κύριου αναλυτή, ο οποίος να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον 
PT, APTT, ινωδογόνου και D-Dimer. 
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3. Η προσφορά να περιέχει επαρκείς ποσότητες πλασμάτων ελέγχου για έλεγχο των εκτελούμενων 
εξετάσεων καθημερινά και τους ανάλογους βαθμονομητές (calibrators) σε όποιες εξετάσεις 
χρειάζονται. 

4. Επίσης να προσφερθούν επαρκείς ποσότητες καθαριστικών διαλυμάτων, και αναλωσίμων που 
χρειάζονται για τη λειτουργία του αναλυτή. 

5. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης (operation manual) στα ελληνικά, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή. 

6. Η θρομβοπλαστίνη να έχει ISI περί το 1. 

7. Να κατατεθούν τα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων μαζί με την προσφορά (με ποινή απόρριψης).  

ΤΜΗΜΑ 8 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

8.1 

Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση 
αερόβιων μικροβίων, με ρητίνες για τη 
δέσμευση αντιβιοτικών και 
αντικαρκινικών φαρμάκων. Να  
επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου 
αίματος από 3–10ml. 

Ποσότητα 27 συσκευασίες των 50 φιαλών 
αιμοκαλλιέργειας = 1800 τεμάχια. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
ΤΩΝ 50 81 

8.2 

Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αυστηρά 
και προαιρετικά αναερόβιων μικροβίων, 
με παράγοντα λύσης των κυττάρων ώστε 
να ανιχνεύονται τα φαγοκυτταρωμένα 
μικρόβια. Να επιτρέπουν καλλιέργειες σε 
εύρος όγκου αίματος από 3–10ml. 

Ποσότητα ¨ 27 συσκευασίες των 50 
φιαλών αιμοκαλλιέργειας = 1800 τεμάχια. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
ΤΩΝ 50 81 

8.3 

Φιαλίδια παιδιατρικά με ρητίνες για τη 
δέσμευση αντιβιοτικών και 
αντικαρκινικών φαρμάκων . Να  
επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου 
αίματος από 0,5–5ml. 

Ποσότητα 4 συσκευασίες των 50 φιαλών 
αιμοκαλλιέργειας = 200 τεμάχια. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
ΤΩΝ 50 12 

8.4 

Φιαλίδια με εκλεκτικό υλικό που περιέχει 
chloramphenicol & tobramycin για ταχεία 
αναζήτηση μυκήτων. Να  επιτρέπουν 
καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 
3 –10  ml. Ποσότητα 2 συσκευασίες των 
50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας = 100 
τεμάχια. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
ΤΩΝ 50 6 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
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Χαρακτηριστικά Συστήματος Αιμοκαλλιεργειών 

1. Το σύστημα να διαθέτει τουλάχιστον 80 θέσεις επώασης με δυνατότητα επέκτασης. 
2. Να  επωάζει, να ανακινεί  και να ελέγχει αυτόματα ανά 10’ τις καλλιέργειες. 
3. Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά  και οπτικά σήματα. 
4. Να βασίζεται σε ανίχνευση, με δείκτες υψηλής ευαισθησίας, της παραγωγής  CO2 και της 
κατανάλωσης  Ο2, ανάλογα με τα προς αναζήτηση μικρόβια.  
5. Η αξιολόγηση των φιαλιδίων να γίνεται με τον μέγιστο δυνατό  αριθμό  αλγορίθμων για 
αυξημένη ταχύτητα /ευαισθησία.  
6. Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων (έως και 48 ώρες) χωρίς υστέρηση στην 
ευαισθησία του συστήματος (Να αναφέρονται λεπτομερώς τα χρονικά περιθώρια) 
7. Να δίνει δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της συνολικής  κατάστασης εντός του κλιβάνου 
8. Να διαθέτει αυτόματη, παράλληλα με τις μετρήσεις, διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των θέσεων 
καλλιέργειας και της κατάστασης του συστήματος 
9. Να διαθέτει εξωτερικό υπολογιστή με οθόνη αφής και αναγνώστη γραμμικού κώδικα 
10. Να διαθέτει ευανάγνωστες ενδείξεις στις θέσεις επώασης  συνδεδεμένες  με τις επιλεγείσες 
διαδικασίες –χειρισμούς 
11. Να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό με αυτόματη ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου  εργασίας μέσω 
του χειρισμού των φιαλιδίων καθώς και απλή / γρήγορη διαδικασία και χειρισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης φιαλιδίου σε οποιαδήποτε θέση.  
12. Να διαθέτει διάταξη ενδεικτικών λυχνιών στο μπροστινό μέρος του οργάνου που να σχετίζονται με 
τις διάφορες καταστάσεις του οργάνου ( προειδοποίηση συστήματος , θετική φιάλη , αρνητική φιάλη), 
ορατές από μακριά. 
13. Να συνδεθεί με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Εργαστηρίου (LIS), δαπάνη του 
προμηθευτή. 
14. Να καλύπτει όλα τα ζητούμενα φιαλίδια (φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αερόβιων με ρητίνες 
για την αδρανοποίηση των αντιβιοτικών και αντικαρκινικών φαρμάκων, φιαλίδια ενηλίκων για 
ανίχνευση αυστηρά και προαιρετικά αναερόβιων μικροβίων με παράγοντα λύσης των κυττάρων , 
φιαλίδια παιδιατρικά με ρητίνες για την αδρανοποίηση των αντιβιοτικών και αντικαρκινικών 
φαρμάκων και φιαλίδια με εκλεκτικό υλικό για ταχεία αναζήτηση Μυκήτων). 
15. Οι ουσίες δέσμευσης-ρητίνες να καλύπτουν ευρύ φάσμα αντιβιοτικών καθώς και αντικαρκινικών / 
ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (Να κατατεθούν σχετικά  αποδεικτικά στοιχεία) 
16. Τα φιαλίδια ενηλίκων να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3 –10  ml, τα δε 
παιδιατρικά από 0,5 ml. 
17. Να υπάρχει δυνατότητα απευθείας λήψης αίματος με τα κοινά  συστήματα  αιμοληψίας υπό 
κενό  τύπου vacutainer για την ασφάλεια του χρήστη. 

18. Να διαθέτει αρχείο εξετάσεων και εξαγωγής αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα πολλαπλών 
στατιστικών-επιδημιολογικών αναλύσεων. 
19. Να διαθέτει πιστοποίηση CE/IVD και FDA. 

 

Φιαλίδια Αιμοκαλλιεργειών με Αυτοματοποιημένο σύστημα   

1. Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αερόβιων μικροβίων, με ρητίνες για τη δέσμευση αντιβιοτικών 
και αντικαρκινικών φαρμάκων. Να επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από  3 –10  ml 
.Ποσότητα ¨ 27 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας =1800 τεμάχια. 
2. Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αυστηρά και προαιρετικά αναερόβιων μικροβίων, με παράγοντα 
λύσης των κυττάρων ώστε να ανιχνεύονται τα φαγοκυτταρωμένα μικρόβια. Να  επιτρέπουν 
καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3 –10 ml. Ποσότητα ¨ 27 συσκευασίες των 50 φιαλών 
αιμοκαλλιέργειας =1800 τεμάχια. 
3. Φιαλίδια παιδιατρικά με ρητίνες για τη δέσμευση αντιβιοτικών και αντικαρκινικών φαρμάκων . 
Να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από  0,5 – 5  ml . Ποσότητα 4 συσκευασίες 
των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας =200 τεμάχια. 
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4. Φιαλίδια με εκλεκτικό υλικό που περιέχει chloramphenicol & tobramycin για ταχεία αναζήτηση 
μυκήτων. Να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3 –10  ml. Ποσότητα 2 
συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας =100 τεμάχια. 
 
ΤΜΗΜΑ 9 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

9.1 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΤΕΣΤ 13.680 

9.2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 ΤΕΣΤ 9.063 

9.3 ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΣΤ 9.063 

9.4 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β  
(HBsAg) ΤΕΣΤ 2.565 

9.5 Anti- HBc  (anti-core) ΤΕΣΤ 1.710 

9.6 Anti-HBs ΤΕΣΤ 1.710 

9.7 Anti-HBcIgM ΤΕΣΤ 1.368 

9.8 Anti-HAVIgM ΤΕΣΤ 1.368 

9.9 Anti-HCV ΤΕΣΤ 2.565 

9.10 Ομοκυστεΐνη ΤΕΣΤ 1.026 

9.11 SARS-COV-2 IgG (αντίσωμα IgG έναντι 
του κορωναϊού) ΤΕΣΤ 2.565 

9.12 SARS-COV-2 IgΜ (αντίσωμα IgΜ έναντι 
του κορωναϊού) ΤΕΣΤ 2.565 

9.13 Αντί-CMV IGG ΤΕΣΤ 258 

9.14 Αντί-CMV IGM ΤΕΣΤ 258 

9.15 Αντί-EBV-VCA IGG ΤΕΣΤ 258 

9.16 Αντί-EBV-VCA IGM ΤΕΣΤ 258 

9.17 Αντί-ΕΒΝΑ ΤΕΣΤ 171 

9.18 Αντί-CCP ΤΕΣΤ 171 

9.19 Αντί-ΤP ΤΕΣΤ 171 

9.20 Αντί-HIV (Ab HIV1/2 & Ag p24) ΤΕΣΤ 258 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

 

1. Ο αναλυτής να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, προηγμένης τεχνολογίας, πλήρως 
αυτοματοποιημένος, συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων, τυχαίας (random) και άμεσης 
προσπέλασης. 
2. Η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη χημειοφωταύγεια. 
3. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης ανά πάσα στιγμή επειγουσών εξετάσεων (stat) χωρίς να αφαιρούνται 
τα δείγματα ρουτίνας. 
4. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 80 εξετάσεις την ώρα. 
5. Να διαθέτει ψυχόμενο χώρο (< 12℃) για τη φύλαξη των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή, ώστε να 
παραμένουν σταθερά για όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα. 
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6. Να δέχεται τουλάχιστον 35 δείγματα ορού ή πλάσματος σε σωληνάρια φυγοκέντρου ή καψάκια. 
7. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης χρησιμοποιούμενων διαλυμάτων και αποβλήτων καθώς 
και υπολειπόμενων τεστ των αντιδραστηρίων και να ειδοποιεί για τυχόν έλλειψη αυτών. 
8. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης πήγματος και φυσαλίδων. 
9. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης εξέτασης (Rerun), αραίωσης στα εκτός γραμμικότητας 
δείγματα και αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης (Reflex test) ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης. 
10. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων και δειγμάτων με bar code. 
11. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας (διαγράμματα Levey Jennings, 
αποθήκευσης τιμών των ορών ελέγχου και των καμπυλών βαθμονόμησης) και εντοπισμού βλαβών.  
12.  Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον είκοσι διαφορετικών εξετάσεων. 
13.  Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων ανά ασθενή και συγκεντρωτικά. 
14. Επιπλέον να προσφερθούν εξετάσεις που πραγματοποιούν οι προσφερόμενοι αναλυτές και δε 
ζητούνται στη διακήρυξη. 
15.  Να μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον λογισμικό πρόγραμμα του Νοσοκομείου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον λογισμικό 
πρόγραμμα του εργαστηρίου (LIS) του πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου με δαπάνη 
του προμηθευτή.(προσφέρεται πρόγραμμα σύνδεσης του λογισμικού του αναλυτή με το 
πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου με δαπάνη του προμηθευτή) (αμφίδρομη επικοινωνία) 
(Ουσιώδης όρος). 

16.  Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS σύστημα και ό,τι άλλο απαιτείται για την 
εύρυθμη λειτουργία του. 
17. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων για μεγάλο διάστημα και εύκολη 
εύρεση αυτών. 
18. Να υπάρχει δυνατότητα on line επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επίλυση τυχόν 
προβλημάτων από απόσταση.  
19.  Να διαθέτει CE Mark. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

Όλα τα αντιδραστήρια να διαθέτουν: 

1. Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. 
2. Η σταθερότητα κάθε αντιδραστηρίου (κιτ) των 100 εξετάσεων πάνω στον αναλυτή να είναι κατ’ 
ελάχιστο τέσσερις εβδομάδες. 
3. Να είναι έτοιμα προς χρήση (χωρίς ανασύσταση) και να μην απαιτούν συνεχείς βαθμονομήσεις, 
δηλαδή η βαθμονόμηση για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. 
4. Οι  βαθμονομητές (calibrators) να είναι έτοιμοι προς χρήση (χωρίς ανασύσταση) και να έχουν τη 
δυνατότητα βαθμονόμησης αρκετών παρτίδων αντιδραστηρίων. 
5. Οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμοι προς χρήση (χωρίς ανασύσταση). 
6. Να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας διεθνών οργανισμών. 
7. Να κατατεθούν τα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων μαζί με την προσφορά (με ποινή απόρριψης). 
8. Να προσφερθούν επαρκείς ποσότητες βαθμονομητών, ορών ελέγχου και αναλωσίμων του αναλυτή 
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Εξέταση G6PD 
Για την εξέταση G6PD ακολουθούν σχετικές προδιαγραφές: 

 Κιτ για ποσοτικό προσδιορισμό G6PDH, με συνοδό εξοπλισμό φασματοφωτόμετρου.   
  Ποσότητα 250 τεστ ετησίως. 
 Να προσφερθούν και τα αντίστοιχα controls. Επίσης να κατατεθούν τα εσώκλειστα των 
αντιδραστηρίων και σχετικό πελατολόγιο.  
 Τα αντιδραστήρια να έχουν κατά το δυνατόν παρατεταμένη ημερομηνία λήξης, όχι μικρότερη από 
5 μήνες. 

 

VI. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ>> 
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Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του αυτόματου, ανοσολογικού αναλυτή χημειοφωταύγειας που 
έχει ζητήσει το Αιματολογικό τμήμα και σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαστηρίου όπως έχουν διαμορφωθεί 
,θα θέλαμε να προσφερθεί  ό,τι χρειάζεται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

 

Στις ζητούμενες ποσότητες έχουν υπολογιστεί οι απαραίτητες ποσότητες  σε αντιδραστήρια Να 
προσφερθούν τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τη βαθμονόμηση (calibrator) και τον εσωτερικό έλεγχο 
(control) των εξετάσεων, καθώς και των αναλώσιμων που χρειάζονται για τη διεξαγωγή τους και να 
συμπεριληφθούν στην τελική τιμή ανά test. 

ΤΜΗΜΑ 10 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

1 ΥΛΙΚΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕΩΝ ΛΗΨΗΣ 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ SARS COV2 ΤΕΣΤ 13.680 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Ι. ΥΛΙΚΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ SARS COV2 

Κατάλληλο υλικό μεταφοράς κλινικών δειγμάτων για τη διατήρηση των ιών έως και 48 ωρών και μέχρι τη 
μεταφορά τους στο εργαστήριο. Να περιέχει γυάλινα σφαιρίδια και βιδωτό πώμα για καλύτερη εκχύλιση  
και ασφαλέστερη μεταφορά του δείγματος και να αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων .Να 
έχει CE. 

Τα σωληνάρια να συνοδεύονται και με τους κατάλληλους στειλεούς μεταφοράς για ιούς  σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ, να είναι με τον άξονά τους από αλουμίνιο ή πλαστικό και το βύσμα από συνθετικό υλικό 
(πολυεστέρα ή Dacron) και όχι από βαμβάκι. 

ΤΜΗΜΑ 11 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

11.1 Ταυτοποίηση για gram(-) ΤΕΣΤ 4.500 

11.2 Ταυτοποίηση για gram(+) ΤΕΣΤ 1.800 

11.3 Ταυτοποίηση απαιτητικών ΤΕΣΤ 180 

11.4 Ταυτοποίηση μυκήτων ΤΕΣΤ 240 

11.5 Ταυτοποίηση αναεροβίων ΤΕΣΤ 180 

11.6 TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ MIC GRAM(-) ΤΕΣΤ 4.500 

11.7 TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ MIC GRAM(+) ΤΕΣΤ 1.800 

11.8 MIC ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΤΕΣΤ 240 

11.9 MIC ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΕΣΤ 300 

 

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αυτόματο Σύστημα Ταυτοποίησης και Αντιβιογράμματος μικροβίων 
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1. Ο αναλυτής να διενεργεί πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης και διεκπεραίωσης 
των εξετάσεων. Να εκτελεί αυτόματα επώαση και ανάγνωση των πλακών. 
2. Ελαχιστοποίηση χρόνου απασχόλησης προσωπικού και ταχείας έκδοσης αποτελεσμάτων. Να 
κατατεθούν στοιχεία /μελέτες σχετικά. 
3. Με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 50 εξετάσεις ταυτόχρονα και δυνατότητα επέκτασης του 
συστήματος  αν απαιτηθεί. 
4. Να διαθέτει θολοσίμετρο για τον προσδιορισμό της πυκνότητας  του μικροβιακού εναιωρήματος. 
5. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης, H/Y, UPS, οθόνη και εκτυπωτή 
6. Να διαθέτει πιστοποίηση CE/IVD και FDA  
7. Ο Υπολογιστής που θα διαθέτει να είναι πολλαπλών εφαρμογών με εύκολο λογισμικό. 
8. Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα ελέγχου φαινοτύπων και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής με βάση 
την MIC και να τους αξιολογεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες του EUCAST/CLSI.  
9. Απαραίτητη η  σύνδεσή  του με το σύστημα LIS του νοσοκομείου με δαπάνη του προμηθευτή . 
10. Να έχει την δυνατότητα πολλαπλών στατιστικών-επιδημιολογικών  αναλύσεων. 
11. Να έχει την δυνατότητα διατήρησης αρχείου εξετάσεων και εξαγωγής αποτελεσμάτων στο 
WhoNet. 
12. Οι πλάκες-αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση και να μπορούν να ταυτοποιηθούν μέσω  
bar code. 
13. Να παρέχει ασφάλεια στο χρήστη και ο εμβολιασμός του εναιωρήματος να διενεργείται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις. 
14. Να ταυτοποιούνται Gram (-), Gram (+), Απαιτητικά, Αναερόβια και Μύκητες.  
15. Να μην απαιτείται η προσθήκη επιπλέον αντιδραστηρίων.  
16. Οι πλάκες ταυτοποίησης να είναι δυνατό να ταυτοποιούν όσο περισσότερα και διαφορετικά είδη 
μικροβίων και μυκήτων (να   αναφερθούν αναλυτικά) 
17. Τα αποτελέσματα των  μικροβίων να εκδίδονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα , κάτω των 18 
ωρών. 
18. Το αντιβιόγραμμα να διενεργείται με μεθοδολογία MIC  σε Gram (-), Gram (+) και Μύκητες με 
τουλάχιστον 4 αραιώσεις για κάθε αντιβιοτικό και σύμφωνα με τη μεθοδολογία του EUCAST. 
19. Οι αραιώσεις των αντιβιοτικών να είναι οι προτεινόμενες από διεθνείς οργανισμούς 
(CLSI/EUCAST) ή και περισσότερες. Να κατατεθεί λίστα του εύρους των τιμών MIC ανά αντιβιοτικό για 
τα προσφερόμενα πάνελς. 
20. Τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος να εκδίδονται όσο το δυνατόν  γρηγορότερα. 
 
TMHMA 12 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

12.1 FT3 (Ελεύθερη Τ3) ΤΕΣΤ 6.000 

12.2 FT4 (Ελεύθερη Τ4) ΤΕΣΤ 6.000 

12.3 TSH (Θυρεοειδότροπος) ΤΕΣΤ 9.000 

12.4 HTG Θυρεοσφαιρίνη ΤΕΣΤ 3.000 

12.5 HTG Anti ΤΕΣΤ 3.000 

12.6 TPO ΑΒ ΤΕΣΤ 4.500 

12.7 Οστεοκαλσίνη BGP ΤΕΣΤ 1.200 

12.8 Vitamin D total  ΤΕΣΤ 4.500 

12.9 PTH (παραθορμόνη) ΤΕΣΤ 2.100 

12.10 A1FP  ΤΕΣΤ 3.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

12.11 Κορτιζόλη ΤΕΣΤ 1.800 

12.12 Ινσουλίνη ΤΕΣΤ 2.100 

12.13 Total PSA (Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο) ΤΕΣΤ 3.900 

12.14 free PSA (Ελεύθερο Προστατικό Αντιγόνο) ΤΕΣΤ 1.500 

12.15 CEA (Καρκινοεμβ/κο αντιγ) ΤΕΣΤ 3.600 

12.16 CA 15-3 G2 ΤΕΣΤ 3.900 

12.17 CA 19-9  ΤΕΣΤ 3.600 

12.18 CA 125 ΤΕΣΤ 2.100 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

1. Ο αναλυτής να είναι επιτραπέζιος, πλήρως αυτοματοποιημένος και οπωσδήποτε Random Access. 
2. Η ταχύτητά του να είναι τουλάχιστον 85 αποτελεσμάτων ωριαίως. 
3. Να δέχεται τουλάχιστον 30 δείγματα ορού ή πλάσματος σε σωληνάριο φυγοκέντρου ή καψάκια. 
4. Τα αποτελέσματα οποιασδήποτε εξετάσεως να εκδίδονται σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών. 
5. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων να γίνεται με τη μέθοδο φωταύγειας (πχ ηλεκτροχημειο-

φωταύγειας ή άλλης παρόμοιας). 
6. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης barcode για τα αντιδραστήρια και για τα δείγματα. 
7. Να έχει αυξημένη ευαισθησία και υψηλή γραμμικότητα που να αποδεικνύεται με τα εσώκλειστα 

φυλλάδια της εταιρίας.  
8. Να διαθέτει ο αναλυτής  σύστημα αντιδραστηρίων τα οποία να παραμένουν στον αναλυτή και να 

μην είναι απαραίτητη η φύλαξίς  τους στο ψυγείο μετά το τέλος της ρουτίνας. Να διαθέτει 
τουλάχιστον 18 θέσεις αντιδραστηρίων. 

9. Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης πηγμάτων, στάθμης ορών και 
αντιδραστηρίων και να ειδοποιεί τον χειριστή για τυχόν έλλειψή τους. 

10. Να διαθέτει σύστημα δειγματοληψίας που να αποκλείεται κατά 100% η επιμόλυνσις του 
δείγματος (carryover). 

11. Να διαθέτει ο αναλυτής πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου. 
12. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με κεντρικό υπολογιστή. 
13. Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS σύστημα και ότι άλλο απαιτείται για την 

εύρυθμη λειτουργία του. 
14. Ο αναλυτής να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις:  

I. Θυρεοειδικές Ορμόνες: TSH, FΤ3, FΤ4, Tg, Anti-Tg, Anti-TPO,  
II. Άλλες ορμόνες: Cortisole 
III. Καρκινικούς Δείκτες: AFP, CEA, PSA, free-PSA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9 
IV. Δείκτες Μεταβολισμού Οστών: 25-OH vitamin D 

 

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται η αναγκαία ποσότητα από calibrators και controls (χρήσης 
άπαξ εβδομαδιαίως) και λοιπών αναλωσίμων για την διενέργεια του προβλεπόμενου αριθμού εξετάσεων 
(βλ. παράρτημα ΙΙ). 
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ΤΜΗΜΑ 13 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

13.1 Ψυχρό kit περιέχον HEDP/MDP ΓΙΑ 
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ 

Τεμάχια 
κιτ 60 

13.2 
Ψυχρό kit  περιέχον Stannous 
Pyrophosphate για επισήμανση Ερυθρών 
Αιμοσφαιρίων 

Τεμάχια 
κιτ 6 

13.3 
Ψυχρό kit περιέχον ΜΙΒΙ (methoxy-isobutyl-
isonitrile), για παρασκευή του συμπλόκου  
99mTc-methoxy-isobutyl-isonitrile 

Τεμάχια 
κιτ 60 

13.4 
Ψυχρό kit περιέχον ΜΑΚΡΟΚΡΟΚΚΙΔΩΜΕΝΗ 
ΑΝΘΡ.ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ για ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΑΦΗΜΑ 
ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 

Τεμάχια 
κιτ 36 

13.5 Ψυχρό kit περιέχον DTPA ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ 

Τεμάχια 
κιτ 6 

13.6 Ψυχρό kit περιέχον DMSA ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟ 
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ 

Τεμάχια 
κιτ 6 

 

ΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού σκευασμάτων (Kits) για την 
παρασκευή ραδιοφαρμάκων με επισήμανση Tc-99m για την εκπόνηση των in vivo 
σπινθηρογραφημάτων». 

1. Περιγραφή υλικού, οίκος, χώρα προέλευσης και κωδικός. 
2. Αρ. άδειας κυκλοφορίας ΕΟΦ. 
3. Πιστοποιητικό ISO. 
4. Πιστοποιητικό GMP της μονάδας παραγωγής του. 
5. Η δραστική ουσία  και τα έκδοχα της. 
6. Φαρμακοτεχνική μορφή . 
7. Ο αριθμός των φιαλιδίων ανά Kit . 
8. Ο αριθμός των ασθενών ανά φιαλίδιο. 
9. Μέγιστη τιμή επιτρεπόμενης ραδιενέργειας ανά φιαλίδιο. 
10. Μέγιστος επιτρεπόμενος συνολικός όγκος διαλύματος. 
11. Χρόνος επώασης. 
12. Χρόνος δραστικότητας του ανασυσταμένου  διαλύματος. 
13. Συνθήκες αποθήκευσης  Kit. 
14. Χρόνος παράδοσης.  
15. Ημερομηνία λήξης. 
16. Η αξία του Kit (συσκευασία) σε ευρώ και το ποσοστό (%) του ΦΠΑ. 
17. Αν για την παρασκευή του ραδιοφαρμάκου απαιτείται οποιοσδήποτε ειδικός υλικοτεχνικός 

εξοπλισμός τούτος να διατεθεί δωρεάν. 
18. Να παραδοθούν όλα τα πρωτότυπα έντυπα (original prospectus) στα αγγλικά  και στα ελληνικά. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 65 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

14 

Σκόνη Sodium biselenite των 100gr. 

Χρησιμοποιείται για τη παρασκευή του 
ζωμού Selenite. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 
χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής του. 

ΠΑΚΕΤΟ 6 

15 

Θρεπτικό υλικό S.S agar (Salmonella-shigella 
), σε σκόνη των 500gr. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 
χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής του 

ΠΑΚΕΤΟ 18 

16 

Θρεπτικό υλικό Thioglycollate fluid broth σε 
σκόνη. Συσκευασία των 500gr. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 
χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής του 

ΠΑΚΕΤΟ 12 

17 Απινιδωμένο αίμα αλόγου ,έτοιμο προς 
χρήση σε συσκευασία από 50-100 ml.  Λίτρο 36 

18 

Καθαρό Acetone PA για τον αποχρωματισμό 
αντικειμενοφόρων πλακών διαφόρων 
χρώσεων. 

Προτιμώμενη συσκευασία 2.5 L. 

Λίτρο 60 

19 

Αντιγόνο Brucella (abortus ) με χρωστική για 
συγκολλητινοαντίδραση επί πλακός. 

Να συνοδεύεται με θετικό και αρνητικό 
μάρτυρα. 

Τεστ 240 

20 Δείκτες ελέγχου αναερόβιων συνθηκών σε 
ατομική συσκευασία.  Δείκτης 1.500 

21 

Δίσκοι αντιβιοτικών εμποτισμένοι με την 
αντίστοιχη συγκέντρωση αντιβιοτικού για 
Kirby Bauer σύμφωνα με τις οδηγίες του 
EUCAST (διάμετρος δίσκου = 6,35mm, 
ομοιόμορφη κατανομή του αντιβιοτικού με 
συγκέντρωση από 90-125% της δηλωμένης). 
Συσκευασία των 5 φυσίγγων των 50 δίσκων 
έκαστο ,το καθένα σε μεμονωμένη 
σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία με 
δικό του αφυγραντικό  

(20 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΆ Χ 250 ΔΊΣΚΟΙ) 

Δισκίο 15.000 
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22 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό CHAPMAN AGAR για 
την ανάπτυξη του χρυσίζοντος 
σταφυλοκόκκου. 

Να είναι σε στρογγυλό τρυβλίο των 9 cm. 

Τεμάχιο 6.000 

23 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο Chocolate 
agar με polyvitex (Vi). Να είναι σε τρυβλίο 
στρογγυλό των 9 εκατοστών . 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 
μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Τρυβλίο 4.800 

24 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό Mueller Hinton agar + 
5% αίμα, σε τρυβλία έτοιμα προς χρήση, με 
καθορισμένη ποσότητα ασβεστίου και 
μαγνησίου για τον έλεγχο ευαισθησίας των 
μικροβίων στα αντιβιοτικά σύμφωνα με τη 
διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία. Το 
θρεπτικό υλικό να προσφέρεται σε τρυβλία 
μικρά διαμέτρου 9 cm και μεγάλα 
διαστάσεων 12-13cm. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 
μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Τρυβλίο 3.000 

25 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό αιματούχο άγαρ, 
εμπλουτισμένο με βιταμίνη Κ (1mg/ml) και 
αιμίνη για την απομόνωση αναερόβιων 
μικροβίων σε τρυβλία των 9 εκατοστών. 

Να έχουν ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 
μήνες από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

Τρυβλίο 3.600 

26 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό Columbia agar με 
αίμα προβάτου 5%,σε τρυβλίο στρογγυλό 
των 9 cm για την ανάπτυξη gram (+), gram (-
) βακτηρίων.  

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 
μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Τεμάχιο 18.000 

27 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό sabouraud agar σε 
τρυβλία των 6 ή 9 cm για την ανάπτυξη 
μυκήτων, με δεξτρόζη ή με μαλτόζη . 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 
μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Τρυβλίο 1.500 

28 

Έτοιμο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό sabouraud 
με αντιβιοτικά ( chloramphenicol) για την 
ανάπτυξη μυκήτων από δέρμα, νύχια ή 
τρίχες. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 
μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Τρυβλίο 600 

29 
Θρεπτικά υλικά σε έτοιμα τρυβλία 
κατάλληλα για προσδιορισμό MICs μυκήτων 
με τη μέθοδο Ε-test (RPMI+MOPs). 

Τρυβλίο 120 
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30 

Έτοιμος θρεπτικός ζωμός RV (Rappaport 
Vasileiadis) σε σωληνάριο για τον 
εμπλουτισμό των σαλμονελλών. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 
μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Σωληνάριο 1.500 

31 

Γρήγορο τεστ ανίχνευσης ποσοτικά ή 
ημιποσοτικά καλπροτεκτίνης κοπράνων με 
ανοσοχρωματογραφία. 

Τα όρια ανίχνευσης να είναι από <=50 μg/gr, 
50-200 μg/gr ,>=200 μg/gr.  

Τέστ 30 

32 
Έτοιμο διάλυμα χρωστικής lactophenol 
cotton blue. 

Να έχει μακρά ημερομηνία λήξεως.  
Λίτρο 3.000 

33 

Μεθυλική αλκοόλη για επεξεργασία 
ιστολογικών και κυτταρολογικών 
παρασκευασμάτων. 

Προτιμώμενη συσκευασία: φιάλη των 2,5lt. 

Λίτρο 45 

34 

Αντιδραστήρια για ανίχνευση Mycoplasma 
hominis &Ureaplasma urealyticum σε 
δείγματα ουρογεννητικού συστήματος και 
έλεγχο αντιβιογράμματος. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 
ένα χρόνο από την ημερομηνία παραλαβής 
του. 

Τέστ 480 

35 

Πλαστικά σακουλάκια μιας χρήσεως με 
αυτόματο κλείσιμο τύπου zip. 

Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό και να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία 
αναερόβιων συνθηκών – CO2 του άνθρακα. 

Τεμάχιο 3.600 

36 

Χρωστική Safranin solution έτοιμη προς 
χρήση. 

Να έχει μακρά ημερομηνία λήξεως. Η 
συσκευασία να είναι έως 2,5 lt. 

Η χρωστική χρησιμοποιείται για την βαφή 
παρασκευασμάτων κατά Gram χρώση.  

Λίτρο 38 

37 

Ανίχνευση αντιγόνου Influenza A+B σε 
ρινοφαρυγγικό δείγμα με 
ανοσοχρωματογραφία σε κασέτα. Να 
περιέχονται στυλεοί τύπου flocked – 
ψύκτρες στη συσκευασία. 

Τέστ 1.500 

38 

Πλήρες kit ανίχνευσης κοαγκουλάσης και 
πρωτεϊνης Α σε σταφυλοκόκκους με latex. 
Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 
ένα χρόνο από την ημερομηνία παραλαβής 
του  

Τέστ 1.800 
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39 

Τεστ κυήσεως με ανοσοχρωματογραφία. 

Να γίνεται σε ούρα, ορό ή πλάσμα με τη 
μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας και να 
μην επηρεάζεται από πρωτεινουρία ή 
αιματουρία. 

Η ευαισθησία της μεθόδου να είναι 
25Miu/ml και να μην έχει διασταυρούμενες 
αντιδράσεις με άλλες ορμόνες όπως 
FSH,LH,TSH. 

Τέστ 6.000 

40 Τεστ δοκιμασίας οξειδάσης για βακτήρια 
που παράγουν οξειδάση με DRYSLIDE.  Τέστ 3.000 

41 

Τρυβλία πλαστικά, αποστειρωμένα 
,στρογγυλά των 9cm. 

Να είναι από πλαστικό πιστοποιημένο πολύ 
καλής ποιότητας. 

Να έχουν ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 
χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής 
τους. 

Τρυβλίο 6.000 

42 

Έτοιμο θρεπτικό υλικό MacConkey agar No2 
με Crystal violet, σε στρογγυλό τρυβλίο των 
9cm , για την ανάπτυξη των gram (-) 
βακτηρίων και των Εντεροκόκκων μόνο από 
τους gram (+) κόκκους. 

Τρυβλίο 18.000 

43 

Συσκευή (γεννήτρια) για την παραγωγή CO2 
του άνθρακα, για την ανάπτυξη μικροβίων 
που αναπτύσσονται αποκλειστικά σε αυτές 
τις συνθήκες. 

Η συσκευασία να περιέχει φακέλους 
(γεννήτριες ) και σακουλάκια τύπου zip. 

Φάκελος 1.500 

44 
Πλαστικοί φάκελοι δημιουργίας συνθηκών 
αναερόβιας επώασης με γεννήτρια, 
ενσωματωμένο δείκτη και κλείστρο (zip) . 

Φάκελος 3.900 

45 

Έτοιμο χρωμογόνο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό 
για την ανάπτυξη – ταυτοποίηση 
ζυμομυκήτων . Τα τρυβλία να είναι 
στρογγυλά των 9cm. 

Τρυβλίο 480 

46 

Έτοιμο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό sabouraud 
agar με τα αντιβιοτικά chloramphenicol και 
ακτιδιονη (κυκλοεξεμιδη) μαζί, για την 
ανάπτυξη των παθογόνων μυκήτων. 

Τεμάχιο 300 
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47 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A/B/GDH600 
ΤΕΣΤ. 

Να ανιχνεύει ποιοτικά το GDH,Τοξίνη Α και Β 
στα κόπρανα με την μέθοδο της 
ανοσοχρωματογραφίας στην ίδια κασέτα. 

Να έχει ευαισθησία και ειδικότητα πάνω 
από 98% και να μη δίνει διασταυρούμενες 
αντιδράσεις με άλλα εντεροπαθογόνα. 

Το δείγμα να διαχέεται εύκολα στην ταινία-
μεμβράνη και να μην χρειάζεται επανάληψη 
για το λόγο αυτό. 

Το ΚΙΤ να έχει ημερομηνία λήξεως 
τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία 
παραλαβής του. 

Συσκευασία 300 

48 

LEGIONELLA URINARY ANTIGEN TEST 

Ανίχνευση Legionella pneumophila σε ούρα 
με ανοσοχρωματογραφία. 

Να ανιχνεύει ποιοτικά τη Legionella 
pneumophila στα ούρα με ευαισθησία και 
ειδικότητα πάνω από 97,5% και να μην δίνει 
διασταυρούμενες αντιδράσεις. 

Τεμάχιο 90 

49 PLASTIC POUCHES ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟ Τεμάχιο 900 

50 SCHAEDLER +5% SHEEP BLOOD 20 Τεμάχιο 1.800 

51 

Θρεπτικό υλικό σε τρυβλία mueller hinton 
agar για τον έλεγχο παραγωγής 
καρβαπενεμασών των πολυανθεκτικών 
μικροβίων. 

Τεμάχιο 120 

52 

Θρεπτικό υλικό LOWENSTEIN-JENSEN : 
έτοιμο θρεπτικό υλικό σε σωληνάριο, για 
την ανίχνευση του μυκοβακτηριδίου της 
φυματίωσης. 

Να είναι από ανθεκτικό γυαλί και το 
θρεπτικό υλικό σε κλίση (κεκλιμένο 
σωληνάριο), να έχει ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 6-12 μήνες από την 
ημερομηνία παραλαβής. 

Τεμάχιο 150 

53 

Θρεπτικό υλικό columbia agar με αίμα 
προβάτου 5% σε τρυβλίο στρογγυλό 9 εκατ. 
για την ανάπτυξη gram (+) και gram (-) 
βακτηρίων. 

Τεμάχιο 12.000 

54 

Θρεπτικό υλικό COLUMBIA CNA AGAR με 
αίμα προβάτου 5% σε τρυβλίο στρογγυλό 9 
εκατ. για την ανάπτυξη gram (+) και gram (-) 
βακτηρίων. 

Τεμάχιο 1.500 
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55 
Έτοιμο θρεπτικό υλικό BRILLIANT AGAR για 
την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό 
Σαλμονελών σε τρυβλίο των 9 εκατοστών. 

Τεμάχιο 900 

56 

Πλήρες κιτ για την ταυτοποίηση ομάδων β-
Αιμολυτικού Στρεπτόκοκκου κατά 
LANCEFIELD με latex. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 
χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής. 

Τεμάχιο 600 

57 

STREP TEST 

Γρήγορο τεστ ανίχνευσης για τον β 
αιμολυτικού στρεπτόκοκκου ομάδας α από 
το φάρυγγα με ανοσοχρωματογραφία. 

Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 
χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής. 

Τεμάχιο 60 

58 

Έτοιμο υλικό (θρεπτικός ζωμός) BRAIN 
HEART INFUSION BROTH σε σωληνάριο για 
την ανάπτυξη και συντήρηση όλων των 
μικροβιακών στελεχών. 

Τεμάχιο 1.500 

59 

Χρωστική CRYSTAL VIOLET SOLUTION : να 
είναι έτοιμη προς χρήση. 

Να φέρει ημερομηνία λήξεως σε 
συσκευασία 2500 ml 

Τεμάχιο 12 

60 

Χρωστική LUGOL IODINE SOLUTION να είναι 
έτοιμη προς χρήση. 

Να φέρει ημερομηνία λήξεως σε σκευασία  
2500ml 

Τεμάχιο 12 

61 

ESCULIN AGAR σε σκόνη με ημερομηνία 
λήξεως > 3 ετών σε συσκευασία 500gr. 

Να αναγράφεται η ποσότητα σκόνης που 
απαιτείται για την παρασκευή ενός λίτρου 
θρεπτικού υλικού 

Τεμάχιο 6 

62 

KCP K SET 

Γρήγορη δοκιμή ανίχνευσης μηχανισμού 
αντοχής με ανοσοχρωματογραφία για την 
ανίχνευση παρουσίας καρβαπεμενασών 
(kpc, oxa, ndm, vim, ipm) από την αποικία 
με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Να μπορεί 
αποδεδειγμένα να χρησιμοποιηθεί από 
δείγμα θετικής αιμοκαλλιέργειας. 

Τεμάχιο 60 
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63 

(ΕΙΔΟΣ-1) GIEMSA Φιάλη 2,5 lt έτοιμου ή με 
αραίωση 1/20 διαλύματος χρωστικής 
GIEMSA για χρώση επιχρίσματος 
περιφερικού αίματος προς μικροσκόπηση. 
Επιπλέον να διαθέτει πρωτόκολλο για 
τεχνική στο χέρι, σήμανση CE για in vitro 
χρήση και ο προμηθευτής να προσφέρει 
υποχρεωτικά και αντίστοιχη ταχεία χρώση 
του ίδιου κατασκευαστή οίκου για χρήση σε 
εφημερίες και συνεκτίμηση αποτελεσμάτων. 

Η αξιολόγηση των 63, 64 τμημάτων να γίνει 
συνολικά και να επιλεγεί κοινός 
προμηθευτής και για τα τρία είδη για κοινή 
αξιολόγηση και ποιοτικό έλεγχο. 

Τεμάχιο 12 

63 

(ΕΙΔΟΣ-2) MAY GRUEENWALD Φιάλη 2,5 lt 
έτοιμου διαλύματος χρωστικής MAY 
GRUEENWALD για χρώση επιχρίσματος 
περιφερικού αίματος προς μικροσκόπηση. 
Επιπλέον να διαθέτει πρωτόκολλο για 
τεχνική στο χέρι, σήμανση CE για in vitro 
χρήση και ο προμηθευτής να προσφέρει 
υποχρεωτικά και αντίστοιχη ταχεία χρώση 
του ίδιου κατασκευαστή οίκου για χρήση σε 
εφημερίες και συνεκτίμηση αποτελεσμάτων. 

Η αξιολόγηση των 63, 64 τμημάτων να γίνει 
συνολικά και να επιλεγεί κοινός 
προμηθευτής και για τα τρία είδη για κοινή 
αξιολόγηση και ποιοτικό έλεγχο. 

Τεμάχιο 12 

64 

Mayer κοπράνων, Ταχεία ανίχνευση 
κοπράνων (FOB) με ανοσοχρωματογραφία 
για την ποιοτική ανίχνευση ανθρώπινης 
αιμοσφαιρίνης σε δείγματα ανθρώπινων 
κοπράνων. Το ΚΙΤ να έχει πολύ υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα, να μην 
επηρεάζεται από τη λήψη τροφών και να 
μην παρουσιάζει διασταυρούμενες 
αντιδράσεις με άλλης ζωικής προέλευσης 
αιμοσφαιρίνη, χολερυθρίνη ή βιταμίνη C. 

Γενικός Όρος το ΚΙΤ να έχει ημερομηνία 
λήξεως τουλάχιστον ενός έτους από την 
ημερομηνία παραλαβής του. 

Τεμάχιο 1.500 

65 

E-test (ταινίες με αντιβιοτικό σε 
διαβαθμισμένη συγκέντρωση για τον 
προσδιορισμό της MIC σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα, το καθένα σε μεμονωμένη 
συσκευασία και αποστειρωμένο σε δικό του 
φακελάκι με αφυγραντικό σε συσκευασίες 
των 10 strips. 

Τεμάχιο 240 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

 
Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ) σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 79Α του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προβλέψεις:  

α. Η αναθέτουσα αρχή:  

1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα:  

https://espd.eprocurement.gov.gr/ 
 

το Ε.Ε.Ε.Σ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα 
κατάλληλα πεδία.  

 

2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλέγει εξαγωγή.  

 

3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό 
πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα 
της διακήρυξης.  

 

β. Ο οικονομικός φορέας:  

1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί 
στην ιστοσελίδα:  

https://espd.eprocurement.gov.gr/ 
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του 
συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  

2. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 
είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

3. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση 
του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 
eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 
εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων 
PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωθεί 
από κάθε φυλλομετρητή.  

4. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα).  

5. Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ,  

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ   

 Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση 
του Ε.Ε.Ε.Σ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας:  
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α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) Ε.Ε.Ε.Σ.  

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά 
στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί 
στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του 
Ε.Ε.Ε.Σ μαζί με χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις 
οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ 
ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.  

δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ ισχύουν τα ακόλουθα:  

(1) To Ε.Ε.Ε.Σ συμπληρώνεται και υπογράφεται επί ποινή αποκλεισμού από τον εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα (Ν.4497/2017). 

 (2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις 
των παρ.2 (β-γ) του παρόντος άρθρου  

(3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο άρθρο 11, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να 
υποβάλλει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων 
που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν το Ε.Ε.Ε.Σ.  

(4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις 
των παραπάνω (β-γ) του παρόντος άρθρου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της επιχείρησης ……………..…………………….……………………, έδρα …………………..………………., οδός ………………….………., αριθμός ………, Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ …………….……….., 

τηλέφωνο ..…………………., fax ……..………….. 

Στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. ……………… Διακήρυξη και τις σχετικές ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις, 
σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά: 

 

Για τα τμήματα από (1) έως (13) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 13. 
(Κάθε Τμήμα από το 1 έως 13 θα αναγράφεται σε ξεχωριστό φύλλο, δηλαδή για το Τμήμα 1 ένα φύλλο, για το Τμήμα 2 ένα φύλλο κ. λ. π.) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ :   

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :       

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ   Ή  ΥΛΙΚΩΝ      
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ΑΥΞΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩ
Ν 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚ
ΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΑΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜ
ΕΝΟΥ ΦΠΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 
ΝΑΙ 'η  ΌΧΙ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΝ Η 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΊΝΑΙ Η 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

1                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

…                 
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ΣΥΝΟΛΑ 
 
ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
 ΑΝΩΤΕΡΩ 

                

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ,CONTROL,CALIBRATOR, ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Η ΥΛΙΚΑ 

ΑΥΞΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤ
ΩΝ, 
CALIBRATORS, 
CONTROLS, 
ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΙΤΕ 
ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ ΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΔΩΡΕΑΝ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚ
ΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΑΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜ
ΕΝΟΥ ΦΠΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 
ΝΑΙ 'η  ΌΧΙ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΝ Η 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΊΝΑΙ Η 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

1                 
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…                 

ΣΥΝΟΛΑ 
 
ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ 
 ΑΝΩΤΕΡΩ 

                

         

ΑΥΞΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Α 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΛΟΓΩ 
ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
ΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚ
ΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΑΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜ
ΕΝΟΥ ΦΠΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 
ΝΑΙ 'η  ΌΧΙ 
ανάλογα 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΊΝΑΙ Η 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

  0,00   0,00   0,00 0,00     

  0,00   0,00   0,00 0,00     

  0,00   0,00   0,00 0,00     

  0,00   0,00   0,00 0,00     

  0,00   0,00   0,00 0,00     
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  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  
ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

     

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

           

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΌΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙΣΤ
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ 
Ο 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΌΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙΣΤ
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ 
 Ο 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΦΠΑ 
ΌΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙΣΤ
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ 
 Ο 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 
ΌΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙΣΤ
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

     

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

Να συμπληρωθεί το είδος-μοντελο     

 

 

Για τα τμήματα από (14) έως (65) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΌ 14-65. 
(Για κάθε Τμήμα από το 14 έως 65 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ :   

         

  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚ
ΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
ΑΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ
ΝΟΥ ΦΠΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΝΑΙ 
'η  ΌΧΙ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝ Η 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΊΝΑΙ Η 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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…                 

ΣΥΝΟΛΑ 
 
ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘ
ΕΙ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ 
 ΑΝΩΤΕΡΩ 
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  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  
ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

     

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

           

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΌΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ 
Ο 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΌΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙΣ
ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘ
ΕΙ 
 Ο 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ ΦΠΑ 
ΌΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘ
ΕΙ 
 Ο 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 
ΌΠΩΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

     

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ
Υ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

Να συμπληρωθεί το ειδος-μοντελο     

 

 

Σχετικά με την αιτούμενη ποσότητα: 

- Οι προσφορές είναι απαραίτητο να ανταποκρίνονται ακριβώς στην αιτούμενη από το Νοσοκομείο ποσότητα.  

- Επισημαίνουμε ότι στην Δημόσια Διαβούλευση η οποία έλαβε χώρα στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, το Νοσοκομείο δεν έλαβε σχόλια σχετικά με τις αιτούμενες 

ποσότητες του διαγωνισμού. 

- Σε περίπτωση που η συσκευασία των υλικών δεν δύναται να διαχωριστεί ώστε να επιτευχθεί ακριβώς η αιτούμενη ποσότητα, τότε οι συμμετέχοντες υποψήφιοι 

προμηθευτές είναι απαιτητό να προσφέρουν ακριβώς την ποσότητα και η υπολοιπόμενη ποσότητα της μη διαχωριζόμενης τελευταίας συσκευασίας να προσφερθεί 

δωρεάν ώστε να μην επιβαρυνθεί το Νοσοκομείο, γεγονός το οποίο δεν θα αποτελέσει σε καμία περίπτωση κριτήριο επιλογής ή αξιολόγησης. 

- Στην ανωτέρω περίπτωση οι συμμετέχοντες θα αναφέρουν στην στήλη ποσότητα ακριβώς την αιτούμενη ποσότητα, και τη δωρεάν υπολοιπόμενη ποσότητα της 

τελευταίας μη διαχωριζόμενης συσκευασίας θα την αναφέρουν σε επιπλέον πίνακα με την ένδειξη Προσφερόμενα Δωρεάν.  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

    ……………………………………………… 
     (Ημερομηνία και υπογραφή) 

 

Σημείωση: Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, φέροντας την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος.  
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Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα υποβάλλεται με 
την παρούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ ……………4 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .......................... ΑΦΜ: ……........... 

(διεύθυνση) ……………………….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) .......................  ΑΦΜ: .................  

(διεύθυνση) …………………..…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….……………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….……………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ……….…………………………………5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της  

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................  Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  .................................................... 6  της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: (τίτλος σύμβασης)/ για 
το/τα τμήμα/τα 

παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016). 

4 όπως. υποσ. 3. 

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007. 

7 

Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα 
της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 
προσφορά. 

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9 

 

10 

 

11 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 Ν. 
4412/16).  

 Άρθρο 72 Ν. 4412/2016. 

 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /  

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:     

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ΑΦΜ ,: ................ 

(διεύθυνση) ..............................................…….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη 
επωνυμία) ……………………………………………. ΑΦΜ ….................  

(διεύθυνση).......................…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ............... ΑΦΜ: ................. 
.         

(διεύθυνση)...... 

β) (πλήρη επωνυμία) ............... ΑΦΜ: .................. 
 

(διεύθυνση)....   

γ) (πλήρη επωνυμία) ................ ΑΦΜ: .................. 
 

(διεύθυνση)....   

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)   

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης (τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με 

την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 
ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4 Όπως υποσημείωση 3. 

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών,  

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

8 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης 

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική 
και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Φύλλο Συμμόρφωσης 

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά του να υποβάλλει το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 

Στο φύλλο συμμόρφωσης θα απαντώνται μία προς μία οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Θα αναφέρεται 
αν εκπληρώνεται η προδιαγραφή, τον βαθμό στον οποίο εκπληρώνεται ή αν δεν εκπληρώνεται. Προς 
απόδειξη δε των ισχυρισμών αυτών, θα πρέπει να γίνονται παραπομπές σε αποσπάσματα από Operators  
Manual και service manual ,σε prospectus του προσφερόμενου αναλυτή που θα προέρχονται από τον 
κατασκευαστικό οίκο (και όχι πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια) καθώς επίσης και σε επιστημονικές 
εκδόσεις  και λοιπά επιστημονικά έντυπα που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο του 
μηχανήματος. 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΜΗΜΑ 1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΟΥΡΩΝ. 

   

   1.1. O αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος και 
αμεταχείριστος. ΝΑΙ   

   1.2. Να έχει τη δυνατότητα φόρτωσης άνω των 50 δειγμάτων 
ώστε να καλύπτει με μία  και μόνη διαδικασία την πρωινή ρουτίνα 
του εργαστηρίου. 

ΝΑΙ   

   1.3. Να προσδιορίζει τις εξής παραμέτρους: όψη, χρώμα, pH 
,ειδικό βάρος, Πρωτεΐνη, Γλυκόζη, Χολερυθρίνη, Ουροχολινογόνο, 
Hb, Λευκοκύτταρα, Ερυθρά, Νιτρώδη, Οξόνη, Λευκοκυτταρική 
εστεράση, Ασκορβικό οξύ κ.άλλα. 

ΝΑΙ   

   1.4. Να μετρά το ειδικό βάρος των ούρων με διαθλασίμετρο 
(μέθοδος αναφοράς) με εύρος μέτρησης 1,000-1,050 και να έχει την 
δυνατότητα επιλογής ακρίβειας μέτρησης του ειδικού βάρους με 
βήμα 0,001. 

ΝΑΙ   

   1.5. Tα δείγματα να εξετάζονται αυτούσια, χωρίς αραίωση ή 
συμπύκνωση. ΝΑΙ   

   1.6. Τα αντιδραστήρια και τα υλικά ελέγχου ποιότητας που 
απαιτούνται να είναι έτοιμα προς χρήση. ΝΑΙ   

   1.7. Εάν απαιτούνται ειδικά πλυστικά διαλύματα πέραν του 
απιονισμένου νερού, καθώς και  υλικά βαθμονόμησης να 
υπολογιστούν στην τελική τιμή ανά test. 

ΝΑΙ   

   1.8. Nα διορθώνεται αυτόματα η επίδραση της θερμοκρασίας 
αντίδρασης στα αποτελέσματα, καθώς και η επίδραση του 
χρώματος στη μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων. 

ΝΑΙ   

   1.9. Το σύστημα να μπορεί μέσω της τεχνικής που χρησιμοποιεί 
να έχει την καλύτερη δυνατή ομογενοποίηση της κατάλληλης 
ποσότητας δείγματος. 

ΝΑΙ   

   1.10. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης και οπτικά με 
ταινίες σε περίπτωση βλάβης, που να τεκμηριώνεται από το 
εσώκλειστο. 

ΝΑΙ   
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   1.11. Να έχει μεγάλη χωρητικότητα ταινιών-
αντιδραστηρίων >100, οι οποίες να παραμένουν σταθερές εντός του 
αναλυτή για περισσότερο δυνατό διάστημα χωρίς να αλλοιώνονται. 

ΝΑΙ   

   1.12. Να χρησιμοποιεί κοινά σωληνάρια για όλα τα 
δείγματα. Να απαιτεί λιγότερο από 4ml ανά δείγμα για το σύνολο 
των ζητούμενων εξετάσεων. 

ΝΑΙ   

   1.13. Το σύστημα να πραγματοποιεί μικροσκοπική 
εξέταση: α) σε όλα τα δείγματα ή β) σε όσα επιλέξει ο χειριστής ή γ) 
μόνο στα παθολογικά αποτελέσματα της φυσικοχημικής εξέτασης 
για εξοικονόμηση χρόνου. 

ΝΑΙ   

   1.14. Να χρησιμοποιεί αξιόπιστη μέθοδο προσδιορισμού 
,ταυτοποίησης και μέτρησης έμμορφων στοιχείων σε δείγμα ούρων 
και να δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να ελέγχει τα 
αποτελέσματα και την ποιότητά τους, μέσω εικόνων που 
προσομοιάζουν στην κοινή μικροσκοπική ανάλυση (εικόνες 
πλήρους οπτικού πεδίου) και να μπορεί να αλλάζει-διορθώνει όποτε 
το κρίνει σκόπιμο. 

ΝΑΙ   

   1.15. Να ταυτοποιούνται και να μετρούνται με μεγάλη 
ευκρίνεια τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: ΝΑΙ   

   1.16. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) φυσιολογικά και 
δύσμορφα, Λευκά αιμοσφαίρια (WBC), Σωροί λευκών 
αιμοσφαιρίων, Κύλινδροι υαλίνης και παθολογικοί, πλακώδη 
επιθήλια, μη πλακώδη, βακτήρια, μύκητες, κρύσταλλοι, βλέννη, 
σπέρμα. 

ΝΑΙ   

   1.17. Κατά την εξέταση έμμορφων στοιχείων, να δίδονται 
τα αποτελέσματα και κατά οπτικό πεδίο και ανά μl. ΝΑΙ   

   1.18. H ταχύτητα του συστήματος να είναι τουλάχιστον 
100 δείγματα/ώρα. ΝΑΙ   

   1.19. Να διαθέτει μνήμη αποτελεσμάτων και αντίστοιχων 
εικόνων μικροσκοπικής. ΝΑΙ   

   1.20. Να διαθέτει σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα ,θύρες 
USB για τη δυνατότητα αντιγράφων ασφαλείας, σύστημα 
ανάγνωσης bar code, UPS. Υποχρεωτική η σύνδεσή του με το LIS 
του νοσοκομείου με επιβάρυνση της προμηθεύτριας εταιρείας. 

ΝΑΙ   

   1.21. Nα διαθέτει τέτοιες εξωτερικές διαστάσεις, ώστε να 
είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε πάγκο του εργαστηρίου. Να 
αναφερθούν ακριβώς οι διαστάσεις του, διότι λόγω στενότητας του 
χώρου του εργαστηρίου θα προτιμηθεί να επιλεχθεί ο μικρότερος. 

ΝΑΙ   

   1.-Να υπολογιστούν όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, 
calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο για την 
ρύθμιση, την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του αναλυτή. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ.    

   2.-Βιοχημικός αναλυτής random access, επεκτάσιμος & 
διαμορφώσιμος ώστε να δύναται να  αποτελέσει ενοποιημένη 
πλατφόρμα ανάλυσης Κλινικής Χημείας & Ανοσολογίας. 

ΝΑΙ   

   2.1. Να περιλαμβάνει Φωτομετρική μονάδα με ταχύτητα 
τουλάχιστον 600 εξετάσεις /ώρα & μονάδα με ανεξάρτητα 

ΝΑΙ   
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ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) για μέτρηση Κ, Νa, Cl ταχύτητας 
τουλάχιστον 350 εξετάσεων /ώρα. 

   2.2. Απαραιτήτως να προσφερθούν οι ποσότητες όλων των 
ηλεκτροδίων που απαιτούνται για την διάρκεια της σύμβασης και να 
κατατεθούν τα CE των ηλεκτροδίων. 

ΝΑΙ   

   2.3. Να δέχεται τουλάχιστον 150 δείγματα σε εφάπαξ φόρτωση. 
Η φόρτωση δειγμάτων να είναι συνεχής. ΝΑΙ   

   2.4. Nα εκτελεί αυτόματες επαναλήψεις, επαναλήψεις με 
αραιώσεις καθώς & καθοριζόμενες από τον χειριστή. ΝΑΙ   

   2.5. Να δέχεται πρωτογενή σωληνάρια (16x100, 16x75, 13x100, 
13x75 mm), καψάκια, micro cups, καψάκια σε σωληνάριο, 
σωληνάρια με ψευδή πυθμένα. 

ΝΑΙ   

   2.6. Να υποστηρίζει ανάγνωση γραμμικού κώδικα (bar-code) 
δειγμάτων για την ταυτοποίηση και για τις εξετάσεις του δείγματος. ΝΑΙ   

   2.7. Απαραίτητη η σύνδεση με το πληροφορικό σύστημα (LIS) 
του νοσοκομείου. ΝΑΙ   

   2.8. Να υποστηρίζει Teleservice & επιστημονική υποστήριξη από 
απόσταση, επιθυμητό να γίνεται on-line ηλεκτρονική αποστολή & 
ενημέρωση εφαρμογών, βαθμονομητών, διαλυμάτων ποιοτικού 
ελέγχου. 

ΝΑΙ   

   2.9.  Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά 
εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης, βαθμονομήσεων, 
οθονών του προγράμματος. 

ΝΑΙ   

   2.10. Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου (QC): Να δέχεται 
προγραμματισμό τουλάχιστον 100 διαφορετικών διαλυμάτων 
ποιοτικού ελέγχου. Να εκτελεί αυτόματα ποιοτικό έλεγχο βάση 
χρόνου & μετά από τη βαθμονόμηση νέου αντιδραστηρίου, χωρίς 
την παρέμβαση του χειριστή. Να απεικονίζονται διαγράμματα Levy-
Jennings για ημερήσιο & συγκεντρωτικό ποιοτικό έλεγχο. 

ΝΑΙ   

   2.11. Βαθμονόμηση: Να δέχεται προγραμματισμό 
τουλάχιστον 100 διαφορετικών βαθμονομητών. Να εκτελεί αυτόματα 
βαθμονόμηση βάση χρόνου & μετά από αυτόματη αξιολόγηση του 
ποιοτικού ελέγχου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να 
αποθηκεύονται καμπύλες βαθμονόμησης. Να εκτελείται προληπτική 
βαθμονόμηση των εν αναμονή αντιδραστηρίων. 

ΝΑΙ   

   2.12. Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης 
μέσω  teleservice με την τεχνική υποστήριξη για τη συντομότερη 
επίλυση προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν εύκολα από 
απόσταση. 

ΝΑΙ   

   2.13. Να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 60 εξετάσεις. Τα 
αντιδραστήρια να φυλάσσονται σε ψυχόμενο χώρο .Η φόρτωση 
αντιδραστηρίων να γίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
αναλυτή, να γίνεται αυτόματη εκφόρτωση αντιδραστηρίων & να 
υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης απομάκρυνσης αντιδραστηρίων. 

ΝΑΙ   

   2.14. Να επιτρέπει χειροκίνητη φόρτωση των δειγμάτων 
ρουτίνας & των επειγόντων δειγμάτων απευθείας στον αναλυτή, σε 
περίπτωση διακοπής της αυτόματης τροφοδοσίας. 

ΝΑΙ   
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   2.15. Να εκτελεί ανά πάσα στιγμή επείγοντα δείγματα 
(θέση stat) χωρίς διακοπή της ρουτίνας. ΝΑΙ   

   2.16. Να διαθέτει ανίχνευση πήγματος με αισθητήρα 
μεταβολής πίεσης & ανίχνευση στάθμης υγρών με τεχνολογία 
ανίχνευσης χωρητικότητας. Να υπάρχει προστασία των 
σωληναρίων δειγμάτων από ηλεκτροστατικό θόρυβο. 

ΝΑΙ   

   2.17. Η ανάδευση δείγματος-αντιδραστηρίου να γίνεται με 
σύστημα υπερήχων ώστε να μην υπάρχει επιμόλυνση από 
αναδευτήρες. 

ΝΑΙ   

   2.18. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για χρήση, να 
αναγνωρίζονται & να  καταχωρούνται αυτόματα από τον αναλυτή 
μέσω αναγνώστη γραμμικού κώδικα. 

ΝΑΙ   

   2.19. Επιθυμητό να διαθέτει ανοικτά κανάλια. ΝΑΙ   

   2.20. Να δέχεται ταυτόχρονη ανάλυση των εξής τύπων 
δείγματος : Ορός, πλάσμα, ούρα, ΕΝΥ, ολικό αίμα (για HbA1c), 
πλευριτικό υγρό, ασκιτικό κλπ. 

ΝΑΙ   

   2.21. Να  ελέγχει το δείγμα για λιπαιμία, αιμόλυση, ίκτερο 
με ειδική αναφορά για κάθε εξέταση ανάλογα με το ποσοστό 
παρεμβολής. 

ΝΑΙ   

   2.22. Να προσφερθούν και να συμπεριληφθούν στην 
τελική τιμή ανά εξέταση, όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, 
πλυστικά, αναλώσιμα αναλυτή, calibrators, controls, ηλεκτρόδια, 
κυβέτες πλενόμενες ή μιας χρήσης και ότι άλλο απαιτείται για την 
πλήρη διεξαγωγή όλων των ζητούμενων εξετάσεων σε επαρκείς 
ποσότητες ανά έτος. 

ΝΑΙ   

   2.23. Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής του ίδιου 
κατασκευαστικού οίκου , που να χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια 
και αναλώσιμα με τον κύριο αναλυτή και ο οποίος να έχει ταχύτητα 
250 τεστ την ώρα χωρίς τους ηλεκτρολύτες (για την ταχύτητα). 

ΝΑΙ   

   2.24. Να υπολογιστούν και να προσφερθούν όλα τα 
απαραίτητα αναλώσιμα και αντιδραστήρια (κυβέτες ,ηλεκτρόδια , 
calibrators, controls ) και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη 
διεξαγωγή των ζητούμενων αριθμών εξετάσεων και για τον 
εφεδρικό αναλυτή. 

ΝΑΙ   

   2.25. Η προμηθεύτρια εταιρεία να εντάξει το εργαστήριο 
σε σύστημα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου από τον οργανισμό που 
θα υποδείξει το εργαστήριο, για τις εξετάσεις που θα υποδειχθούν 
από το εργαστήριο. 

ΝΑΙ   

   2.-Να υπολογιστούν όλα τα υλικά βαθμονόμησης, controls, 
calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο αναλώσιμο για την 
ρύθμιση, την   εύρυθμη και σωστή λειτουργία του αναλυτή. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΑΝΑΛΥΤΗ (ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ).    

   3.1. Ο αναλυτής να είναι επιτραπέζιος, πλήρως 
αυτοματοποιημένος και οπωσδήποτε Random Access. ΝΑΙ   
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   3.2. Η ταχύτητά του να είναι τουλάχιστον 85 αποτελεσμάτων την 
ώρα. ΝΑΙ   

   3.3. Να δέχεται τουλάχιστον 30 δείγματα ορού ή πλάσματος σε 
σωληνάριο φυγοκέντρου ή καψάκια. ΝΑΙ   

   3.4. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης οποιουδήποτε 
συνδυασμού εξετάσεων και να διαθέτει τουλάχιστον 18 θέσεις 
αντιδραστηρίων για πιθανή διενέργεια επιπλέον εξετάσεων. 

ΝΑΙ   

   3.5. Τα αποτελέσματα να εκδίδονται σε χρόνο μικρότερο των 30 
λεπτών. ΝΑΙ   

   3.6. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων να γίνεται με τη μέθοδο 
της ηλεκτροχημειοφωταύγειας ή άλλης παρόμοιας. ΝΑΙ   

   3.7. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης Bar code για τα 
αντιδραστήρια και για τα δείγματα. ΝΑΙ   

   3.8. Να έχει αυξημένη ευαισθησία και υψηλή γραμμικότητα που 
να αποδεικνύεται με τα εσώκλειστα της εταιρείας. ΝΑΙ   

   3.9. Να διαθέτει αντιδραστήρια τα οποία να μπορούν να 
παραμένουν στον αναλυτή και να μην είναι απαραίτητη η φύλαξή 
τους στο ψυγείο μετά το τέλος της ρουτίνας. 

ΝΑΙ   

   3.10. Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματης 
ανίχνευσης πηγμάτων, στάθμης ορών και αντιδραστηρίων και να 
ειδοποιεί τον χειριστή για τυχόν έλλειψή τους. 

ΝΑΙ   

   3.11. Να διαθέτει ρύγχη μιας χρήσης στην πιπέτα 
δειγματοληψίας για να αποκλείεται η επιμόλυνση δείγματος (carry 
over). 

ΝΑΙ   

   3.12. Να δύναται να εκτελεί επείγουσες εξετάσεις (STAT) 
σε 9 λεπτά. ΝΑΙ   

   3.13. Να διαθέτει ο αναλυτής πρόγραμμα εσωτερικού 
ποιοτικού ελέγχου και να προσφερθεί στην τελική τιμή. ΝΑΙ   

   3.14. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με κεντρικό 
υπολογιστή και να συνδεθεί απαραίτητα με το σύστημα LIS του 
νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

   3.15. Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, 
πρόγραμμα επεξεργασίας ασθενών στα ελληνικά, UPS σύστημα και 
ότι άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του. 

ΝΑΙ   

   3.16. Ο αναλυτής να εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις 
Καρδιακούς δείκτες : hsΤROPONIN-T , NT-pro BNP, CK-MB(mass). ΝΑΙ   

   3.17. Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, 
αναλώσιμα (κυβέττες, ρύγχη, πλυστικά, calibrators, controls) και ότι 
άλλο απαιτείται για την πλήρη διεξαγωγή των ζητούμενων σε 
αριθμό εξετάσεων. 

ΝΑΙ   

   3.18. Η προμηθεύτρια εταιρεία να εντάξει την εξέταση της 
Τροπονίνης Τ hs σε σύστημα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου από 
τον οργανισμό που θα υποδείξει το εργαστήριο. 

ΝΑΙ   
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   3.-Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν την ελάχιστη 
απαίτηση του εργαστηρίου και θα πρέπει να πληρούνται επί ποινή 
απόρριψης. 

ΝΑΙ   

   3.-Να προστεθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο 
αναλώσιμο για την ρύθμιση, την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του 
αναλυτή. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. 

   

   4.1. Το σύστημα να είναι τελευταίας τεχνολογίας και 
αυτοματοποιημένο σε όλα τα στάδια της εξέτασης: εναπόθεση 
δείγματος, ηλεκτροφόρηση, επώαση, χρώση, αποχρωματισμό, 
στέγνωμα, εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

ΝΑΙ   

   4.2. Να είναι μικρών διαστάσεων και απλό στο χειρισμό. ΝΑΙ   

   4.3. Όλες οι φάσεις της διαδικασίας να ελέγχονται από το 
πρόγραμμα για άριστα αποτελέσματα και να ειδοποιεί για τυχόν 
προβλήματα. 

ΝΑΙ   

   4.4. Να διαθέτει ειδικούς φορείς δειγμάτων μιας χρήσεως για 
ασφάλεια του χειριστή. Η εναπόθεση του δείγματος να γίνεται σε 
γέλη και με ειδικούς επιθέτες μιας χρήσεως αυτόματα από το 
μηχάνημα για άριστη εφαρμογή & ασφάλεια του χειριστή και να 
απαιτείται μικρός όγκος δείγματος. 

ΝΑΙ   

   4.5. Το δείγμα να τοποθετείται άμεσα και χωρίς προεργασία πριν 
την εναπόθεση για αποφυγή παρακράτησης κλασμάτων πρωτεϊνών 
και διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. Επίσης να έχει 
τη δυνατότητα ψύξης του gel κατά την ηλεκτροφόρηση για 
διασφάλιση υψηλής διαχωριστικής ανάλυσης. 

ΝΑΙ   

   4.6. Το δείγμα των ούρων να χρησιμοποιείται χωρίς 
συμπύκνωση. ΝΑΙ   

   4.7. Να έχει τη δυνατότητα να τρέξει ταυτόχρονα στην ίδια ταινία 
διαφορετικούς τύπους δειγμάτων (π.χ. ορό και ούρα). ΝΑΙ   

   4.8. Ο χρόνος διαδικασίας της εξέτασης να είναι ο μικρότερος 
δυνατός. Να αναφερθούν ενδεικτικοί χρόνοι προς αξιολόγηση. ΝΑΙ   

   4.9. Τα προγράμματα-πρωτόκολλα να είναι ανοιχτά για τυχόν 
ρυθμίσεις από τον χειριστή, το δε πρόγραμμα λειτουργίας να είναι 
το απλούστερο δυνατόν. 

ΝΑΙ   

   4.10. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της τάσης και της 
θερμοκρασίας με στοιχεία Peltier. ΝΑΙ   

   4.11. Να χρησιμοποιεί έτοιμα gel αγαρόζης με 
ενσωματωμένο buffer block στον ανοδικό και καθοδικό πόλο. Να 
μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες εξετάσεις: Πρωτεΐνες ορού (5 
κλάσματα, 6 κλάσματα, υψηλής ανάλυσης άνω των 15 κλασμάτων), 
Πρωτεΐνες ούρων, Ανοσοκαθήλωση ορού και ούρων, Screening 
εξέταση σε ορό και ούρα, Εξέταση Bences-Jones σε ούρα, 
Aλκαλική φωσφατάση, Όξινη φωσφατάση, Lipoprotein, HDL, 

ΝΑΙ   
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Cholesterol, Ισοένζυμα ALP/CK/LD, IgG IEF και άλλες προς 
αξιολόγηση. 

   4.12. Τα προσφερόμενα κιτ αντιδραστηρίων να είναι 
πλήρη περιέχοντας όλα τα απαιτούμενα για την εξέταση (ταινίες, 
αραιωτικά, διαλύματα χρώσης-αποχρωματισμού, στυπόχαρτα κλπ). 
Να προσφερθούν ξεχωριστά όλα τα λοιπά κοινά αναλώσιμα που 
απαιτεί το σύστημα και να υπολογιστούν όλα τα αναλώσιμα στην 
τελική τιμή ανά τεστ. 

ΝΑΙ   

   4.13. Να προσφερθεί εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος της 
ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. ΝΑΙ   

   4.14. Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη Η/Υ με όλα 
τα παρελκόμενα, scanner υψηλής ευκρίνειας και εξελιγμένο 
λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. 

ΝΑΙ   

   4.15. Το λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων να 
είναι σε περιβάλλον Windows, απλό στη χρήση και να μπορεί 
χρησιμοποιηθεί με όλα τα gel του συστήματος. Να διαθέτει 
διαγράμματα ποιοτικού ελέγχου και να δίνει τη δυνατότητα στο 
χειριστή να επεξεργαστεί πλήρως την εικόνα του gel. Να έχει την 
δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων ασθενών και εύκολης 
αναζήτησης τους. Να δίνει αναφορές αποτελεσμάτων ασθενών 
πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 
εργαστηρίου. Να έχει τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνει σχόλια 
αποτελεσμάτων στις αναφορές ασθενών. Να μπορεί στο 
απαντητικό της η/φ πρωτεϊνών να συμπεριλαμβάνει και τα 
αποτελέσματα της ανοσοκαθήλωσης. Να συνδεθεί με το σύστημα 
LIS του νοσοκομείου δαπάνη του προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

   4.16. Ο προμηθευτής να διαθέτει αποδεδειγμένα τμήμα 
τεχνικής & επιστημονικής υποστήριξης για την άμεση επίλυση 
προβλημάτων στο μικρότερο δυνατό διάστημα. 

ΝΑΙ   

   4.17. Να διαθέτει CE MARK, καθώς επίσης να δοθεί 
κατάλογος εγκατεστημένων μηχανημάτων, προς αξιολόγηση. ΝΑΙ   

   4.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Α) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφέρεται 
πρόγραμμα σύνδεσης του λογισμικού του αναλυτή με το 
πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Οπωσδήποτε 
εγκατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας από τον Η/Υ στον αναλυτή 
και αντίστροφα. (Ουσιώδης όρος). 

ΝΑΙ   

   4.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Β) Να προσφερθεί και εξωτερικός ποιοτικός 
έλεγχος των παρακάτω εξετάσεων από την ίδια εταιρεία που 
προσφέρει τα αντιδραστήρια (με ποινή απόρριψης) και να αναλάβει 
το κόστος. 

ΝΑΙ   

   4.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γ) Να υπολογιστούν όλα τα αναλώσιμα για τη 
διεξαγωγή των τεστ που απαιτούνται ετησίως, στην τελική τιμή ανά 
τεστ. 

ΝΑΙ   

   4.-Να προστεθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο 
αναλώσιμο για την ρύθμιση, την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του 
αναλυτή. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ. 

   5.1. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή πρέπει να στηρίζεται σε 
διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης κυττάρων, που 
υπαγορεύουν την άμεση ανίχνευση αυτών χωρίς να υφίστανται 
αλλοιώσεις λόγω επεξεργασίας από λυτικά ή άλλα αντιδραστήρια. 

ΝΑΙ   

   5.2. Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής και 
φόρτωσης τουλάχιστον 100 θέσεων. ΝΑΙ   

   5.3. Η ποσότητα του δείγματος να μην είναι μεγαλύτερη των 100 
μL. ΝΑΙ   

   5.4. Κατά προτίμηση, ο αναλυτής να ταυτοποιεί τα κύτταρα με τις 
εξής ιδιότητες, όπου είναι εφαρμόσιμες, σύμφωνα με τις αρχές 
μέτρησης του κάθε είδους κυττάρων: 
- Μέγεθος κυττάρου. Με ογκομετρική ανάλυση για τη μέτρηση του 
όγκου του κυττάρου. 
- Μορφολογία εσωτερικής δομής (Κοκκίωση: πλήθος κοκκίων 
κυτταροπλάσματος, Μέγεθος πυρήνα κυττάρου: σχέση πυρήνα-
κυτταροπλάσματος). 
- Μορφολογία εξωτερικής δομής βασιζόμενης στην κυτταρομετρία 
ροής. 

ΝΑΙ   

   5.5. Να διαθέτει σύστημα δειγματοληψίας με ξεχωριστές 
ποσότητες αίματος για κάθε μονάδα μέτρησης. Η μέτρηση λευκών 
αιμοσφαιρίων να πραγματοποιείται με σύγχρονη μεθοδολογία laser 
και να αποδεικνύεται η αξιοπιστία της μέτρησής τους. Να δοθεί 
αναλυτική περιγραφή του συστήματος. 

ΝΑΙ   

   5.6. Να μετρά την αιμοσφαιρίνη με διεθνώς αποδεκτή και 
τεκμηριωμένη μέθοδο με αντιδραστήρια χωρίς κυάνιο. ΝΑΙ   

   5.7. Να μετρά: 
- Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC). 
- Αριθμών ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC). 
- Αιμοσφαιρίνη (Hb). 
- Αιματοκρίτη (Hct). 
- Μέσο όγκο ερυθρών (MCV).- Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW).- 
Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (MCH).- Μέση συγκέντρωση 
αιμοσφαιρίνης κατά ερυθροκύτταρο (MCHC).- Αιμοπετάλια (PLT).- 
Μέσο όγκο αιμοπεταλίων (MPV).- Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % 
μονοπύρηνων. 
- Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % λεμφοκυττάρων.- Απόλυτο 
αριθμό και ποσοστό % ηωσινοφίλων.- Απόλυτο αριθμό και 
ποσοστό % βασεοφίλων.- Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % 
ουδετεροφίλων.- Απόλυτο αριθμό και ποσοστό % εμπύρηνων 
ερυθρών (NRBC).- Το άθροισμα των ποσοστών των 
λευκοκυττάρων να είναι μικρότερο ή ίσο (- Να μετρά 
δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ), σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό. Η 
μέτρηση των ΔΕΚ και των παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα, 
αυτόματα και σε τυχαία σειρά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια 
χειροκίνητη επεξεργασία. 

ΝΑΙ   

   5.8. Να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας πλήρη μορφολογία των κυττάρων. 
Συγκεκριμένα: 
Μορφολογία λευκών αιμοσφαιρίων: άτυπα λεμφοκύτταρα, 
λευκοπενία, βλάστες, λευκοκυττάρωση, άωρα κοκκιοκύτταρα, 
λεμφοπενία, λεμφοκυττάρωση, ουδετεροπενία, 
πολυμορφοπυρήνωση, ηωσινοφιλία, βασεοφιλία. 

ΝΑΙ   
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Οι υποπληθυσμοί των λευκών αιμοσφαιρίων (τύπος) να 
προσδιορίζονται με τη βοήθεια κυτταρομετρίας ροής. 
Μορφολογία ερυθρών: Εμπύρηνα ερυθρά, ανισοκυττάρωση, 
μικροκυττάρωση, θραύσματα ερυθρών, μακροκυττάρωση, 
συγκολλήσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων, υποχρωμία. 
Μορφολογία αιμοπεταλίων: Συγκρίματα ή ροζέτες αιμοπεταλίων, 
μικρά ή μεγάλα αιμοπετάλια, θρομβοπενία, θρομβοκυττάρωση. 

   5.9. Να εμφανίζει σε οθόνη και να εκτυπώνει σε τουλάχιστον 4 
ιστογράμματα ή νεφελογράμματα με τις κατανομές των λευκών, 
ερυθρών και αιμοπεταλίων με τρόπο που να παρέχουν ασφαλείς 
κλινικές πληροφορίες με βάση διεθνή βιβλιογραφία. 

ΝΑΙ   

   5.10. Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον πάνω 
από (>) 60  δείγματα την ώρα συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΚ και 
των εμπύρηνων ερυθρών και στα δύο συστήματα δειγματοληψίας 
(ανοικτό και κλειστό σύστημα). 

ΝΑΙ   

   5.11. Το όργανο να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου, 
αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης, όλων των άμεσα μετρούμενων 
παραμέτρων. 

ΝΑΙ   

   5.12. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης τόσο της 
επαρκούς ποσότητας δείγματος όσο και της ποιότητας αυτού 
(πήγματα, φυσαλίδες, κ.λ.π.) 

ΝΑΙ   

   5.13. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει σύστημα 
που θα ειδοποιεί τον χειριστή για τις στάθμες των αντιδραστηρίων 
τα οποία σε αριθμό να μην υπερβαίνουν τα έξι (6). 

ΝΑΙ   

   5.14. Να διαθέτει σύστημα αυτοκαθαρισμού και αυτόματης 
εξάλειψης των συγκεντρωμένων πρωτεϊνών στους χώρους 
μέτρησης αυτόματα μετά από κάθε μέτρηση χωρίς τη χρήση ειδικών 
καθαριστικών αντιδραστηρίων και χωρίς την παρέμβαση του 
χειριστή. 

ΝΑΙ   

   5.15. Να διαθέτει σύστημα προγραμματισμού αυτόματου 
καθαρισμού στη διάρκεια της ημέρας.    

   5.16. Να έχει προγράμματα ελέγχου ποιότητας που 
χρησιμοποιώντας τα δείγματα ρουτίνας να εξασφαλίζουν συνεχή 
έλεγχο αποτελεσμάτων και τα οποία θα αποτελούν τμήμα του 
βασικού προγραμματισμού του οργάνου. Επίσης να διαθέτει έλεγχο 
επαναληψιμότητας (repeatability) και η μεταφορά σφάλματος από 
δείγμα σε δείγμα (carry over) να είναι <1% και να δύναται να 
αποτυπωθεί. 

ΝΑΙ   

   5.17. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ρυθμίσεων, ειδικά 
διαγνωστικά προγράμματα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα, 
έγχρωμη οθόνη, εκτυπωτή, UPS  και δυνατότητα σύνδεσης με 
server (LIS). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφέρεται 
σύνδεση του λογισμικού του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα 
του Νοσοκομείου. Οπωσδήποτε εγκατάσταση αμφίδρομης 
επικοινωνίας από τον Η/Υ στον αναλυτή και αντίστροφα με δαπάνη 
του προμηθευτή. (Ουσιώδης όρος). 

ΝΑΙ   

   5.18. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης μετάπτωσης σε 
κατάσταση stand-by και εύκολης και άμεσης επαναφοράς σε 
κανονική χρήση, σε χρόνο μικρότερο των πέντε (5) λεπτών. 

ΝΑΙ   
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   5.19. Να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σωληνάρια 
κλειστού τύπου όλων των κατασκευαστικών οίκων. ΝΑΙ   

   5.20. Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία 
πρότυπο αίμα ελέγχου (control) και πρότυπο αίμα ρύθμισης  
(calibration standard), για όλες τις άμεσα μετρούμενες 
παραμέτρους. Να προσφερθούν ποσότητες αίματος ελέγχου 
επαρκείς για την κάλυψη των συνολικών ετήσιων αναγκών. 

ΝΑΙ   

   5.21. Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες 
χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι 
οποίες θα αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο και θα φέρουν την 
έγκριση του κατασκευαστή (όπως ο Νόμος 2955/01 στο άρθρο 2, 
παρ. 5, εδάφ. α, ορίζει). 

ΝΑΙ   

   5.22. Να διαθέτει πλήρες τμήμα τεχνικής υποστήριξης 
(service) και αποδεδειγμένη εμπειρία πάνω από τρία χρόνια στους 
αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές. Προς απόδειξη του 
ισχυρισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση 
εγκατεστημένων αναλυτών σε δημόσια Νοσοκομεία στα οποία έχει 
αναλάβει τη συντήρησή τους. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης να 
είναι διαθέσιμο όλο το εικοσιτετράωρο και η προσέλευση του 
τεχνικού να γίνεται εντός εικοσιτετραώρου από τη δήλωση της 
βλάβης. Το service, τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα για την 
αποκατάσταση της βλάβης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Να 
διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της πορείας του 
προσφερόμενου οργάνου, σε καθημερινή βάση και 
αυτοματοποιημένα μέσω διαδικτύου. 

ΝΑΙ   

   5.23. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να 
προβαίνουν σε επίδειξη των δυνατοτήτων του προσφερόμενου 
αναλυτή με σκοπό την εκτίμηση στην πράξη της μετρικής 
αξιοπιστίας του, της απόδοσής του, της λειτουργικότητάς του, της 
φιλικότητάς του ως προς τον χειριστή και εν γένει της ευχρηστίας 
του, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή του σε σχέση με τις 
τεθείσες από τη διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, μία προς μία. 

ΝΑΙ   

   5.24. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει και εφεδρικό - 
βοηθητικό αναλυτή πάγκου, ο οποίος να μετράει πέντε 
υποπληθυσμούς λευκών αιμοσφαιρίων. Ο αναλυτής αυτός θα 
εκτελεί το 10% περίπου των δειγμάτων και - για λόγους 
συμβατότητας των αποτελεσμάτων και ευκολία των χειριστών - 
πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τον αναλυτή 
ρουτίνας. 

ΝΑΙ   

   5.25. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη του 
φύλλου συμμόρφωσης. Στο φύλλο συμμόρφωσης θα απαντώνται 
μία προς μία οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Θα αναφέρεται αν 
εκπληρώνεται η προδιαγραφή, το βαθμό στον οποίο εκπληρώνεται 
ή αν δεν εκπληρώνεται. Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών αυτών 
θα πρέπει να γίνονται παραπομπές σε αποσπάσματα από 
Operator’s Manual και Service Manual, σε prospectus του 
προσφερόμενου οργάνου που θα προέρχονται από τον 
κατασκευαστικό οίκο (και όχι πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια) 
καθώς επίσης και σε επιστημονικές εκδόσεις και λοιπά 
επιστημονικά έντυπα που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό 
οίκο του μηχανήματος. Η κάθε παραπομπή θα έχει έναν αριθμό 
(κατά αύξουσα σειρά) και στο αντίστοιχο σημείο της παραπομπής 
θα υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός σε κύκλο. Π.χ. εκπληρώνεται 
πλήρως η προδιαγραφή (operator’s manual σελ. 135 σημείο 4). 

ΝΑΙ   
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   5.26. Να παρέχεται από τον προμηθευτή δωρεάν 
εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος από ανεξάρτητο πιστοποιημένο 
κέντρο, καθ’ υπόδειξη του εργαστηρίου του Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   

   5.-Να προστεθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα υλικά 
βαθμονόμησης, controls, calibrators, πλυστικά ή άλλο απαραίτητο 
αναλώσιμο για την ρύθμιση, την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του 
αναλυτή. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.    

   6.1.1. Οι ζητούμενες εξετάσεις να πραγματοποιούνται με 
τεχνική καρτών (στηλών αιμοσυγκόλλησης με γέλη ή ορατά 
μικροσφαιρίδια). 

ΝΑΙ   

   6.1.2. Να έχουν υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, 
επαναληψιμότητα και αξιοπιστία, η οποία να αποδεικνύεται με 
σχετική διεθνή βιβλιογραφία. 

ΝΑΙ   

   6.1.3. Οι αντιοροί που είναι ενσωματωμένοι στις κάρτες 
ομάδων αίματος και Rhesus να είναι μονοκλωνικής προέλευσης 
προκειμένου να ανιχνεύονται οι υποομάδες ΑΒΟ και Rhesus. 

ΝΑΙ   

   6.1.4. Οι κάρτες ABO Rhesus, φαινοτύπου και άμεσης 
Coombs- Να διαθέτουν στήλη control.- Να δίνουν καθαρές και 
σταθερές συγκολλήσεις.- Να μη δίνουν ψευδείς αντιδράσεις.-
 Να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης (τουλάχιστον έξι μήνες 
από την παραλαβή). 

ΝΑΙ   

   6.1.5. Τα ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 
20-30 ημερών. ΝΑΙ   

   6.1.6. Να μην απαιτείται πλύσιμο ερυθροκυττάρων για την 
εκτέλεση των δοκιμασιών. ΝΑΙ   

   6.1.7. Ο συνολικός χρόνος επώασης και φυγοκέντρησης 
να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά. ΝΑΙ   

   6.1.8. Να διαθέτουν σήμανση CE και πιστοποιητικά CE, 
ISO. ΝΑΙ   

   6.1.9. Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα διαλύματα και 
αναλώσιμα για την εκτέλεση των εξετάσεων. ΝΑΙ   

   6.1.10. Να υπάρχει πολυετής αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
Ελλάδα και να επισυνάπτεται πελατολόγιο. ΝΑΙ   

   6.1.11. Να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης ή ελέγχου σε 
περίπτωση ζήτησης. ΝΑΙ   

   6.1.12. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεως στα 
Ελληνικά ή στα Αγγλικά. ΝΑΙ   

   6.2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

   6.2.1. Οι εταιρείες που θα προσφέρουν τα αντιδραστήρια θα 
πρέπει να προσφέρουν ημιαυτόματο συνοδό εξοπλισμό που να 
περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

ΝΑΙ   
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   6.2.2. Φυγόκεντρος καρτών. 
Κάθε θέση να δέχεται μία κάρτα. Ο χρόνος και η ταχύτητα να είναι 
εκ των προτέρων ρυθμισμένα κατάλληλα για την προτεινόμενη 
μεθοδολογία. Να λειτουργεί αθόρυβα, ο χρόνος και η ταχύτητα να 
εμφανίζονται στην οθόνη και να υπάρχει ηχητικό σήμα στο τέλος 
της φυγοκέντρησης. 

ΝΑΙ   

   6.2.3. Επωαστήρας καρτών. 
 
Κατάλληλος για την επώαση καρτών σε θερμοκρασία 37 ± 2°C. 
Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου επώασης. Ο χρόνος και η 
θερμοκρασία να εμφανίζονται ηλεκτρονικά σε οθόνη. Στο τέλος της 
επώασης να υπάρχει ηχητικό σήμα. 

ΝΑΙ   

   6.2.4. Αυτόματη πιπέτα πολλαπλών ρίψεων. 
Να έχει πρόγραμμα παρασκευής εναιωρήματος ερυθρών (3-5%). 
Επίσης να έχει έτοιμα προγράμματα για την προσθήκη των 
αντιδραστηρίων και των δειγμάτων με τους όγκους που 
χρησιμοποιούνται στις δοκιμασίες. Δυνατότητα ρύθμισης αριθμού 
ρίψεων. Να προσφερθούν τουλάχιστον δύο τεμάχια. 

ΝΑΙ   

   6.2.5. Στατώ εργασίας. 
Στατώ κατάλληλο για τη στήριξη φιαλιδίων διαλυμάτων, 
σωληναρίων δειγμάτων και καρτών. 

ΝΑΙ   

   6.2.6. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε όλα τα ανωτέρω και 
να πραγματοποιείται εξαμηνιαίος προληπτικός έλεγχος καλής 
λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

   6.2.7. Σε περίπτωση βλάβης να παρέχεται δυνατότητα άμεσης 
αντικατάστασης του εξοπλισμού μέχρι της επιλύσεως του 
προβλήματος. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
ΠΗΞΗΣ.    

   7.1. Ο αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 
υπεραυτόματος, συνεχούς φόρτωσης, τυχαίας προσπέλασης, 
τύπου Random access, πολλαπλών επιλογών. 

ΝΑΙ   

   7.2. Να πραγματοποιεί πηκτολογικές, χρωμογονικές και 
ανοσολογικές εξετάσεις ταυτόχρονα. ΝΑΙ   

   7.3. Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς διακοπή της 
λειτουργίας του. ΝΑΙ   

   7.4. Να μπορεί να κάνει επείγουσα ανάλυση (stat), ανά πάσα 
στιγμή, χωρίς να αφαιρούνται τα δείγματα ρουτίνας. Να διαθέτει 
ειδικές θέσεις STAT για επείγοντα δείγματα. 

ΝΑΙ   

   7.5. Να διαθέτει 20 τουλάχιστον ψυχόμενες (=<12°C) θέσεις για 
τα αντιδραστήρια, standards και  controls, συμβάλλοντας έτσι στην 
καλύτερη διατήρησή τους. 

ΝΑΙ   

   7.6. Να ανιχνεύει αυτόματα τα επίπεδα αντιδραστηρίων και 
δειγμάτων και να προειδοποιεί για την έλλειψη αυτών. ΝΑΙ   

   7.7. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον είκοσι 
διαφορετικών εξετάσεων. ΝΑΙ   
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   7.8. Να υπάρχει δυνατότητα απ’ ευθείας τοποθέτησης του 
σωληναρίου μετά την φυγοκέντρησή του χωρίς να αφαιρεθεί το 
πώμα του (cap piercing), για μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη. 

ΝΑΙ   

   7.9. Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά ασθενή 
και συγκεντρωτικά. ΝΑΙ   

   7.10. Να έχει θετική αναγνώριση δειγμάτων και 
αντιδραστηρίων με ενσωματωμένο αναγνώστη γραμμικού κώδικα 
(Barcode reader). 

ΝΑΙ   

   7.11. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού 
αποτελεσμάτων. ΝΑΙ   

   7.12. Να δέχεται σωληνάρια αιμοληψίας διαφόρων τύπων, 
RIA και καψάκια. ΝΑΙ   

   7.13. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 80 test / την ώρα. ΝΑΙ   

   7.14. Να διαθέτει δύο αυτόματους διανεμητές υγρών, έναν 
για τα δείγματα, standards και controls και έναν για τα 
αντιδραστήρια προς αποφυγή προσμίξεων (carry over), με 
αντίστοιχα συστήματα συνεχούς καθαρισμού κατά την εργασία. 

ΝΑΙ   

   7.15. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης 
αποτελέσματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης και δυνατότητα 
ανάλυσης πολλαπλών αραιώσεων αρχικού δείγματος (Multi dilution 
analysis). 

ΝΑΙ   

   7.16. Να έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα ελέγχου 
ποιότητας (quality control), διαγράμματα διακύμανσης τιμών των 
πλασμάτων ελέγχου. 

ΝΑΙ   

   7.17. Να έχει προγραμματισμένη από το χρήστη και 
εξαρτώμενη από το αποτέλεσμα αυτόματη συνέχιση ανάλυσης και 
εκτέλεση άλλων εξετάσεων στον ίδιο ασθενή (Reflex test). 

ΝΑΙ   

   7.18. Να διαθέτει οθόνη και να συνοδεύεται από εκτυπωτή 
και UPS. ΝΑΙ   

   7.19. Να είναι εύκολος στη χρήση. ΝΑΙ   

   7.20. Να έχει φιλικό πρόγραμμα στον χρήστη / ελεύθερα 
πρωτόκολλα εξετάσεων (ανοικτό σύστημα). ΝΑΙ   

   7.21. Να έχει δυνατότητα για σύνδεση με δίκτυο και 
κεντρικό Η/Υ. ΝΑΙ   

   7.22. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης πρόσθετων 
εξετάσεων πήξης σε περίπτωση ζήτησης. ΝΑΙ   

   7.23. Να είναι επιτραπέζιος και να έχει εργονομικές 
(μικρές) διαστάσεις. ΝΑΙ   

   7.24. Οι κυβέττες να είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες 
μεταξύ τους με δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων 
θέσεων για καλύτερη διαχείριση από τον αναλυτή και οικονομία. 

ΝΑΙ   

   7.Σημείωση:1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσφέρεται 
(με δαπάνη του προμηθευτή) πρόγραμμα σύνδεσης του λογισμικού 
του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. 

ΝΑΙ   
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Οπωσδήποτε εγκατάσταση αμφίδρομης επικοινωνίας από τον Η/Υ 
στον αναλυτή και αντίστροφα. (Ουσιώδης όρος). 

   7.Σημείωση:2. Να παραχωρηθεί και εφεδρικός αναλυτής , 
αυτόματος, (και αυτός να συνδεθεί με το πληροφοριακό σύστημα 
του Νοσοκομείου με δαπάνη του προμηθευτή), που να μπορεί να 
καλύψει το εργαστήριο σε περίπτωση βλάβης του κύριου αναλυτή, 
ο οποίος να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον PT, APTT, 
ινωδογόνου και D-Dimer. 

ΝΑΙ   

   7.Σημείωση:3. Η προσφορά να περιέχει επαρκείς ποσότητες 
πλασμάτων ελέγχου για έλεγχο των εκτελούμενων εξετάσεων 
καθημερινά και τους ανάλογους βαθμονομητές (calibrators) σε 
όποιες εξετάσεις χρειάζονται. 

ΝΑΙ   

   7.Σημείωση:4. Επίσης να προσφερθούν επαρκείς ποσότητες 
καθαριστικών διαλυμάτων, και αναλωσίμων που χρειάζονται για τη 
λειτουργία του αναλυτή. 

ΝΑΙ   

   7.Σημείωση:5. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από εγχειρίδιο 
χρήσης (operation manual) στα ελληνικά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή. 

ΝΑΙ   

   7.Σημείωση:6. Η θρομβοπλαστίνη να έχει ISI περί το 1. ΝΑΙ   

   7.Σημείωση:7. Να κατατεθούν τα εσώκλειστα των 
αντιδραστηρίων μαζί με την προσφορά (με ποινή απόρριψης). ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.    

   8.1.-Χαρακτηριστικά Συστήματος Αιμοκαλλιεργειών.    

   8.1.1. Το σύστημα να διαθέτει τουλάχιστον 80 θέσεις 
επώασης με δυνατότητα επέκτασης. ΝΑΙ   

   8.1.2. Να  επωάζει, να ανακινεί  και να ελέγχει αυτόματα 
ανά 10’ τις καλλιέργειες. ΝΑΙ   

   8.1.3. Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά  και 
οπτικά σήματα. ΝΑΙ   

   8.1.4. Να βασίζεται σε ανίχνευση, με δείκτες υψηλής 
ευαισθησίας, της παραγωγής  CO2 και της κατανάλωσης  Ο2, 
ανάλογα με τα προς αναζήτηση μικρόβια. 

ΝΑΙ   

   8.1.5. Η αξιολόγηση των φιαλιδίων να γίνεται με τον 
μέγιστο δυνατό  αριθμό  αλγορίθμων για αυξημένη ταχύτητα 
/ευαισθησία. 

ΝΑΙ   

   8.1.6. Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή 
φιαλιδίων (έως και 48 ώρες) χωρίς υστέρηση στην ευαισθησία του 
συστήματος (Να αναφέρονται λεπτομερώς τα χρονικά περιθώρια). 

ΝΑΙ   

   8.1.7. Να δίνει δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της 
συνολικής  κατάστασης εντός του κλιβάνου. ΝΑΙ   

   8.1.8. Να διαθέτει αυτόματη, παράλληλα με τις μετρήσεις, 
διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των θέσεων καλλιέργειας και της 
κατάστασης του συστήματος. 

ΝΑΙ   
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   8.1.9. Να διαθέτει εξωτερικό υπολογιστή με οθόνη αφής και 
αναγνώστη γραμμικού κώδικα. ΝΑΙ   

   8.1.10. Να διαθέτει ευανάγνωστες ενδείξεις στις θέσεις 
επώασης  συνδεδεμένες  με τις επιλεγείσες διαδικασίες-
χειρισμούς. 

ΝΑΙ   

   8.1.11. Να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό με αυτόματη 
ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου  εργασίας μέσω του χειρισμού 
των φιαλιδίων καθώς και απλή / γρήγορη διαδικασία και χειρισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης φιαλιδίου σε 
οποιαδήποτε θέση. 

ΝΑΙ   

   8.1.12. Να διαθέτει διάταξη ενδεικτικών λυχνιών στο 
μπροστινό μέρος του οργάνου που να σχετίζονται με τις διάφορες 
καταστάσεις του οργάνου ( προειδοποίηση συστήματος , θετική 
φιάλη , αρνητική φιάλη), ορατές από μακριά. 

ΝΑΙ   

   8.1.13. Να συνδεθεί με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα 
του Εργαστηρίου (LIS), δαπάνη του προμηθευτή. ΝΑΙ   

   8.1.14. Να καλύπτει όλα τα ζητούμενα φιαλίδια (φιαλίδια 
ενηλίκων για ανίχνευση αερόβιων με ρητίνες για την αδρανοποίηση 
των αντιβιοτικών και αντικαρκινικών φαρμάκων, φιαλίδια ενηλίκων 
για ανίχνευση αυστηρά και προαιρετικά αναερόβιων μικροβίων με 
παράγοντα λύσης των κυττάρων , φιαλίδια παιδιατρικά με ρητίνες 
για την αδρανοποίηση των αντιβιοτικών και αντικαρκινικών 
φαρμάκων και φιαλίδια με εκλεκτικό υλικό για ταχεία αναζήτηση 
Μυκήτων). 

ΝΑΙ   

   8.1.15. Οι ουσίες δέσμευσης-ρητίνες να καλύπτουν ευρύ 
φάσμα αντιβιοτικών καθώς και αντικαρκινικών / 
ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (Να κατατεθούν σχετικά  
αποδεικτικά στοιχεία). 

ΝΑΙ   

   8.1.16. Τα φιαλίδια ενηλίκων να  επιτρέπουν καλλιέργειες 
σε εύρος όγκου αίματος από 3-10  ml, τα δε παιδιατρικά από 0,5 
ml. 

ΝΑΙ   

   8.1.17. Να υπάρχει δυνατότητα απευθείας λήψης αίματος με 
τα κοινά  συστήματα  αιμοληψίας υπό κενό  τύπου vacutainer για 
την ασφάλεια του χρήστη. 

ΝΑΙ   

   8.1.18. Να διαθέτει αρχείο εξετάσεων και εξαγωγής 
αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα πολλαπλών στατιστικών-
επιδημιολογικών αναλύσεων. 

ΝΑΙ   

   8.1.19. Να διαθέτει πιστοποίηση CE/IVD και FDA. ΝΑΙ   

   8.2. Φιαλίδια Αιμοκαλλιεργειών με Αυτοματοποιημένο σύστημα.    

   8.2.1. Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αερόβιων 
μικροβίων, με ρητίνες για τη δέσμευση αντιβιοτικών και 
αντικαρκινικών φαρμάκων. Να επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος 
όγκου αίματος από  3-10  ml .Ποσότητα ¨ 27 συσκευασίες των 50 
φιαλών αιμοκαλλιέργειας =1800 τεμάχια. 

ΝΑΙ   

   8.2.2. Φιαλίδια ενηλίκων για ανίχνευση αυστηρά και 
προαιρετικά αναερόβιων μικροβίων, με παράγοντα λύσης των 
κυττάρων ώστε να ανιχνεύονται τα φαγοκυτταρωμένα μικρόβια. Να  
επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3-10 ml. 

ΝΑΙ   
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Ποσότητα ¨ 27 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας =1800 
τεμάχια. 

   8.2.3. Φιαλίδια παιδιατρικά με ρητίνες για τη δέσμευση 
αντιβιοτικών και αντικαρκινικών φαρμάκων . Να  επιτρέπουν 
καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από  0,5-5  ml . Ποσότητα 4 
συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας =200 τεμάχια. 

ΝΑΙ   

   8.2.4. Φιαλίδια με εκλεκτικό υλικό που περιέχει 
chloramphenicol & tobramycin για ταχεία αναζήτηση μυκήτων. Να  
επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3-10  ml. 
Ποσότητα 2 συσκευασίες των 50 φιαλών αιμοκαλλιέργειας =100 
τεμάχια. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 9.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΑΝΑΛΥΤΗ (ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΑ).    

   9.1.1. Ο αναλυτής να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, 
προηγμένης τεχνολογίας, πλήρως αυτοματοποιημένος, συνεχούς 
φόρτωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων, τυχαίας (random) και 
άμεσης προσπέλασης. 

ΝΑΙ   

   9.1.2. Η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη 
χημειοφωταύγεια. ΝΑΙ   

   9.1.3. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης ανά πάσα στιγμή 
επειγουσών εξετάσεων (stat) χωρίς να αφαιρούνται τα δείγματα 
ρουτίνας. 

ΝΑΙ   

   9.1.4. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 80 
εξετάσεις την ώρα. ΝΑΙ   

   9.1.5. Να διαθέτει ψυχόμενο χώρο (<12°C) για τη φύλαξη 
των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή, ώστε να παραμένουν 
σταθερά για όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα. 

ΝΑΙ   

   9.1.6. Να δέχεται τουλάχιστον 35 δείγματα ορού ή 
πλάσματος σε σωληνάρια φυγοκέντρου ή καψάκια. ΝΑΙ   

   9.1.7. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης 
χρησιμοποιούμενων διαλυμάτων και αποβλήτων καθώς και 
υπολειπόμενων τεστ των αντιδραστηρίων και να ειδοποιεί για τυχόν 
έλλειψη αυτών. 

ΝΑΙ   

   9.1.8. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης πήγματος και 
φυσαλίδων. ΝΑΙ   

   9.1.9. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης 
εξέτασης (Rerun), αραίωσης στα εκτός γραμμικότητας δείγματα και 
αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης (Reflex test) ανάλογα με το 
αποτέλεσμα της πρώτης. 

ΝΑΙ   

   9.1.10. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων και 
δειγμάτων με bar code. ΝΑΙ   

   9.1.11. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου 
ποιότητας (διαγράμματα Levey Jennings, αποθήκευσης τιμών των 
ορών ελέγχου και των καμπυλών βαθμονόμησης) και εντοπισμού 
βλαβών. 

ΝΑΙ   
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   9.1.12.  Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον είκοσι 
διαφορετικών εξετάσεων. ΝΑΙ   

   9.1.13. Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων ανά 
ασθενή και συγκεντρωτικά. ΝΑΙ   

   9.1.14. Επιπλέον να προσφερθούν εξετάσεις που 
πραγματοποιούν οι προσφερόμενοι αναλυτές και δε ζητούνται στη 
διακήρυξη. 

ΝΑΙ   

   9.1.15. Να μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον λογισμικό 
πρόγραμμα του Νοσοκομείου.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: : Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον λογισμικό 
πρόγραμμα του εργαστηρίου (LIS) του πληροφοριακού συστήματος 
του Νοσοκομείου με δαπάνη του προμηθευτή.(προσφέρεται 
πρόγραμμα σύνδεσης του λογισμικού του αναλυτή με το 
πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου με δαπάνη του 
προμηθευτή) (αμφίδρομη επικοινωνία) (Ουσιώδης όρος). 

ΝΑΙ   

   9.1.16.  Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS 
σύστημα και ό,τι άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του. ΝΑΙ   

   9.1.17. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης των 
αποτελεσμάτων για μεγάλο διάστημα και εύκολη εύρεση αυτών. ΝΑΙ   

   9.1.18. Να υπάρχει δυνατότητα on line επικοινωνίας με το 
τεχνικό τμήμα της εταιρείας για επίλυση τυχόν προβλημάτων από 
απόσταση. 

ΝΑΙ   

   9.1.19. Να διαθέτει CE Mark. ΝΑΙ   

   9.2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ    

   9.2. Όλα τα αντιδραστήρια να διαθέτουν:    

   9.2.1. Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. ΝΑΙ   

   9.2.2. Η σταθερότητα κάθε αντιδραστηρίου (κιτ) των 100 
εξετάσεων πάνω στον αναλυτή να είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερις 
εβδομάδες. 

ΝΑΙ   

   9.2.3. Να είναι έτοιμα προς χρήση (χωρίς ανασύσταση) και 
να μην απαιτούν συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση 
για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον τέσσερις 
εβδομάδες. 

ΝΑΙ   

   9.2.4. Οι  βαθμονομητές (calibrators) να είναι έτοιμοι προς 
χρήση (χωρίς ανασύσταση) και να έχουν τη δυνατότητα 
βαθμονόμησης αρκετών παρτίδων αντιδραστηρίων. 

ΝΑΙ   

   9.2.5. Οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμοι προς χρήση (χωρίς 
ανασύσταση). ΝΑΙ   

   9.2.6. Να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας διεθνών 
οργανισμών. ΝΑΙ   

   9.2.7. Να κατατεθούν τα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων 
μαζί με την προσφορά (με ποινή απόρριψης). ΝΑΙ   
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   9.2.8. Να προσφερθούν επαρκείς ποσότητες 
βαθμονομητών, ορών ελέγχου και αναλωσίμων του αναλυτή για όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

   9.2.- Εξέταση G6PD.Για την εξέταση G6PD ακολουθούν σχετικές 
προδιαγραφές:    

   9.2.1- Κιτ για ποσοτικό προσδιορισμό G6PDH, με συνοδό 
εξοπλισμό φασματοφωτόμετρου.    
 Ποσότητα 250 τεστ ετησίως. 

ΝΑΙ   

   9.2.2- Να προσφερθούν και τα αντίστοιχα controls. Επίσης 
να κατατεθούν τα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων και σχετικό 
πελατολόγιο. 

ΝΑΙ   

   9.2.3- Τα αντιδραστήρια να έχουν κατά το δυνατόν 
παρατεταμένη ημερομηνία λήξης, όχι μικρότερη από 5 μήνες. ΝΑΙ   

   9.VI.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ>>    

   9.VI.1-Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του αυτόματου, 
ανοσολογικού αναλυτή χημειοφωταύγειας που έχει ζητήσει το 
Αιματολογικό τμήμα και σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαστηρίου 
όπως έχουν διαμορφωθεί ,θα θέλαμε να προσφερθεί  ό,τι 
χρειάζεται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

ΝΑΙ   

   9.VI.2-Στις ζητούμενες ποσότητες έχουν υπολογιστεί οι 
απαραίτητες ποσότητες  σε αντιδραστήρια. Να προσφερθούν τα 
απαραίτητα αντιδραστήρια για τη βαθμονόμηση (calibrator) και τον 
εσωτερικό έλεγχο (control) των εξετάσεων, καθώς και των 
αναλώσιμων που χρειάζονται για τη διεξαγωγή τους και να 
συμπεριληφθούν στην τελική τιμή ανά test. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 10. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.    

   Ι. ΥΛΙΚΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕΩΝ ΛΗΨΗΣ 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ SARS COV2.    

   10.I.1. Κατάλληλο υλικό μεταφοράς κλινικών δειγμάτων για τη 
διατήρηση των ιών έως και 48 ωρών και μέχρι τη μεταφορά τους 
στο εργαστήριο. Να περιέχει γυάλινα σφαιρίδια και βιδωτό πώμα 
για καλύτερη εκχύλιση  και ασφαλέστερη μεταφορά του δείγματος 
και να αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων .Να έχει 
CE. 

ΝΑΙ   

   10.I.2. Τα σωληνάρια να συνοδεύονται και με τους κατάλληλους 
στειλεούς μεταφοράς για ιούς  σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, 
να είναι με τον άξονά τους από αλουμίνιο ή πλαστικό και το βύσμα 
από συνθετικό υλικό (πολυεστέρα ή Dacron) και όχι από βαμβάκι. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 11.  TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. 

   

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Αυτόματο Σύστημα Ταυτοποίησης και Αντιβιογράμματος μικροβίων. 
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   11.1. Ο αναλυτής να διενεργεί πλήρως 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης και διεκπεραίωσης 
των εξετάσεων. Να εκτελεί αυτόματα επώαση και ανάγνωση των 
πλακών. 

ΝΑΙ   

   11.2. Ελαχιστοποίηση χρόνου απασχόλησης προσωπικού 
και ταχείας έκδοσης αποτελεσμάτων. Να κατατεθούν στοιχεία 
/μελέτες σχετικά. 

ΝΑΙ   

   11.3. Με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 50 εξετάσεις 
ταυτόχρονα και δυνατότητα επέκτασης του συστήματος  αν 
απαιτηθεί. 

ΝΑΙ   

   11.4. Να διαθέτει θολοσίμετρο για τον προσδιορισμό της 
πυκνότητας  του μικροβιακού εναιωρήματος. ΝΑΙ   

   11.5. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης, H/Y, 
UPS, οθόνη και εκτυπωτή. ΝΑΙ   

   11.6. Να διαθέτει πιστοποίηση CE/IVD και FDA. ΝΑΙ   

   11.7. Ο Υπολογιστής που θα διαθέτει να είναι πολλαπλών 
εφαρμογών με εύκολο λογισμικό. ΝΑΙ   

   11.8. Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα ελέγχου φαινοτύπων 
και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής με βάση την MIC και να τους 
αξιολογεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες του EUCAST/CLSI. 

ΝΑΙ   

   11.9. Απαραίτητη η  σύνδεσή  του με το σύστημα LIS του 
νοσοκομείου με δαπάνη του προμηθευτή. ΝΑΙ   

   11.10. Να έχει την δυνατότητα πολλαπλών στατιστικών-
επιδημιολογικών  αναλύσεων. ΝΑΙ   

   11.11. Να έχει την δυνατότητα διατήρησης αρχείου 
εξετάσεων και εξαγωγής αποτελεσμάτων στο WhoNet. ΝΑΙ   

   11.12. Οι πλάκες-αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση 
και να μπορούν να ταυτοποιηθούν μέσω  bar code. ΝΑΙ   

   11.13. Να παρέχει ασφάλεια στο χρήστη και ο εμβολιασμός 
του εναιωρήματος να διενεργείται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι επιμολύνσεις. 

ΝΑΙ   

   11.14. Να ταυτοποιούνται Gram (-), Gram (+), Απαιτητικά, 
Αναερόβια και Μύκητες. ΝΑΙ   

   11.15. Να μην απαιτείται η προσθήκη επιπλέον 
αντιδραστηρίων. ΝΑΙ   

   11.16. Οι πλάκες ταυτοποίησης να είναι δυνατό να 
ταυτοποιούν όσο περισσότερα και διαφορετικά είδη μικροβίων και 
μυκήτων (να   αναφερθούν αναλυτικά). 

ΝΑΙ   

   11.17. Τα αποτελέσματα των  μικροβίων να εκδίδονται όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα , κάτω των 18 ωρών. ΝΑΙ   

   11.18. Το αντιβιόγραμμα να διενεργείται με μεθοδολογία 
MIC  σε Gram (-), Gram (+) και Μύκητες με τουλάχιστον 4 

ΝΑΙ   
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αραιώσεις για κάθε αντιβιοτικό και σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 
EUCAST. 

   11.19. Οι αραιώσεις των αντιβιοτικών να είναι οι 
προτεινόμενες από διεθνείς οργανισμούς (CLSI/EUCAST) ή και 
περισσότερες. Να κατατεθεί λίστα του εύρους των τιμών MIC ανά 
αντιβιοτικό για τα προσφερόμενα πάνελς. 

ΝΑΙ   

   11.20. Τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος να 
εκδίδονται όσο το δυνατόν  γρηγορότερα. ΝΑΙ   

TMHMA 12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΑΝΑΛΥΤΗ.    

   12.1. Ο αναλυτής να είναι επιτραπέζιος, πλήρως 
αυτοματοποιημένος και οπωσδήποτε Random Access. ΝΑΙ   

   12.2. Η ταχύτητά του να είναι τουλάχιστον 85 
αποτελεσμάτων ωριαίως. ΝΑΙ   

   12.3. Να δέχεται τουλάχιστον 30 δείγματα ορού ή 
πλάσματος σε σωληνάριο φυγοκέντρου ή καψάκια. ΝΑΙ   

   12.4. Τα αποτελέσματα οποιασδήποτε εξετάσεως να 
εκδίδονται σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών. ΝΑΙ   

   12.5. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων να γίνεται με τη 
μέθοδο φωταύγειας (πχ ηλεκτροχημειο-φωταύγειας ή άλλης 
παρόμοιας). 

ΝΑΙ   

   12.6. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης barcode για τα 
αντιδραστήρια και για τα δείγματα. ΝΑΙ   

   12.7. Να έχει αυξημένη ευαισθησία και υψηλή 
γραμμικότητα που να αποδεικνύεται με τα εσώκλειστα φυλλάδια της 
εταιρίας. 

ΝΑΙ   

   12.8. Να διαθέτει ο αναλυτής  σύστημα αντιδραστηρίων 
τα οποία να παραμένουν στον αναλυτή και να μην είναι απαραίτητη 
η φύλαξίς  τους στο ψυγείο μετά το τέλος της ρουτίνας. Να διαθέτει 
τουλάχιστον 18 θέσεις αντιδραστηρίων. 

ΝΑΙ   

   12.9. Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματης 
ανίχνευσης πηγμάτων, στάθμης ορών και αντιδραστηρίων και να 
ειδοποιεί τον χειριστή για τυχόν έλλειψή τους. 

ΝΑΙ   

   12.10. Να διαθέτει σύστημα δειγματοληψίας που να 
αποκλείεται κατά 100% η επιμόλυνσις του δείγματος (carryover). ΝΑΙ   

   12.11. Να διαθέτει ο αναλυτής πρόγραμμα ποιοτικού 
ελέγχου. ΝΑΙ   

   12.12. Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση με κεντρικό 
υπολογιστή. ΝΑΙ   

   12.13. Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS 
σύστημα και ότι άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του. ΝΑΙ   

   12.14. Ο αναλυτής να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω 
εξετάσεις: 
(I). Θυρεοειδικές Ορμόνες: TSH, FΤ3, FΤ4, Tg, Anti-Tg, Anti-

ΝΑΙ   
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TPO.(II.) Άλλες ορμόνες: Cortisole.(III.) Καρκινικούς Δείκτες: 
AFP, CEA, PSA, free-PSA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9.(IV.)
 Δείκτες Μεταβολισμού Οστών: 25-OH vitamin D. 

   12.-Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται η αναγκαία 
ποσότητα από calibrators και controls (χρήσης άπαξ εβδομαδιαίως) 
και λοιπών αναλωσίμων για την διενέργεια του προβλεπόμενου 
αριθμού εξετάσεων (βλ. παράρτημα ΙΙ). 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 13. II Τεχνικές προδιαγραφές για την διενέργεια 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού σκευασμάτων (Kits) για την παρασκευή 
ραδιοφαρμάκων με επισήμανση Tc-99m για την εκπόνηση των in 
vivo σπινθηρογραφημάτων». 

   

   13.1. Περιγραφή υλικού, οίκος, χώρα προέλευσης και 
κωδικός. ΝΑΙ   

   13.2. Αρ. άδειας κυκλοφορίας ΕΟΦ. ΝΑΙ   

   13.3. Πιστοποιητικό ISO. ΝΑΙ   

   13.4. Πιστοποιητικό GMP της μονάδας παραγωγής του. ΝΑΙ   

   13.5. Η δραστική ουσία  και τα έκδοχα της. ΝΑΙ   

   13.6. Φαρμακοτεχνική μορφή. ΝΑΙ   

   13.7. Ο αριθμός των φιαλιδίων ανά Kit. ΝΑΙ   

   13.8. Ο αριθμός των ασθενών ανά φιαλίδιο. ΝΑΙ   

   13.9. Μέγιστη τιμή επιτρεπόμενης ραδιενέργειας ανά 
φιαλίδιο. ΝΑΙ   

   13.10. Μέγιστος επιτρεπόμενος συνολικός όγκος 
διαλύματος. ΝΑΙ   

   13.11. Χρόνος επώασης. ΝΑΙ   

   13.12. Χρόνος δραστικότητας του ανασυσταμένου  
διαλύματος. ΝΑΙ   

   13.13. Συνθήκες αποθήκευσης  Kit. ΝΑΙ   

   13.14. Χρόνος παράδοσης. ΝΑΙ   

   13.15. Ημερομηνία λήξης. ΝΑΙ   

   13.16. Η αξία του Kit (συσκευασία) σε ευρώ και το ποσοστό 
(%) του ΦΠΑ. ΝΑΙ   

   13.17. Αν για την παρασκευή του ραδιοφαρμάκου 
απαιτείται οποιοσδήποτε ειδικός υλικοτεχνικός εξοπλισμός τούτος 
να διατεθεί δωρεάν. 

ΝΑΙ   

   13.18. Να παραδοθούν όλα τα πρωτότυπα έντυπα (original 
prospectus) στα αγγλικά  και στα ελληνικά. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 14. Σκόνη Sodium biselenite των 100gr. Χρησιμοποιείται 
για τη παρασκευή του ζωμού Selenite.    
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   14.1. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 χρόνια από την 
ημερομηνία παραλαβής του. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 15. Θρεπτικό υλικό S.S agar (Salmonella-shigella ), σε 
σκόνη των 500gr.    

   15.1. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 χρόνια από την 
ημερομηνία παραλαβής του. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 16. Θρεπτικό υλικό Thioglycollate fluid broth σε σκόνη. 
Συσκευασία των 500gr.    

   16.1. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 χρόνια από την 
ημερομηνία παραλαβής του ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 17. Απινιδωμένο αίμα αλόγου.    

   17.1.  Έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία από 50-100 ml. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 18. Καθαρό Acetone PA για τον αποχρωματισμό 
αντικειμενοφόρων πλακών διαφόρων χρώσεων.    

   18.1. Προτιμώμενη συσκευασία 2.5 L. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 19. Αντιγόνο Brucella (abortus ) με χρωστική για 
συγκολλητινοαντίδραση επί πλακός.    

   19.1. Να συνοδεύεται με θετικό και αρνητικό μάρτυρα. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 20. Δείκτες ελέγχου αναερόβιων συνθηκών.    

   20.1. Σε ατομική συσκευασία. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 21. Δίσκοι αντιβιοτικών εμποτισμένοι με την αντίστοιχη 
συγκέντρωση αντιβιοτικού για Kirby Bauer σύμφωνα με τις οδηγίες 
του EUCAST (διάμετρος δίσκου = 6,35mm, ομοιόμορφη κατανομή 
του αντιβιοτικού με συγκέντρωση από 90-125% της δηλωμ.) 

   

   21.1. Συσκευασία των 5 φυσίγγων των 50 δίσκων έκαστο ,το 
καθένα σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία με 
δικό του αφυγραντικό. (20 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΆ Χ 250 ΔΊΣΚΟΙ) 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 22. Έτοιμο θρεπτικό υλικό CHAPMAN AGAR για την 
ανάπτυξη του χρυσίζοντος σταφυλοκόκκου.    

   22.1. Να είναι σε στρογγυλό τρυβλίο των 9 cm. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 23. Έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο Chocolate agar με 
polyvitex (Vi).    

   23.1. Να είναι σε τρυβλίο στρογγυλό των 9 εκατοστών. ΝΑΙ   

   23.2 Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από την 
ημερομηνία παραλαβής του. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 24. Έτοιμο θρεπτικό υλικό Mueller Hinton agar + 5% αίμα.    

   24.1. Σε τρυβλία έτοιμα προς χρήση με καθορισμένη ποσότητα 
ασβεστίου και μαγνησίου για τον έλεγχο ευαισθησίας των μικροβίων 

ΝΑΙ   
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στα αντιβιοτικά σύμφωνα με τη διεθνώς αναγνωρισμένη 
μεθοδολογία.  

   24.2. Το θρεπτικό υλικό να προσφέρεται σε τρυβλία μικρά 
διαμέτρου 9 cm και μεγάλα διαστάσεων 12-13cm.    

   24.3. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από την 
ημερομηνία παραλαβής του. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 25. Έτοιμο θρεπτικό υλικό αιματούχο άγαρ, εμπλουτισμένο 
με βιταμίνη Κ (1mg/ml) και αιμίνη για την απομόνωση αναερόβιων 
μικροβίων σε τρυβλία των 9 εκατοστών. 

   

   25.1. Να έχουν ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από την 
ημερομηνία παραλαβής τους. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 26. Έτοιμο θρεπτικό υλικό Columbia agar με αίμα 
προβάτου 5%,σε τρυβλίο στρογγυλό των 9 cm για την ανάπτυξη 
gram (+), gram (-) βακτηρίων. 

   

   26.1. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 3 μήνες από την 
ημερομηνία παραλαβής του. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 27. Έτοιμο θρεπτικό υλικό sabouraud agar σε τρυβλία των 
6 ή 9 cm για την ανάπτυξη μυκήτων, με δεξτρόζη ή με μαλτόζη .    

   27.1. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από την 
ημερομηνία παραλαβής του. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 28. Έτοιμο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό sabouraud με 
αντιβιοτικά ( chloramphenicol) για την ανάπτυξη μυκήτων από 
δέρμα, νύχια ή τρίχες. 

   

   28.1. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από την 
ημερομηνία παραλαβής του. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 29. Θρεπτικά υλικά σε έτοιμα τρυβλία κατάλληλα για 
προσδιορισμό MICs μυκήτων με τη μέθοδο Ε-test (RPMI+MOPs).    

   29.1. Θρεπτικά υλικά σε έτοιμα τρυβλία κατάλληλα για 
προσδιορισμό MICs μυκήτων με τη μέθοδο Ε-test (RPMI+MOPs). ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 30. Έτοιμος θρεπτικός ζωμός RV (Rappaport Vasileiadis) 
σε σωληνάριο για τον εμπλουτισμό των σαλμονελλών.    

   30.1. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 4 μήνες από την 
ημερομηνία παραλαβής του. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 31. Γρήγορο τεστ ανίχνευσης ποσοτικά ή ημιποσοτικά 
καλπροτεκτίνης κοπράνων με ανοσοχρωματογραφία.    

   31.1. Τα όρια ανίχνευσης να είναι από =200 μg/gr. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 32. Έτοιμο διάλυμα χρωστικής lactophenol cotton blue.    

   32.1. Να έχει μακρά ημερομηνία λήξεως. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 33. Μεθυλική αλκοόλη για επεξεργασία ιστολογικών και 
κυτταρολογικών παρασκευασμάτων.    
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   33.1. Προτιμώμενη συσκευασία: φιάλη των 2,5lt. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 34. Αντιδραστήρια για ανίχνευση Mycoplasma hominis 
&Ureaplasma urealyticum σε δείγματα ουρογεννητικού συστήματος 
και έλεγχο αντιβιογράμματος. 

   

   34.1. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον ένα χρόνο από 
την ημερομηνία παραλαβής του. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 35. Πλαστικά σακουλάκια μιας χρήσεως με αυτόματο 
κλείσιμο τύπου zip.    

   35.1. Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό και να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για δημιουργία αναερόβιων συνθηκών - CO2 του 
άνθρακα. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 36. Χρωστική Safranin solution έτοιμη προς χρήση.    

   36.1. Να έχει μακρά ημερομηνία λήξεως. ΝΑΙ   

   36.2.  Η συσκευασία να είναι έως 2,5 lt. ΝΑΙ   

   36.3. Η χρωστική χρησιμοποιείται για την βαφή 
παρασκευασμάτων κατά Gram χρώση. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 37. Ανίχνευση αντιγόνου Influenza A+B σε ρινοφαρυγγικό 
δείγμα με ανοσοχρωματογραφία σε κασέτα.    

   37.1 Να περιέχονται στυλεοί τύπου flocked - ψύκτρες στη 
συσκευασία. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 38. Πλήρες kit ανίχνευσης κοαγκουλάσης και πρωτεϊνης Α 
σε σταφυλοκόκκους με latex.    

   38.1. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον ένα χρόνο από 
την ημερομηνία παραλαβής του ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 39. Τεστ κυήσεως με ανοσοχρωματογραφία.    

   39.1 Να γίνεται σε ούρα, ορό ή πλάσμα με τη μέθοδο της 
ανοσοχρωματογραφίας και να μην επηρεάζεται από πρωτεινουρία ή 
αιματουρία. 

ΝΑΙ   

   39.2. Η ευαισθησία της μεθόδου να είναι 25Miu/ml και να μην 
έχει διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλες ορμόνες όπως 
FSH,LH,TSH. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 40.Τεστ δοκιμασίας οξειδάσης για βακτήρια που παράγουν 
οξειδάση με DRYSLIDE.    

   40.1. Τεστ δοκιμασίας οξειδάσης για βακτήρια που παράγουν 
οξειδάση με DRYSLIDE. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 41. Τρυβλία πλαστικά, αποστειρωμένα ,στρογγυλά των 
9cm.    

   41.1. Να είναι από πλαστικό πιστοποιημένο πολύ καλής 
ποιότητας. ΝΑΙ   
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   41.2. Να έχουν ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 χρόνια από 
την ημερομηνία παραλαβής τους. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 42. Έτοιμο θρεπτικό υλικό MacConkey agar No2 με 
Crystal violet, σε στρογγυλό τρυβλίο των 9cm , για την ανάπτυξη 
των gram (-) βακτηρίων και των Εντεροκόκκων μόνο από τους gram 
(+) κόκκους. 

   

   42.1. Έτοιμο θρεπτικό υλικό MacConkey agar No2 με Crystal 
violet, σε στρογγυλό τρυβλίο των 9cm , για την ανάπτυξη των gram 
(-) βακτηρίων και των Εντεροκόκκων μόνο από τους gram (+) 
κόκκους. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 43. Συσκευή (γεννήτρια) για την παραγωγή CO2 του 
άνθρακα, για την ανάπτυξη μικροβίων που αναπτύσσονται 
αποκλειστικά σε αυτές τις συνθήκες. 

   

   43.1. Η συσκευασία να περιέχει φακέλους (γεννήτριες ) και 
σακουλάκια τύπου zip. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 44. Πλαστικοί φάκελοι δημιουργίας συνθηκών αναερόβιας 
επώασης με γεννήτρια, ενσωματωμένο δείκτη και κλείστρο (zip).    

   44.1. Πλαστικοί φάκελοι δημιουργίας συνθηκών αναερόβιας 
επώασης με γεννήτρια, ενσωματωμένο δείκτη και κλείστρο (zip). ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 45. Έτοιμο χρωμογόνο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό για την 
ανάπτυξη - ταυτοποίηση ζυμομυκήτων . Τα τρυβλία να είναι 
στρογγυλά των 9cm. 

   

   45.1. Έτοιμο χρωμογόνο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό για την 
ανάπτυξη - ταυτοποίηση ζυμομυκήτων . Τα τρυβλία να είναι 
στρογγυλά των 9cm. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 46. Έτοιμο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό sabouraud agar με τα 
αντιβιοτικά chloramphenicol και ακτιδιονη (κυκλοεξεμιδη) μαζί, για 
την ανάπτυξη των παθογόνων μυκήτων. 

   

   46.1. Έτοιμο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό sabouraud agar με τα 
αντιβιοτικά chloramphenicol και ακτιδιονη (κυκλοεξεμιδη) μαζί, για 
την ανάπτυξη των παθογόνων μυκήτων. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 47. CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A/B/GDH600 ΤΕΣΤ.    

   47.1. Να ανιχνεύει ποιοτικά το GDH,Τοξίνη Α και Β στα κόπρανα 
με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας στην ίδια κασέτα. ΝΑΙ   

   47.2. Να έχει ευαισθησία και ειδικότητα πάνω από 98% και να μη 
δίνει διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλα εντεροπαθογόνα. ΝΑΙ   

   47.3. Το δείγμα να διαχέεται εύκολα στην ταινία-μεμβράνη και να 
μην χρειάζεται επανάληψη για το λόγο αυτό. ΝΑΙ   

   47.4. Το ΚΙΤ να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον ενός έτους 
από την ημερομηνία παραλαβής του. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 48. LEGIONELLA URINARY ANTIGEN TEST Ανίχνευση 
Legionella pneumophila σε ούρα με ανοσοχρωματογραφία.    
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   48.1. Να ανιχνεύει ποιοτικά τη Legionella pneumophila στα ούρα 
με ευαισθησία και ειδικότητα πάνω από 97,5% και να μην δίνει 
διασταυρούμενες αντιδράσεις. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 49. PLASTIC POUCHES ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟ    

   49.1. PLASTIC POUCHES ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 50. SCHAEDLER +5% SHEEP BLOOD 20.    

   50.1. SCHAEDLER +5% SHEEP BLOOD 20. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 51. Θρεπτικό υλικό σε τρυβλία mueller hinton agar για τον 
έλεγχο παραγωγής καρβαπενεμασών των πολυανθεκτικών 
μικροβίων. 

   

   51.1. Θρεπτικό υλικό σε τρυβλία mueller hinton agar για τον 
έλεγχο παραγωγής καρβαπενεμασών των πολυανθεκτικών 
μικροβίων. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 52. Θρεπτικό υλικό LOWENSTEIN-JENSEN : έτοιμο 
θρεπτικό υλικό σε σωληνάριο, για την ανίχνευση του 
μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. 

   

   52.1. Να είναι από ανθεκτικό γυαλί και το θρεπτικό υλικό σε 
κλίση (κεκλιμένο σωληνάριο), να έχει ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 6-12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 53. Θρεπτικό υλικό columbia agar με αίμα προβάτου 5% 
σε τρυβλίο στρογγυλό 9 εκατ. για την ανάπτυξη gram (+) και gram (-
) βακτηρίων. 

   

   53.1. Θρεπτικό υλικό columbia agar με αίμα προβάτου 5% σε 
τρυβλίο στρογγυλό 9 εκατ. για την ανάπτυξη gram (+) και gram (-) 
βακτηρίων. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 54. Θρεπτικό υλικό COLUMBIA CNA AGAR με αίμα 
προβάτου 5% σε τρυβλίο στρογγυλό 9 εκατ. για την ανάπτυξη gram 
(+) και gram (-) βακτηρίων. 

   

   54.1. Θρεπτικό υλικό COLUMBIA CNA AGAR με αίμα προβάτου 
5% σε τρυβλίο στρογγυλό 9 εκατ. για την ανάπτυξη gram (+) και 
gram (-) βακτηρίων. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 55. Έτοιμο θρεπτικό υλικό BRILLIANT AGAR για την 
ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό Σαλμονελών σε τρυβλίο των 9 
εκατοστών. 

   

   55.1. Έτοιμο θρεπτικό υλικό BRILLIANT AGAR για την ανάπτυξη 
και τον εμπλουτισμό Σαλμονελών σε τρυβλίο των 9 εκατοστών. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 56. Πλήρες κιτ για την ταυτοποίηση ομάδων β-Αιμολυτικού 
Στρεπτόκοκκου κατά LANCEFIELD με latex.    

   56.1. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 χρόνια από την 
ημερομηνία παραλαβής. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 57. STREP TEST Γρήγορο τεστ ανίχνευσης για τον β 
αιμολυτικού στρεπτόκοκκου ομάδας α από το φάρυγγα με 
ανοσοχρωματογραφία. 
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   57.1. Να έχει ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον 2 χρόνια από την 
ημερομηνία παραλαβής. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 58. Έτοιμο υλικό (θρεπτικός ζωμός) BRAIN HEART 
INFUSION BROTH σε σωληνάριο για την ανάπτυξη και συντήρηση 
όλων των μικροβιακών στελεχών. 

   

   58.1. Έτοιμο υλικό (θρεπτικός ζωμός) BRAIN HEART INFUSION 
BROTH σε σωληνάριο για την ανάπτυξη και συντήρηση όλων των 
μικροβιακών στελεχών. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 59. Χρωστική CRYSTAL VIOLET SOLUTION    

   59.1. Να είναι έτοιμη προς χρήση. ΝΑΙ   

   59.2. Να φέρει ημερομηνία λήξεως σε συσκευασία 2500 ml ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 60. Χρωστική LUGOL IODINE SOLUTION    

   60.1. Να είναι έτοιμη προς χρήση. ΝΑΙ   

   60.2. Να φέρει ημερομηνία λήξεως σε συσκευασία  2500ml ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 61. ESCULIN AGAR σε σκόνη.    

   61.1. Με ημερομηνία λήξεως > 3 ετών σε συσκευασία 500gr. ΝΑΙ   

   61.2. Να αναγράφεται η ποσότητα σκόνης που απαιτείται για την 
παρασκευή ενός λίτρου θρεπτικού υλικού. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 62. KCP K SET Γρήγορη δοκιμή ανίχνευσης μηχανισμού 
αντοχής με ανοσοχρωματογραφία για την ανίχνευση παρουσίας 
καρβαπεμενασών (kpc, oxa, ndm, vim, ipm) από την αποικία με 
εύκολο και γρήγορο τρόπο. 

   

   62.1. Να μπορεί αποδεδειγμένα να χρησιμοποιηθεί από δείγμα 
θετικής αιμοκαλλιέργειας. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 63-(ΕΙΔΟΣ-1). GIEMSA Φιάλη 2,5 lt έτοιμου ή με αραίωση 
1/20 διαλύματος χρωστικής GIEMSA για χρώση επιχρίσματος 
περιφερικού αίματος προς μικροσκόπηση. 

   

   63.1.1. Επιπλέον να διαθέτει πρωτόκολλο για τεχνική στο χέρι, 
σήμανση CE για in vitro χρήση και ο προμηθευτής να προσφέρει 
υποχρεωτικά και αντίστοιχη ταχεία χρώση του ίδιου κατασκευαστή 
οίκου για χρήση σε εφημερίες και συνεκτίμηση αποτελεσμάτων. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 63.-(ΕΙΔΟΣ-2) MAY GRUEENWALD Φιάλη 2,5 lt έτοιμου 
διαλύματος χρωστικής MAY GRUEENWALD για χρώση 
επιχρίσματος περιφερικού αίματος προς μικροσκόπηση. 

   

   63.2.1. Επιπλέον να διαθέτει πρωτόκολλο για τεχνική στο χέρι, 
σήμανση CE για in vitro χρήση και ο προμηθευτής να προσφέρει 
υποχρεωτικά και αντίστοιχη ταχεία χρώση του ίδιου κατασκευαστή 
οίκου για χρήση σε εφημερίες και συνεκτίμηση αποτελεσμάτων. 

ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 63. Η αξιολόγηση του τμήματος 63 να γίνει συνολικά και να 
επιλεγεί κοινός προμηθευτής και για τα δύο είδη για κοινή 
αξιολόγηση και ποιοτικό έλεγχο. 
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Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,  

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει  

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η  

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον συμμετέχων οικονομικό φορέα,  

θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που  

δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα  

που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την  

Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου  

χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη  

πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και  

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).  

 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της  

Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια  

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του  

τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και  

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία  

των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός  

πίνακας των περιεχόμενων του.  

ΤΜΗΜΑ 64. Mayer κοπράνων, Ταχεία ανίχνευση κοπράνων (FOB) 
με ανοσοχρωματογραφία για την ποιοτική ανίχνευση ανθρώπινης 
αιμοσφαιρίνης σε δείγματα ανθρώπινων κοπράνων. 

   

   64.1. Το ΚΙΤ να έχει πολύ υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, να 
μην επηρεάζεται από τη λήψη τροφών και να μην παρουσιάζει 
διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλης ζωικής προέλευσης 
αιμοσφαιρίνη, χολερυθρίνη ή βιταμίνη C. 

ΝΑΙ   

   64.2. Γενικός Όρος το ΚΙΤ να έχει ημερομηνία λήξεως 
τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής του. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 65. E-test (ταινίες με αντιβιοτικό σε διαβαθμισμένη 
συγκέντρωση για τον προσδιορισμό της MIC σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα. 

   

   65.1. Το καθένα σε μεμονωμένη συσκευασία και αποστειρωμένο 
σε δικό του φακελάκι με αφυγραντικό σε συσκευασίες των 10 strips. ΝΑΙ   
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Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει  

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4,  

κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο,  

τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και  

θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία  

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).  

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους  

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον 
πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και απορρίπτεται η 
προσφορά του οικονομικού φορέα.  

 

Σημείωση: Το ανωτέρω υποβάλλεται σε μορφή .pdf και φέρει την ψηφιακή υπογραφή 

του προσφέροντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων  

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος. 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου. 
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 
ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 
και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 
άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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