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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                                        

2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

           «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»                                        

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ                         

Πιεξνθνξίεο:  

Κνπηζνπξά  Βαζηιηθή                         

Σει.: 22713/50258                                                           

E-mail:promithion@xioshosp.gr 

    

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  56/2021 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟ» CPV:38432000-2  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ  38.941,73 € ΜΔ ΦΠΑ  

 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ  

ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ. 

 

Σφπνο 

Γηαγσληζκνχ 

Υξφλνο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ 

Σειηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

Κξηηήξην 

Καηαθχξσζεο 

Πξνυπνινγηζκφο 

Γαπάλεο 

Γ.Ν.ΥΗΟΤ 
“ΚΤΛΗΣΔΗΟ” 

Ζκεξνκελία 10.09.2021 Ζκεξνκελία 09.09..2021 
Ζ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά  

βάζεη ηηκήο. 

38.941,73 €             

κε ΦΠΑ  Ζκέξα: Παξαζθεπή Ζκέξα: Πέκπηε 

Ώξα: 11:00 π.κ. Ώξα: 14:30 κ.κ. 

 

Σν Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», έρνληαο ππφςε: 

Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν: 

1. Σνπ Ν. 2955/2001 (ΦΔΚ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ 

πγείαο ησλ ΠΔ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

2. Σνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σνπ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ. Α’ 31/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
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5. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.2013), Τπνπαξάγξαθνο Ε.5 «πλαιιαγέο κεηαμχ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ» θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο 

2011/7/ΔΔ, αλαθνξηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο. 

6. Σνπ Ν.4250/26.03.2014 (ΦΔΚ Α’ 74/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα». 

7. Σνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ Α’ 145/11.07.2014) άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ «πεξί λνκηκνπνίεζεο 

δαπαλψλ». 

8. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’ 145/05.08.2016) θαη ηνπ Ν. 4152/2013 Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ 

Ν. 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013. 

9. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147/08.08.2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη. 

10. Σνπ Ν. 4472/2017 (ΦΔΚ Α’74/19.05.2017) ΜΔΡΟ Γ’ «ΗΓΡΤΖ ΣΖ Δ.Κ.Α.Π.Τ.» θαη                                

άξζ.47 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Ν.4412/2016». 

11. Σνπ Ν. 4497/2017, άξζξν 107 – Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/2016  (ΦΔΚ Α’ 171/13.11.2017) 

12. Σνπ Ν. 4542/2018, άξζξν ηέηαξην «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

(Δ.Κ.Α.Π.Τ)» παξ. 4
α
 “πεξί έθδνζεο απφθαζεο ζθνπηκφηεηαο” (ΦΔΚ Α’ 95/01.06.2018).  

13. Σνπ Ν.4605/2019 (ΦΔΚ Α’52/01.04.2019) “Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

(ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ......”, άξζ.43 «Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄147)  θαη άξζ.44 «Σξνπνπνίεζε θξάηεζεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ» 

14. Σνπ Ν. 4782/3021 (ΦΔΚ Α’36/09.03.2021) “Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο  θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία”,  

Β. Τις αποθάζεις: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 8/11.03.2021 (ΑΓΑ:612Σ469073-3Ρ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 14/11.05.2021 (ΑΓΑ:9ΖΦ2469073-2ΛΦ), απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα 

«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟ» γηα ηε θάιπςε ησλ  

αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο επίζεο θαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 837/11.06.2021 (ΑΓΑ:6ΝΣΒ469073-42Υ), απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πνπ αθνξά ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 22/01.07.2021 (ΑΓΑ:Φ4Κ469073-Π4Ε) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 1061/10.06.2021 (ΑΓΑ: ΧΑΤ0469073-91Π) Αλάιεςε Πίζησζεο. 

 

                                                               ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟ» CPV:38432000-2  πξνυπνινγηδφκελεο  δαπάλεο 38.941,73 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθήο 

Άπνςεο Πξνζθνξά  Βάζεη ηεο Σηκήο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηo Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»,  ζηηο 10.09.2021, εκέξα Παξαζθεπή  

θαη ψξα 11:00 π. κ.  απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ή λα παξαδίδνληαη ζην Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2 

Σ.Κ.82132, ζην Σκήκα Πξσηνθφιινπ έσο ηηο 09.09..2021, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:30 κ.κ.  

Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα ζπιινγήο πξνζθνξψλ 

επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε. 

Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχεηαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (άξζ. 4 ηνπ Ν.4412/16),  κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζ.92, παξ. 1 ηνπ Ν.4412/16 ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο: 

α) Ζ ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ  

γ) ν ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο 

δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (ε εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ) 

ε) ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή) 

Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. 

Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα 

εκπεξηέρεη ηνπο (ππφ)-θαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 92, παξ. 2, 

ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο: 

 Κιεηζηφο (ππφ)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε ζε δχν έληππα  (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 

 Κιεηζηφο (ππφ)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν έληππα  (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).  

 Κιεηζηφο (ππφ)-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα 

ηνπνζεηείηαη ΜΟΝΟ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά επί πνηλή απφξξηςεο,  ζε δχν έληππα  (πξσηφηππν 

θαη αληίγξαθν) θαζψο λα πξνζθνκίδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (νπηηθφ ή καγλεηηθφ κέζν, πρ cd 

 

Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε 

ζπκπιήξσζε, αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ 

επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, 

ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ (ππφ)θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ 

ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα 

ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε 

αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ 

ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε 

πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη 

αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά 

ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη 
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σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ. 

ρεηηθφ άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016, Ν. 4497/2017 άξζ. 107, παξ.25. – «Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Ν.4412/2016». 

Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο 

ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

O δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ : Όξνη δηαθήξπμεο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’:  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Εεηνχκελεο πνζφηεηεο - Πξνυπνινγηζκφο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’:  ΔΔΔ 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’:  Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

       

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Γηαηάμεηο». 

                                              

                                               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

                                           ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Αλαζέηνπζα Αξρή Γ. Ν. XIOY «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV 
«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  

ΓΗΑ ΥΔΗΡΟ»  (CPV:38432000-2) 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 38.941,73 € κε ΦΠΑ 0%, 4% ,17% 

Υξεκαηνδφηεζε 
 ΚΑΔ 1359 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :1061 /10.06.2021 (ΑΓΑ: ΧΑΤ0469073-91Π) 

Σφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 
Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, 

Σκήκα Πξσηνθφιινπ) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 

πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ)  

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε 
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νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 
 09.09.2021, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:30 κ.κ. 

Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνχ 
 10.09.2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ. 

Σφπνο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνχ Γ. Ν.  ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

Γεκνζηφηεηα 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη: 

 ζην ΚΖΜΓΖ (www.promitheus.gov.gr ) 

 ζηελ ηζηνζειίδα ηελ αλαζέηνπζαο αξρήο (www.xioshosp.gr)   

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο 27.08.2021, εκέξα Παξαζθεπή 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»). 

Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 

εθαηφλ  νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο κέξεο (παξ. 4, άξζ.97 ηνπ 

4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν 

εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.  

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ, ν 

μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζην 

άξζ. 93 ηνπ Ν.4412/16, πξέπεη λα πεξηέρεη: 

α) Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) (άξζ.27 ηνπ 

Ν. 4782/2021 φπσο ηξνπνπνηεί ην άξζ. 79 ηνπ Ν.4412/16) θαη 

(άξζ.28 ηνπ Ν.4782 φπσο ηξνπνπνηεί ην άξζ. 79Α ηνπ Ν.4412/16). 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.  

β) Δγγπεηηθή  Δπηζηνιή  πκκεηνρήο   

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί 

θνξείο ππνβάιινπλ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ην χςνο ηεο νπνίαο 

ππνινγίδεηαη ζε 2% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Ζ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη 

γηα ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (άξζ.21 ηνπ Ν.4782/21 φπσο ηξνπνπνηεί ην 

άξζ.72 ηνπ Ν.4412/16).  

γ)  Παξαζηαηηθφ  εθπξνζψπεζεο,  εθφζνλ  νη  ελδηαθεξφκελνη 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
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ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ 

ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ 

εθπξνζψπεζεο.  

 

 

                             ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θπιιάδηα,  prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία θ.η.ι.) ηδίσο, (άξζ. 94 

ηνπ Ν.4412/16), ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα θαη θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο ηνπ θνξέα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄.  

Να αθνινπζείηαη ε αξίζκεζε ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα εηδψλ. 

 

 

                       ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο  θάθεινο  επί πνηλή απνξξίςεσο,  κε 

ηελ έλδεημε  «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ»  εληφο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη κφλνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ’,  απαξαίηεηα ζε δχν αληίγξαθα (εθ 

ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν αληίγξαθν), θαζψο 

επίζεο   θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd) ζε κνξθή pdf. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην παξαηεξεηήξην 

ηηκψλ (άξζ.14 ηνπ Ν.3918/11). ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε δελ 

ππάξρνπλ ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ νη ηηκέο ηνπο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο  πνπ είρε ζπκθσλήζεη ν θνξέαο 

κε ηελ ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζχκβαζε γηα ηα ίδηα είδε (άξζ.47 ηνπ 

Ν.4272/14). 

ηελ Οηθνλνµηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηµή θαη ν 

θσδηθφο ηνπ είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηµψλ. ε πεξίπησζε πνπ   

δελ ππάξρεη αληηζηνηρία, απηφ ζα δειψλεηαη µε ππεχζπλε δήισζε 

(Ν.1599/1986). 

Να δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή λα δίλεηαη ζε EUR (άξζ. 95, λ.4412/16). 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε 

πξνκήζεηαο ή αλά νκάδα ή αλά είδνο. ε θάζε πεξίπησζε, ζηνλ 

πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα 

νηθνλνκηθνχ θνξέα,  ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε  θαζαξή ηηκή 

κνλάδνο αλά είδνο, ε ζπλνιηθή αμία ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο 

ηνπ είδνπο πξν ΦΠΑ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο ηνπ είδνπο κε ΦΠΑ 0%, 4%, 17% 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε/πξνκήζεηα ηνπ είδνπο/εηδψλ θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία θαη  

ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα εηδψλ. 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ πξνζζήθεο ή 
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δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (άξζ. 102 ηνπ Ν 4412/16)  

Οη πάζεο θχζεσο Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ζα είλαη ελππφγξαθεο θαη κε ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο. 

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Διιεληθή 

ΝΟΜΗΜΑ Δπξψ (€) 

 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

(Άξζξν 117 παξ. 4), νπφηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ 

ηερλννηθνλνκηθήο.                                                                                                                                     

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο (άξζ. 90, παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/16). 

4. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη 

πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», ην 

πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην νπνίν δηαηππψλεη 

επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή 

κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην 

αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»: 

 ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

ΑΠΟΡΡΗΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

α)  Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο θαη δελ 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή είλαη ππφ αίξεζε. 

β) Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα. 

γ) Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή 

ζθάικαηα θαη δελ δηνξζψλνληαη / απνζαθελίδνληαη φηαλ αηηεζνχλ 

πξνθνξηθψο ή γξαπηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

δ) Πξνζθνξά ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή, ρσξίο απηφ λα 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε. 

ε)  Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο 
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ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

δ) Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε.  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά  

βάζεη ηηκήο. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ   

-ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

  -ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

- ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 

 

 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ζην ηει.22713/50258 θαη ζην 

email: promithion@xioshosp.gr  

Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη απφ 

ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, παξνπζία κφλνλ απηψλ πνπ ππέβαιιαλ πξνζθνξά ή 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο (άξζ.221 ηνπ Ν.4412/16). 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εθπξφζεζκα, δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/16. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε: 

i)  Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο. 

 ii) Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 iii) Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο  (άξζ. 117, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/16). 

Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16, 

ε ζχλαςε ζχκβαζεο ζα γίλεη κε ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θαηαζέζεη 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απφ 

εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο 

κε βάζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο (άξζ. 80 θαη άξζ.103 ηνπ Ν.4412/16) ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο,  εηο δηπινχλ.            

Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην Σκήκα Πξσηνθφιινπ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα παξαδίδεηαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ  πξνο  αμηνιφγεζε.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζ. 103 ηνπ Ν.4412/16. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

(παξ. 4, άξζ.105 ηνπ Ν.4412/16) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο  κε ην 4% ηεο 

mailto:promithion@xioshosp.gr
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ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ  Φ.Π.Α.) 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

καηαηψλεηαη (άξζ.106 ηνπ Ν.4412/16). 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ 

εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία 

ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα 

όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-

Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία 

 

 

ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

 

 ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΜΖΣΡΧΣΟΤ ΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ. Υξφλνο ηζρχνο: ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηνπ. 

 ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΥΡΔΖ ΠΡΟ ΣΟ 

ΓΖΜΟΗΟ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα)., Να είλαη ζε ηζρχ 

θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί ηξείο (3) κήλεο 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΒΔΒΑΗΧΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ           

Να είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη 

εθδνζεί ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟΤ 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα κελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, λα κελ 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, λα κελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, λα κελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, λα κελ έρεη 

αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, λα κελ 

βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.                                                                                          

        Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ  εθδνζεί έσο ηξεηο   

        (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ / ΒΔΒΑΗΧΖ ΟΗΚΔΗΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΜΖΣΡΧΟΤ                                      

Να έρεη εθδνζεί  ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΓΔΝΗΚΟ  ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΓΔΜΖ 

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ 

ΓΔΜΖ 

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ΓΔΜΖ λα έρνπλ εθδνζεί  ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

 

 

 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:  

α) ζα ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 





10 

 

 

 

ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ 

ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν. 4412/16.  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 

θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.  

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε  λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ή λα ηελ 

απνζηείιεη ππνγεγξακκέλε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απφ απηήλ. 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, 

εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ 

(άξζ. 206 ηνπ Ν. 4412/16) 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

- ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή δελ παξαδφζεθε ή δελ 

αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε. 

-    φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ε πεξηπηψζεηο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη 

ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο. (ζρεηηθά άξζξα 221 

θαη 203 ηνπ Ν.4412/16). 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ  

Ν.4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή 

εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

- ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

- ΠΛΖΡΧΜΖ 

- ΚΡΑΣΖΔΗ 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο (άξζ.95, παξ.5), 

σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

(άξζ. 350, παξ.3 & άξζ.375, παξ.7 ηνπ Ν.4412/16 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.4605/19 άξζ.44)  

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επί απηνχ εηζθνξά ππέξ 

ΟΓΑ  20%. 

Ο ΦΠΑ επί ηεο %  ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε δεηνχκελε πξνκήζεηα 

βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα 
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ηεο παξάδνζεο.  

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη:  

- ζην  Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’145/05.08.2016) «Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»,  

- ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.13) 

Τπνπαξάγξαθνο Ε. 5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 

2011/7/ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ 

πξνζεζκηψλ πιεξσκήο,   

- θαζψο επίζεο θαη  ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Ν. 4412/16 άξζ.200 γηα 

ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην 

δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο 

απφ ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο 4% 

ΔΝΣΑΔΗ 

χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

■ Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ 

εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε 

έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε 

θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία 

πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ ή ηελ απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

■ Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή, απφ 

ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

■ Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζ.127 ηνπ λ.4412/16 θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ 

πάξνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Δγγπεηηθή  Δπηζηνιή  πκκεηνρήο  ζην  δηαγσληζκφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ησλ  δεηνχκελσλ  εηδψλ/ππεξεζηψλ  εθηφο ΦΠΑ. 

Δγγπεηηθή  Δπηζηνιή  Καιήο  Δθηέιεζεο  ηεο  ζχκβαζεο, ην 

χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ηελ 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα νιφθιεξν ην 
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ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ 

αληηθείκελφ ηνπ ή ηκήκα απηνχ, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο 

ηνπ άξζ.106 ηνπ λ.4412/16, κεηά απφ ηελ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε 

ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί - κεηά απφ ηελ 

γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ - ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη κεξηθψο 

ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο,  απφ ην ζεκείν πνπ  εκθηινρψξεζε 

ην ζθάικα ή ε παξάιεςε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηελ 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε 

θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε. 

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11, 

εδάθην β, ηνπ άξζ. 221, ηνπ Ν.4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζ. 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ή ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα 

νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. 

 

 

                                                                                                 

                                                             Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ  

                                               ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

 

 

                                                     ΔΛΔΝΖ   ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄  

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ -  ΖΗΣΟΤΜΕΝΕ ΠΟΟΣΗΣΕ  –  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

  ΟΜΑΔΑ Α 
ΣΑΧΕΙΕ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ Ε ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΑ 

ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΣΑ       
  

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΟΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΠΟΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 

υγκολλθτινοαντιδράςεισ 

για ομαδοποίθςθ 

ςτρεπτοκόκκων 

Να προςφερκοφν αντιδραςτιρια για ομαδοποίθςθ 

ςτρεπτοκόκκων β-αιμολυτικϊν ςτρεπτοκόκκων ςτισ ομάδεσ Α, Β, 

C, D, F, G κατά Lancefield των 50-60 τεςτ. Να αναφερκοφν 

ευαιςκθςίεσ και ειδικότθτεσ ανά ομάδα. Να υπάρχουν από τθν 

εταιρεία όλεσ οι ομάδεσ, extraction enzymes και controls 

απαραιτιτωσ. Πλιρεσ κιτ κεχρωςμζνων λάτεξ με όλα τα 

απαραίτθτα για τθν εξζταςθ που να περιλαμβάνει ενηυμικι 

εκχφλιςθ και κετικό μάρτυρα. Επικυμθτι μζςθ ειδικότθτα 

περίπου 99% και μζςθ ευαιςκθςία > 96%. Μεγάλθ θμερομθνία 

λιξθσ. Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark.  

τεςτ 300 75 4% 78,00 
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2 
υγκολλθτινοαντίδραςθ 

ςταφυλοκόκκων S.aureus 

Nα προςφερκεί πλιρεσ κιτ ςυγκόλλθςθσ λάτεξ επί πλακόσ για 

τον διαχωριςμό του Staphylococcus aureus από άλλα είδθ 

ςταφυλοκόκκων μζςω του προςδιοριςμοφ φπαρξθσ τθσ 

πρωτείνθσ Α, του παράγοντα πιξθσ και ειδικϊν επιφανειακϊν 

αντιγόνων των Staphylococcus aureus. Σο κιτ να ζχει ευαιςκθςία 

> 99% και ειδικότθτα > 95%. Σο κιτ να περιζχει και control latex, 

αρνθτικό και κετικό μάρτυρα. Να ζχει μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. 

Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark.  

τεςτ 300 71,1 4% 73,94 

3 

Ανίχνευςθ διαλυτοφ 

αντιγόνου Legionella ςτα 

οφρα 

Αναηιτθςθ Ag Legionella ςτα οφρα με μζκοδο 

ανοςοχρωματογραφίασ ςε καςζτα. Να προςφζρει άμεςο 

ποιοτικό προςδιοριςμό αντιγόνων Legionella pneumophila 

οροτφπου 1 και 6 ςε δείγματα οφρων. Επικυμθτι ςχετικι 

ευαιςκθςία > 94% και ειδικότθτα 100%. Φφλαξθ και ςε κ 

δωματίου. Να περιλαμβάνει κετικό και αρνθτικό μάρτυρα και 

διαβακμιςμζνθ πιπζτα μίασ χριςεωσ. Μεγάλθ θμερομθνία 

λιξθσ. Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

τεςτ 40 212 4% 220,48 
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4 

Ανίχνευςθ αντιγόνου και 

τοξινϊν Clostridium 

difficile ταυτόχρονα 

Να προςφερκεί κιτ για ταυτόχρονθ ανίχνευςθ αντιγόνου GDH 

και τοξινϊν Α και Β του C. difficile ςε δείγματα κοπράνων. Να 

ανιχνεφει ταυτόχρονα ςε καςζτα το αντιγόνο (glutamate 

dehydrogenase) και τισ τοξίνεσ Α και Β με λιψθ αποτελζςματοσ 

εντόσ 15 λεπτϊν. Σο τεςτ να ανιχνεφει επίπεδα τοξίνθσ για τθν Α 

τουλάχιςτον < 1ng/ml, για τθν Β < 0,3 ng/ml και για GDH < 

1ng/ml. Θα αξιολογθκοφν τα κατϊτερα όρια ανίχνευςθσ. Θ 

ςυςκευαςία να διακζτει όλα τα απαραίτθτα αναλϊςιμα για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ εξζταςθσ και κετικό μάρτυρα. Επικυμθτι 

μζςθ ευαιςκθςία (GDH/τοξινϊν) > 95% και ειδικότθτα > 99%. 

Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

τεςτ 200 1360 17% 1.591,20 

5Α 
Ανίχνευςθ τοξινϊν C. 

difficile 

Ποιοτικι ανίχνευςθ τθσ τοξίνθσ C.difficile A και τθσ τοξίνθσ 

C.difficile B ςε δείγματα κοπράνων με ανοςοενηυμικι μζκοδο 

sandwitch δφο ςταδίων με χριςθ τθσ τεχνικισ ELFA, με 

ευαιςκθςία PPV & NPV πάνω από 97% ςε ςφγκριςθ με τθν 

εξζταςθ κυτταροτοξικότθτασ (μζκοδοσ αναφοράσ) 

τεςτ 180 1260 17% 1.474,20 

5Β 
Ανίχνευςθ Αντιγόνου C. 

difficile 

Ποιοτικι ανίχνευςθ του αντιγόνου GDH του C.difficile ςε 

δείγματα κοπράνων με ανοςοενηυμικι μζκοδο sandwitch δφο 

ςταδίων με χριςθ τθσ τεχνικισ ELFA, με ευαιςκθςία PPV & NPV 

πάνω από 97% ςε ςφγκριςθ με τθν εξζταςθ κυτταροτοξικότθτασ 

(μζκοδοσ αναφοράσ) 

τεςτ 180 1080 17% 1.263,60 
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6 

Σαχεία ανίχνευςθ 

ετερόφιλων 

αντιςωμάτων ςτον ορό 

με ανοςοχρωματογραφία 

Να προςφερκεί πλιρεσ κιτ ανίχνευςθσ ετερόφιλων αντιςωμάτων 

των 25 τεςτ ςε καςζτα 5 mm από δείγμα οροφ ι πλάςματοσ. 

Επικυμθτόσ χρόνοσ ανίχνευςθσ 2-5 λεπτά. Να περιζχει 

ενςωματωμζνο control ελζγχου του αποτελζςματοσ. Θ μζκοδοσ 

να ζχει ευαιςκθςία και ειδικότθτα > 98,5%. διατιρθςθ και ςε κ 

δωματίου. Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να φζρει ςιμανςθ IVD CE 

Mark. 

κιτ 4 100 17% 117,00 

7 

Tαχεία εξζταςθ για 

ανίχνευςθ αντιγόνου 

Influenza A και Β με 

ανοςοχρωματογραφία 

Να προςφερκεί κιτ ζωσ 2 βθμάτων ςε καςζτα για τθν ποιοτικι 

ανίχνευςθ και τον διαχωριςμό των αντιγόνων του ιοφ τθσ 

γρίππθσ τφπου Α και τφπου Β ςε ρινικό ι φαρυγγικό δείγμα από 

ςτυλεό ι ρινοφαρυγγικό ζκπλυμα αςκενϊν με 

ανοςοχρωματογραφία. Να μθν υπάρχουν περιοριςμοί και να 

μθν επθρεάηονται τα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ από τθν χριςθ 

διάφορων υλικϊν μεταφοράσ του δείγματοσ. Να προςφερκοφν 

και κετικόσ / αρνθτικόσ μάρτυρασ ςε swabs ι άλλθ μορφι. Να 

ζχει ευαιςκθςία 100% και ειδικότθτα 100%. Ανάγνωςθ του 

αποτελζςματοσ να γίνεται εντόσ 10-15 λεπτϊν. Μεγάλθ 

θμερομθνία λιξθσ. Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

τεςτ 200 460 17% 538,20 
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8 

Ανίχνευςθ αιμοςφαιρίνθσ 

ςτα κόπρανα με 

ανοςοχρωμαςτογραφία 

Να προςφερκεί κιτ ανίχνευςθσ τθσ ανκρϊπινθσ αιμοςφαιρίνθσ 

με μονοκλωνικά αντιςϊματα, με μεγάλθ ευαιςκθςία, ςε μορφι 

καςζτασ 5 mm για ευκρινζσ αποτζλεςμα. Να ανιχνεφει τισ 

ςυγκεντρϊςεισ ανκρϊπινθσ αιμοςφαιρίνθσ ςε δείγματα 

κοπράνων από 40 ng/ml με ευαιςκθςία > 96% και ειδικότθτα 

95%. Θ απάντθςθ να δίνεται εντόσ 5 λεπτϊν. να περιζχει 

ενςωματωμζνο control ελζγχου του αποτελζςματοσ. Πλιρεσ κιτ 

που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα για τθν εξζταςθ, ενϊ 

τα ςωλθνάρια επεξεργαςίασ να μποροφν να ςυντθριςουν το 

δείγμα ζωσ και για 15 μζρεσ. Σο αποτζλεςμα να μθν επθρεάηεται 

από τθν δίαιτα του αςκενι. Φφλαξθ ςε κ δωματίου. Να ζχει IVD 

CE Mark. 

τεςτ 1000 750 4% 780,00 
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9 

Σαχεία ανίχνευςθ HCG 

(τεςτ κφθςθσ) με 

ανοςοχρωματογραφία 

Nα προςφερκεί κιτ 25 τεςτ ανίχνευςθσ τθσ χοριακισ 

γοναδοτροπίνθσ ςε δείγμα οφρων ςε μορφι καςζτασ 4 mm με 

μονοκλωνικό αντίςωμα. HCG τεςτ με όριο ανίχνευςθσ τα 20 

mIU/ml και 99,9% ςφμπτωςθ αποτελεςμάτων με άλλεσ πιο 

ευαίςκθτεσ τεχνικζσ. Σα τεςτ από 20 mIU/ml και κάτω δεν κα 

αξιολογθκοφν λόγω πικανϊν διαςταυροφμενων αντιδράςεων με 

άλλεσ ορμόνεσ ι βακτιρια. Να μθν απαιτείται προςκικθ άλλου 

αντιδραςτθρίου, να διαβάηεται ςε 1-5 λεπτά και να περιζχει 

ενςωματωμζνο control ελζγχου του αποτελζςματοσ. Ακρίβεια 

αποτελζςματοσ 100% (ειδικότθτα και ευαιςκθςία 100% ςτισ 20 

mIU/ml). Διατιρθςθ ςε κ δωματίου. Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. 

Να ζχει IVD CE Mark.  

test 2000 248 4% 257,92 

10Α 
Ανίχνευςθ αντοχϊν με 

ανοςοχρωματογραφία 

Nα προςφερκεί κιτ 20 τεςτ για ανίχνευςθ των 5 κυριότερων 

καρβαπεμεναςϊν ( ςε μία καςζτα) ςε μικροβιακά ςτελζχθ με 

ανοςοχρωματογραφία ςε μορφι καςζτασ και ανάγνωςθ 

αποτελζςματοσ ςε 10-15 λεπτά. Ευαιςκθςία και ειδικότθτα 

μεκόδου > 98% ςυγκρινόμενο με μζκοδο αναφοράσ (μοριακι 

τεχνικι). Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε αποικίεσ αλλά και ςε δείγμα κετικισ 

αιμοκαλλιλζργειασ. Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

κιτ 2 760 4% 790,40 
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10Β 

Κιτ επεξεργαςίασ 

δειγματων από κετικι 

αιμικαλλιζργεια ςυμβατό 

με το κιτ ανίχνευςθσ 

αντοχϊν 

Κιτ επεξεργαςίασ δειγματων από κετικι αιμικαλλιζργεια 

ςυμβατό με το κιτ ανίχνευςθσ  των 5 καρβαπενεμαςϊν ςε μία 

καςζτα με ανοςοχρωματογραφία. Να ζχει ςιμανςθ CE IVD. 

κιτ 1 160 4% 166,40 

11 Brucella Rose Bengal 

Brucella Rose Bengal με ςυγκολλθτινοαντίδραςθ. Ανίχνευςθ 

Brucella abortus με κεχρωςμζνο αντιγόνο Rose Bengal. Μεγάλθ 

θμερομθνία λιξθσ. Να φζρει ςιμανςθ Ce IVD Mark. 

τεςτ 150 21 4% 21,84 

12 
Rapid antigen detection 

SARS CoV-2 

Rapid test για τθν ανιχνευςθ του ιου SARS CoV2 με τθ μζκοδο 

τθσ ανοςοχρωματογραφίασ 
τεςτ 5500 11000 0% 11.000,00 

13 
Rapid antibody detection 

ζναντι του SARS CoV-2 

Rapid test για τθν ανιχνευςθ αντιςωμάτων (IgG και IgM)ζναντι 

του ιου SARS CoV2 με τθ μζκοδο τθσ ανοςοχρωματογραφίασ 
τεςτ 200 800 0% 800,00 

  
ΟΜΑΔΑ Β ΕΣΟΙΜΑ ΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Ε ΣΡΤΒΛΙΑ ΚΑΙ ΩΛΗΝΑΡΙΑ 
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  Γενικζσ προδιαγραφζσ 

υςκευαςία των 10  τρυβλίων petri, των 90mm, με πάχοσ υλικοφ 

3-4 mm (3-4 mm ςτα απλά, 4mm ςτο αντιβιόγραμμα)ςε 

προςφορά ςυςκευαςίασ ανά ζνα ( προσ αποφυγιν 

επιμολφνςεων και λιξθσ πριν τθν χριςθ). Να κατατεκεί επίςθμο 

αρχείο του οίκου παραςκευισ που κα αναφζρει χρόνο ηωισ από 

τθν παραςκευι, ςυνκικεσ φφλαξθσ, ςυςκευαςία, κωδικό είδουσ 

και ευαιςκθςία ςτο φωσ. Να φζρουν CE IVD Mark, ISO 

παραγωγισ, ISO διακίνθςθσ/εμπορίασ. Να κατατεκοφν ανά 

κωδικό ςτα δικαιολογθτικά ι ςτθν τεχνικι προςφορά. ε ειδικά 

κρεπτικά υλικά να δθλωκεί θ ςφςταςθ των supplements και θ 

επίςθμθ ονομαςία τουσ εκτόσ τθσ εμπορικισ. Προθγοφμενθ 

εμπειρία του εργαςτθρίου μασ ςε ποιότθτα υλικϊν και χρόνο 

παράδοςθσ  κα αξιολογθκεί. Να αναφερκοφν οι χρόνοι λιξεωσ 

των υλικϊν από τθν παραγωγι, τα υλικά με τθ μεγαλφτερθ 

διάρκεια ηωισ κα προτιμθκοφν. Επίςθσ ο χρόνοσ παράδοςθσ ςε 

ςχζςθ με τον χρόνο παραγωγισ να είναι ο ςυντομότεροσ 

δυνατόσ. Θρεπτικά υλικά των οποίων θ διάρκεια ηωισ μετά τθν 

παράδοςθ είναι μικρότερθ των 40 θμερϊν δεν κα γίνονται 

δεκτά. Για τα κρεπτικά υλικά ςε ςωλθνάρια να φζρουν βιδωτό 

πϊμα αςφαλείασ και ανκεκτικό ςωλθνάριο. να προςκομιςκοφν 

QC reports ενδεικτικά των ποιοτικϊν ελζγχων που γίνονται προσ 

αξιολόγθςθ.    
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14 

Καλλιζργεια 

μυκοβακτθριδίων ςε 

ςτερεά κρεπτικά υλικά 

(Lowenstein-Jensen) ςε 

ςωλθνάρια 

Να προςφερκοφν ςωλθνάρια για καλλιζργεια μυκοβακτθριδίων 

Lowenstein-Jensen με βιδωτό μεταλλικό πϊμα αςφαλείασ και ςε 

ανκεκτικό ςωλθνάριο. Να προςφερκεί κιτ λίγων ςωλθναρίων με 

μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ άνω των 6 μθνϊν. Να φζρει ςιμανςθ 

CE IVD Mark. 

ςωλθνάρια 500 410 17% 479,70 

15 Mueller Hinton agar  

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Mueller Hinton agar για τθν 

δοκιμι ευαιςκθςίασ των μικροβίων ςτα αντιβιοτικά, που να 

χρθςιμοποιείται ςτισ διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ πρότυπεσ 

μεκόδουσ για απαιτθτικοφσ μικροοργανιςμοφσ ςφμφωνα με το 

πρότυπο EUCAST. Διαμζτρου 90 mm ςε ςυςκευαςία των 5 -10 

τρυβλίων, με διάρκεια ηωισ από τθν παραγωγι τουλάχιςτον 4 

μινεσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να φζρει ςιμανςθ 

CE IVD Mark. 

τρυβλία 100 31 17% 36,27 

16 

Ζτοιμα αιματοφχα 

τρυβλία με αίμα 

προβάτου 

Να προςφερκεί αιματοφχο βάςθσ Columbia με 5% απινιδωμζνο 

αίμα προβάτου για τθν ανάπτυξθ απαιτθτικϊν μικροοργανιςμϊν 

και τθν δθμιουργία διαυγοφσ αιμόλυςθσ, διαμζτρου 90 mm.  ε 

ςυςκευαςία των 10 -20 τρυβλίων με διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 

2 μινεσ από τθν παραγωγι του, να προςκομιςτεί ζγγραφο του 

οίκου. Να φζρει ςιμανςθ CE IVD Mark. 

τρυβλία 8000 2400 17% 2.808,00 
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17 
Ζτοιμα τρυβλία Mac 

Conkey agar No 2 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Mc Conkey agar No 2 για τθν 

τθν καλλιζργεια και ταυτοποίθςθ των εντεροβακτθριδίων και 

του εντεροκόκκου, διαμζτρου 90 mm, με διάρκεια ηωισ 

τουλάχιςτον 4 μινεσ από τθν παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί 

ζγγραφο του οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark.  

τρυβλία 8000 3200 17% 3.744,00 

18Α 
Ζτοιμα τρυβλία Mueller-

Hinton  

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Mueller Hinton agar για τθν 

δοκιμι ευαιςκθςίασ των μικροβίων ςτα αντιβιοτικά, που να 

χρθςιμοποιείται ςτισ διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ πρότυπεσ 

μεκόδουσ για απαιτθτικοφσ μικροοργανιςμοφσ ςφμφωνα με το 

πρότυπο EUCAST. Διαμζτρου 120 mm ςε ςυςκευαςία των 5 -10 

τρυβλίων, με διάρκεια ηωισ από τθν παραγωγι τουλάχιςτον 4 

μινεσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να φζρει ςιμανςθ 

CE IVD Mark. 

τρυβλία 100 84 17% 98,28 

18Β 

Ζτοιμα τρυβλία Mueller-

Hinton με 5% αίμα 

αλόγου  

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Mueller Hinton agar με 5% 

αίμα αλόγου για τθν δοκιμι ευαιςκθςίασ των ςτρεπτοκόκκων 

ςτα αντιβιοτικά, που να χρθςιμοποιείται ςτισ διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνεσ πρότυπεσ μεκόδουσ για απαιτθτικοφσ 

μικροοργανιςμοφσ ςφμφωνα με το πρότυπο EUCAST. Διαμζτρου 

120 mm ςε ςυςκευαςία των 5 -10 τρυβλίων, με διάρκεια ηωισ 

από τθν παραγωγι τουλάχιςτον 4 μινεσ, να προςκομιςτεί 

ζγγραφο του οίκου. Να φζρει ςιμανςθ CE IVD Mark. 

τρυβλία 100 114 17% 133,38 
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19Α Ηωμόσ ινδόλθσ 

Να προςφερκεί ταυτοποιθτικόσ ηωμόσ για τον ζλεγχο 

παραγωγισ ινδόλθσ ςε ςωλθνάρια των 2 ml. Μεγάλθ 

θμερομθνία λιξθσ. Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

ςωλθνάρια 300 150 17% 175,50 

19Β Αντιδραςτιριο Kovacs 
Να προςφερκεί αντιδραςτιριο Kovacs για τον ζλεγχο τθσ 

παραγωγισ ινδόλθσ  ςε φιαλίδιο των 10-30 ml 
φιαλίδια 20 20 17% 23,40 

19Γ Simmons citrate agar 
ωλθνάρια των 3 ml για τθν ανίχνευςθ τθσ ηφμωςθσ των 

κιτρικϊν από τα εντεροβακτθριακά 
φιαλίδια 300 120 17% 140,40 

20 
Ζτοιμα τρυβλία Mannitol 

Salt Agar (Chapman) 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Mannitol Salt Agar για τθν  

καλλιζργεια και απομόνωςθ του ςταφυλοκόκκου, διαμζτρου 90 

mm, με διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 4 μινεσ από τθν παραγωγι 

τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ 

CE IVD Mark.  

τρυβλία 1000 400 17% 468,00 

21 

Ζτοιμα τρυβλία 

Sabouraud Dextrose Agar 

w/ Chloramphenicol 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία sabouraud dextrose agar με 

χλωραμφαινικόλθ για τθν καλλιζργεια των μυκιτων, διαμζτρου 

90 mm, με διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 4 μινεσ από τθν 

παραγωγι του, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να φζρουν 

ςιμανςθ CE IVD Mark.  

τρυβλία 1000 310 17% 362,70 
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22 
Ζτοιμα τρυβλία 

Dermatophyte Test Agar 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Dermatophyte Test Agar για 

τθν καλλιζργεια και απομόνωςθ των πακογόνων μυκιτων, 

διαμζτρου 90 mm, ςε ςυςκευαςία των 10 τρυβλίων λόγω μικρισ 

ποςότθτασ, με διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 4 μινεσ από τθν 

παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να 

φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark.  

τρυβλία 50 34 17% 39,78 

23 
Ζτοιμα τρυβλία 

Campylobacter Agar 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Campylobacter Agar για τθν 

εκλεκτικι καλλιζργεια campylobacter spp. ςτα κόπρανα, 

διαμζτρου 90 mm, ςε ςυςκευαςία των 10 τρυβλίων λόγω μικρισ 

ποςότθτασ, με διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 4 μινεσ από τθν 

παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να 

φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark.  

τρυβλία 200 136 17% 159,12 

24 Ζτοιμα τρυβλία S.S. agar 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Salmonella Shigella agar για 

τθν εκλεκτικι καλλιζργεια των ειδϊν Salmonella και Shigella ςτα 

κόπρανα, διαμζτρου 90 mm, με διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 2 

μινεσ από τθν παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του 

οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark.  

τρυβλία 3000 930 17% 1.088,10 

25 
Ζτοιμα τρυβλία Chocolate 

agar 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Chocolate agar για τθν 

καλλιζργεια μικροαερόφιλων βακτθρίων (αιμόφιλοσ, 

ναιςςζριεσ), διαμζτρου 90 mm, με διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 2 

μινεσ από τθν παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του 

οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark.  

τρυβλία 2000 720 17% 842,40 
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26 

Ζτοιμα τρυβλία Blood 

agar-Mac Conkey agar 

No2 (διχοτομθμζνα 

τρυβλία) 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία διχοτομθμζνα Blood agar- Mac 

conkey agar No 2  για τθν καλλιζργεια όλων των αερόβιων 

μικροβίων ςτο Blood agar και τθν καλλιζργεια των 

εντεροβακτθριδίων και του εντεροκόκκου ςτο Mac Conkey agar, 

διαμζτρου 90 mm, με διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 1,5 μινα από 

τθν παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να 

φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark.  

τρυβλία 7000 3010 17% 3.521,70 

27 
Ζτοιμα ςωλθνάρια Kligler 

iron agar 

Να προςφερκοφν ζτοιμα ςωλθνάρια kligler iron agar , όγκου 3 

ml, με μεγάλθ διάρκεια ηωισ άνω των 6 μθνϊν από τθν 

παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να 

φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark.  

ςωλθνάρια 200 100 17% 117,00 

28 
Ζτοιμα ςωλθνάρια Todd-

Hewitt broth 

Να προςφερκοφν ζτοιμα ςωλθνάρια Todd-Hewitt broth , όγκου 

2 ml, με διάρκεια ηωισ άνω των 6 μθνϊν από τθν παραγωγι 

τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ 

CE IVD Mark.  

ςωλθνάρια 50 26 17% 30,42 

29 

Ζτοιμα ςωλθνάρια 

Thioglycolate medium 

(Brewer) 

Να προςφερκοφν ζτοιμα ςωλθνάρια Thioglycolate medium, 

όγκου 10 ml, με διάρκεια ηωισ άνω των 6 μθνϊν από τθν 

παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να 

φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark.  

ςωλθνάρια 500 255 17% 298,35 

30 
Ζτοιμα ςωλθνάρια 

Selenite-F Broth 

Να προςφερκοφν ζτοιμα ςωλθνάρια selenite-F Broth , όγκου 10 

ml, με διάρκεια ηωισ άνω των 5 μθνϊν από τθν παραγωγι τουσ, 

να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ CE 

IVD Mark.  

ςωλθνάρια 500 255 17% 298,35 

 
ΟΜΑΔΑ Γ ΧΡΩΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΧΡΩΕΩΝ 

Να προςφερκοφν οι παρακάτω χρϊςεισ για μικροβιολογικι 

χριςθ. Να είναι ςτακερζσ ωσ τθ λιξθ, να μθν κάνουν ιηιματα, να 

μθν χρειάηονται διικθςθ και να είναι ζτοιμεσ προσ χριςθ. 

    
 

 

 

31 GRAM ΧΡΩΘ 

Διαλφματα χρωςτικϊν για gram χρϊςθ ζτοιμα προσ χριςθ, ςε 

ςυςκευαςία κιτ 4 φιαλιδίων με Crystal violet oxalate (5% crystal 

violet), Lugol PVP-stabilized solution, Safranine (1%) και 

αποχρωματιςτικό (50% alkool/45% acetone). Να προςφερκοφν 

κιτ ζωσ 4χ240 ml μεγάλθσ θμερομθνίασ λιξθσ. Σα αντιδραςτιρια 

να μθν απαιτοφν φιλτράριςμα, οφτε περαιτζρω κατεργαςία (να 

μθν είναι ςυμπυκωμζνεσ) και μετά το άνοιγμα να μθ χάνουν τθ 

ςτακερότθτά τουσ, ενϊ τα φιαλίδιά τουσ να είναι εφοδιαςμζνα 

με ειδικό ςταγονομετρικό ακροφφςιο με πϊμα, για 

οικονομικότερθ χριςθ. Μζςοσ χρόνοσ ανά δοκιμαςία 2,5 με 3 

λεπτά. Φφλαξθ ςε κ 15-25οC. Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark.  

κιτ 4 140 17% 163,80 

32 Lactophenol cotton blue 

Διάλυμα χρωςτικισ Lactophenol cotton blue, ζτοιμο προσ χριςθ 

ςε υγρι μορφι για τθν χρϊςθ ςτοιχείων μυκιτων. υςκευαςία 

ςε 50 μικρζσ αμποφλεσ όγκου μζχρι  1 ml. Να ζχει CE IVD Mark. 

Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. 

κιτ 1 110 4% 114,40 
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33 Ziel Nielsen χρϊςθ 

Διαλφματα χρωςτικϊν Ziel Nielsen ζτοιμα προσ χριςθ, ςε 

ςυςκευαςία κιτ 4 φιαλιδίων χ 250 ml με carbonic fuchsin, 

methylene blue και αποχρωματιςτικι αλκοόλθ ειδικι για Z.N.  

Σα αντιδραςτιρια να μθν απαιτοφν φιλτράριςμα, οφτε 

περαιτζρω κατεργαςία (να μθν είναι ςυμπυκωμζνεσ) και μετά το 

άνοιγμα να μθ χάνουν τθ ςτακερότθτά τουσ. Μεγάλθ 

θμερομθνία λιξθσ.  Να φζρει ςιμανςθ CE IVD Mark.  

κιτ 2 60 17% 70,20 

34 Lugol 

Lugol πυκνό για παράςιτα. υςκευαςία ςε 50 μικρζσ αμποφλεσ 

όγκου μζχρι  1 ml. Να ζχει CE IVD Mark. Μεγάλθ θμερομθνία 

λιξθσ. 

κιτ 1 150 4% 156,00 

35 KOH 10% 

Να προςφερκεί διάλυμα KOH 10% για τθν επεξεργαςία 

δζρματοσ, νυχιϊν κλπ, για ζλεγχο μυκιτων ςε ςυςκευαςία με 50 

αμποφλεσ όγκου μζχρι 1 ml. Να ζχι CE IVD Mark και μεγάλθ 

θμερομθνία λιξθσ. 

κιτ 1 110 4% 114,40 

 
ΟΜΑΔΑ Δ ΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

   
  

  ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Διαγνωςτικοί δίςκοι προκαταρτικισ ταυτοποίθςθσ μικροβίων, 

απαραίτθτα με αφυγραντικό ςε κάκε blister. Όλα τα 

προςφερόμενα είδθ να ζχουν ςιμανςθ CE IVD Mark. 

    
 

 

 

36 Bacitracin 0,04 IU 

Να προςφερκοφν διςκία εμποτιςμζνα με βακιτρακίνθ 0,04 units, 

ςε ςυςκευαςία των 4-5 blister μεμονωμζνα ανά 50 με ξεχωριςτό 

αφυγραντικό ανά blister (ζνα ανά blister). Να φζρει ςιμανςθ IVD 

CE Mark. 

διςκια 200 16,8 4% 17,47 
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37 
Eιδικά διςκία ανίχνευςθσ 

αντοχϊν 

Ceftazidime+Clavulanic ESBLdisc, Cefotaxime+Clavulanic acid 

ESBL disc, CAZ+APB(βορονικό) για AmpC, FOX+APB (βορονικό) 

για AmpC, Meropenem+EDTA για MBL, Imipenem+EDTA για MBL 

διςκια(τα 

250 διςκία) 
6 66 4% 68,64 

38 Optochin 

Να προςφερκοφν διαγνωςτικά διςκία εμποτιςμζνα με οπτοχίνθ, 

διςκία τροποποιθμζνα ζτςι ϊςτε να μποροφν να τοποκετθκοφν 

άμεςα ςτο πρωτοκαλλιζργθμα προκειμζνου να γίνει πιο 

γριγορα θ ανίχνευςθ του πνευμονιοκόκκου. Να προςφερκοφν 

ςε ςυςκευαςία των 4-5 φυςιγγίων με 50 διςκία ζκαςτο, με δικό 

του αφυγραντικό (ζνα ανά blister). Να φζρει ςιμανςθ IVD CE 

Mark. 

διςκια 200 16,8 4% 17,47 

39 Oxidase  ε ταινίεσ ι ραβδία τεςτ 200 136 4% 141,44 

40 Ertapenem 
Να προςφερκοφν διςκία εμποτιςμζνα με ertapenem, ςε 

ςυςκευαςία των 4-5 blister . Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

διςκια(τα 

250 διςκία) 
2 22 4% 22,88 

  
ΟΜΑΔΑ Ε ΤΝΘΗΚΕ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ 

   
 

 

  ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
Να προςφερκοφν ςυςτιματα επϊαςθσ μικροβίων ςε ειδικζσ 

ςυνκικεσ ατμόςφαιρασ με ςιμανςθ CE IVD Mark. 
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41 
φςτθμα δθμιουργίασ 

ατμόςφαιρασ CO2 

Να προςφερκοφν κιτ με  γεννιτριεσ που να αποδίδουν ςυνκικεσ 

(ςυγκζντρωςθ Ο2 15% , ςυγκζντρωςθ CO2 6%) εντόσ 20-30 

λεπτϊν, επϊαςθσ χωρθτικότθτασ 1 ζωσ 4 τρυβλίων 90mm ανά 

ςακκουλάκι. Να μθν απαιτείται προςκικθ καταλφτθ. Να μθν 

δθμιουργοφνται υδρατμοί (αςφάλεια προςωπικοφ και εφκολθ 

παρατιρθςθ χωρίσ το απαραίτθτο άνοιγμα). Να προςφερκοφν 

κιτ με πλαςτικά ςακουλάκια για τισ ανωτζρω γεννιτριεσ 

χωρθτικότθτασ 1-4 τρυβλίων με ενςωματωμζνο κλείςτρο. Να 

είναι απολφτωσ διαφανι και ςτισ δφο πλευρζσ από εξαιρετικισ 

ποιότθτασ πλαςτικό. Να κλείνουν ερμθτικά με αςφαλι τρόπο. Σα 

προιόντα να φζρουν ςιμανςθ IVD CE Mark.   

τεςτ 1500 3127,5 4% 3.252,60 

  
ΟΜΑΔΑ Ζ ΔΙΑΦΟΡΑ 

   
 

 

42 
Σαινίεσ για τθν βιοχθμικι 

εξζταςθ των οφρων 

Να προςφερκοφν ταινίεσ ςε ςυκευαςία των 100 ταινιϊν ανά 

κουτί που να ελζγχει τισ βιοχθμικζσ παραμζτρουσ των οφρων 

δθλ. ΕΒ, ΡΘ, Λευκ. Εςτεράςθ, Νιτρϊδθ, Πρωτείνθ, Γλυκόηθ, 

Οξόνθ, Ουροχολινογόνο, Χολοχρωςτικζσ, Αιμοςφαιρίνθ 

κουτιά 20 600 17% 702,00 

43 
Αντιδραςτιριο 

καταλάςθσ 

Να προςφερκεί αντιδραςτιριο για τθν ανίχνευςθ τθσ 

παραγωγισ καταλάςθσ (Θ2Ο2 3%) ςε φιαλίδιο όγκου 0,5 ml. Σο 

προιόν να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark.  

φιαλίδια 100 60 4% 62,40 

          35.677,20  38.941,73 
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