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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
1)σεηικά με ηην 15444/13-12-16 διακήπςξη ππομήθειαρ ιαηπικών αναλωζίμων, 
ζαρ ενημεπώνοςμε όηι ο πποϋπολογιζμόρ ηος διαγωνιζμού είναι 57.749,44€ 

όπωρ ακπιβώρ αναγπάθεηαι ζηην ππώηη ζελίδα ηηρ διακήπςξηρ και όσι ο εκ παπαδπομήρ 
αναγπαθόμενορ ζηην ζελίδα 6 ( Πποϋπολογιζμόρ δαπάνηρ 16.499,84) 

2)Παπαθέηοςμε πίνακα ζςμπληπωμένο με ποζόηηηερ και πποϋπολογιζμό ανά είδορ: 
 
 

α/
α   Πεπιγπαθή   είδοςρ  ποζόηηηα 

π/ς 

1. 
        1.  Φιαλίδια αιμολητίαρ κενού (ζςνθεηικά, διαθανή, με εηικέηα 

εγγπαθήρ ζηοισείυν αζθενoύρ), με ξηπό EDTA, διαζηάζευν 13 X 75 mm, 
με πώμα αζθαλείαρ, για αίμα όγκος  2 ml   και  sterile 

70000 5.600 

2. 

       2.Φιαλίδια αιμολητίαρ κενού (ζςνθεηικά, διαθανή, διπλού 
ηοισώμαηορ με εηικέηα εγγπαθήρ ζηοισείυν αζθενούρ), με sodium citrate, 
διαζηάζευν 13 X 75 mm, με πώμα αζθαλείαρ, για αίμα μέσπι όγκος 2 ml 
και sterile για έλεγσο πήξηρ και με ένδειξη πλήπυζηρ 

6000 492  

3. 
      3.Φιαλίδια αιμολητίαρ κενού (ζςνθεηικά, διαθανή, με εηικέηα 

εγγπα- θήρ ζηοισείυν αζθενoύρ), με sodium citrate , διαζηάζευν 13Υ75 
mm, με πώμα αζθαλείαρ, sterile, για αίμα όγκος μεσπι 2.0 ml για  ΣΚΔ. 

20000 1720 

4. 
      4.Πιπέηερ πλαζηικέρ ΣΚΔ (μιαρ σπήζηρ), για ηα θιαλίδια ηυν ΣΚΔ 

(διαζηαζευν 13σ75 mm ) με παπεμβςζμα. 
20000 2300  

5. 
     5.Φιαλίδια αιμολητίαρ κενού (ζςνθεηικά, διαθανή, με εηικέηα 

εγγπα- θήρ ζηοισείυν αζθενούρ), διασυπιζμού οπού αίμαηορ με gel και 
113000 13560 



επιηασςνηή πήξηρ,διαζηάζευν 13Υ75 mm, με πώμα αζθαλείαρ, για αίμα 
όγκος 4 ml, sterile 

6. 
          6.Φιαλίδια αιμολητίαρ κενού (ζςνθεηικά, διαθανή, με εηικέηα 

εγγπα- θήρ ζηοισείυν αζθενούρ), με Κ3.ΔDTA, διαζηάζευν 13Υ100  mm, 
με πώμα αζθαλείαρ, για όγκο 6 ml και sterile 

4000 400  

7. 

    7.Φιαλίδια αιμολητίαρ κενού (ζςνθεηικά, διαθανή, με εηικέηα 
εγγπα- θήρ ζηοισείυν αζθενούρ), διασυπιζμού οπού αίμαηορ με gel και 
επιηασςνηή πήξηρ, διαζηάζευν 16 Υ 100 mm, με πώμα αζθαλεί- αρ, για 
αίμα όγκος 8 ml και sterile 

4000 520 

8.    8.Σπισοειδή  μικποαιμαηοκπίηη  ηπαπινιζμένα 5000 100  

9.    9.Σπισοειδή  μικποαιμαηοκπίηη  μη ηπαπινιζμένα 10000 95  

10.    10.Πλαζηελίνη ζθπάγιζηρ άκπυν ηπισοειδών μικποαιμαηοκπίηη 20 56  

11. 

     11.ςζηήμαηα αιμολητίαρ κενού ηα οποία αποηελούνηαι από ηα 
κάηυθι ςλικά :  

Α.βελόνερ αιμολητίαρ-διαηπήζευρ ζυληναπίυν κενού, ζε αηομική 
αποζηειπυμένη ζςζκεςαζία  

Β.πεηαλούδερ αιμολητίαρ-διαηπήζευρ ζυληναπίυν κενού 23G και 
25G    

Γ.ςποδοσείρ ζυληναπίυν με αςηόμαηη απόππιτη βελονών και 
πεηαλούδυν αιμολητίαρ 

5000 1070  

12.    12.Ρύγση (tips) πλαζηικά για αςηόμαηερ πιπέηερ   
 

    
α. 

Α.Όγκος 10 - 200 μl  ηύπος Oxford (για πολςπιπεηερ ID pipetor 
Diamed micro typing system ) 

20000 140 

    
β. 

Β.Όγκος  0 - 300  μl   50000 255  

γ. Γ.Όγκος  0,2 - 10  μl 10000 40  

δ. Γ.Ογκος 200 - 1000 μl   5000 50  

13.    13Σπςβλία Petri  πλαζηικά, αποζηειπυμένα (Φ. 9 cm) 1000 70  

14. 
  14. Πιπέηερ Pasteur πλαζηικέρ, απιθμημένερ, με ενζυμαηυμένο 

ποςάπ, μη αποζηειπυμένερ 
  

 

α. Όγκος 1 ml 
12000 134,4 

β. Όγκος  2 ml 

γ. Όγκος 5 ml 10000 130  

15.   15.υληνάπια  πλαζηικά   
 

   
α. 

  Α. Κυνικά πλαζηικά, PS,100 Υ 16  mm 20000 340 

   
β. 

  Β. ηπογγςλού πςθμένα, πλαζηικά, PS, 75 X 12mm,μη 
αποζηειπυμένα 

30000 282  

γ. 
  Γ. ηπογγςλού πςθμένα, πλαζηικά, PS, 75 X 12mm, 

αποζηειπυμένα, με πώμα 
5000 200 

   
δ. 

  Γ. Κυνικά micro tubes with cap(πλαζηικα ηύπος Eppendorf) ηυν 0,5 
ml, (8σ30 mm) 

10000 115  

16.   16.Cups  Sample  με πώμα   
 

   
α. 

  Α. Όγκος   0,5  ml 5000 90  

   
β. 

  Β. Όγκος      2  ml 5000 100  

17.   17.Stato ζυληναπίυν , πλαζηικά , 50 θέζευν     

   
α. 

  Α.Φ.  13  mm 10 120 



   
β. 

  Β.Φ.  17  mm 10 150  

18. 
  18.Γοσεία ζςλλογήρ ούπυν, με εηικέηα εγγπαθήρ ζηοισείυν 

αζθενούρ, με πιεζηό ή βιδυηό πώμα, μη αποζηειπυμένα, όγκος 80-130  
ml, 

20.500 1303,8  

19 
  19.Γοσεία ζςλλογήρ ούπυν, με εηικ. εγγπαθήρ ζηοισείυν αζθε- 

νούρ, με πιεζηό ή βιδυηό πώμα, αποζηειπυμένα, όγκος 80-130 ml, ζε 
αηομική ζςζκεςαζία 

16000 1296   

20. 
  20.Βαμβακοθόποι ζηςλεοί ζε ζυληνάπιο, αποζηειπυμένοι, ζε 

αηομική ζςζκεςαζία, συπίρ ςλικό μεηαθοπάρ 
7000 630  

21. 
  21.Βαμβακοθόποι ζηςλεοί ζε ζυληνάπιο , αποζηειπυμένοι, ζε 

αηομική ζςζκεςαζία, με ςλικό μεηαθοπάρ  Stuart 
4000 720  

22. 
  22.2800Βαμβακοθόποι ζηςλεοί, συπίρ ζυληνάπιο, απόζηειπυμένοι, 

ζε αηομική ζςζκεςαζία 
40000 2800 

23.   23.Ξύλινοι ζηςλεοί αποκόλληζηρ 60000 168  

24. 
  24.Ανηικειμενοθόπερ πλάκερ καθαπέρ, πλςμένερ, ηποσιζμένερ και 

εζμςπιζμένερ, με εηικέηα εγγπαθήρ ζηοισείυν αζθενούρ 
40000 760  

25.   25.Καλςπηπίδερ απόλςηηρ καθαπόηηηαρ & διαθάνειαρ, 22 Υ 22  mm 40000 340  

26.   26.Καλςπηπίδερ απόλςηηρ καθαπόηηηαρ & διαθάνειαρ, 24 Υ 50  mm 10000 98  

27.   27.Υπονόμεηπα  60  min 30 600  

28.   28.Γιηθηηικό σαπηί (θύλλα) 1000 50  

29. 
  29.Θήκερ μεηαθοπάρ και θύλαξηρ παπαζκεςαζμάηυν ηοςλασιζηον 

20 θεζευν.(ανηικ. πλακών) 
500 1000  

30. 
  30.Αςηόμαηοι ζκαπθιζηήπερ (lancets) sterile, με πώμα και ζκανδάλη 

αζθαλείαρ αςηόνομερ 
5000 420  

31.   31.May-Grunwald  solution 20  lit 540  

32.   32.Giemsa  solution 20  lit 1680  

33.   33.Γιάλςμα κςανού ηος μεθςλενίος 3 lit 72  

34.   34.Κεδπέλαιο (nd 1,515) 1 lit 1000  

35.   35.Δμβια σπυζη  ΓΔΚ (Κςανοςν ηος κπεζςλιος -brillant cresyl blu) 0.5 lit 100  

36. 
  36.Πλάκερ ελέγσος ομάδυν αίμαηορ(5Υ5 θεζευν κ διαζηαζευν 

28σ12 cm ηοςλασιζηον ) 
3000 2835  

37. 
  37.Κπικοθόποι ζηςλεοί πλαζηικοί (loops) ηυν 10 μl  αποζηειπυμένοι 

ζε αηομική ζςζκεςαζία. 
50000 950  

38. 
  38.Φακελορ μεγεθοςρ Α5 από πολςαιθςλενιο με θηκη για διακινηζη 

θιαλιδιυν με βιολογικο ςλικο και συπο για παπαπεμπηικο 
30000 1650  

39.   39. Κπςοθιαλιδια θςλαξηρ δειγμαηυν 2 ml 3500 418,6  

 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

                                                           ΣΑΤΡΟ  ΑΒΓΔΛΙΩΓΗ 


