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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 174 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 115 27 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 303 

Τηλέφωνο 210 -7789345, 210 – 2032169, 210 -
2032607 

Φαξ 213 - 2033668 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  x.teza@gna-gennimatas.gr  

p.kousiouris@gna-gennimatas.gr 

 p.kousiouris@yahoo.gr 

Αρμόδιοι για πληροφορίες Παναγιώτης Κουσιουρής 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.gna-gennimatas.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» και ανήκει στην 1η ΥΠΕ Αττικής-
Υπουργείο Υγείας 

   

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.gna-gennimatas.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, θα είναι 
ηλεκτρονικός και θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» . 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2018  του Φορέα (Κ.Α.Ε. : 1359). 
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Σελίδα 5 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων του Ανοσολογικού Εργαστηρίου – Εθνικού 
Κέντρου Ιστοσυμβατότητας (Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Εξετάσεων) με συνοδό εξοπλισμό, προς 
κάλυψη αναγκών  του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», με cpv : 33696500-0.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.018.214,92€, πλέον ΦΠΑ, ήτοι 2.502.586,50€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος - (12) δώδεκα μήνες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει ωστόσο το αποκλειστικό δικαίωμα για άσκηση προαίρεσης - παράτασης 
της/των σύμβασης/ων για τρεις (3) επιπλέον μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα σημειωθεί υπέρβαση τόσο της συνολικής προυπολογισθείσας αξίας της παρούσας 
διακήρυξης ή/και της προυπολογισθείσας αξίας ενός εκάστου τμήματος αυτής,  όσο και των 
αναγραφόμενων στο Παράρτημα Ι ποσοτήτων. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τυχόν παράταση 
της/των σύμβασης/ων ως ανωτέρω, θα γνωστοποιηθεί στον/στους ανάδοχο/αναδόχους τουλάχιστον 15 
ημέρες προ της λήξης αυτής/αυτών. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Στον παρακάτω πίνακα διευκρινίζονται/εμφανίζονται όλες οι εργαστηριακές κατηγορίες/ομάδες των 
αντιδραστηρίων του διαγωνισμού και τα επί μέρους τμήματα αυτών καθώς και η αντιστοίχησή τους, τόσο 
με τα κριτήρια αξιολόγησης, όσο και με τους συστημικούς αριθμούς ανάρτησης. 

Αντιδραστήρια  Ανοσολογικού  Εργαστηρίου 

 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ  

Α.Α1 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66413 
19.520,80 € άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ELISA -  Αντιδραστήρια 
elisa για τον προσδιορισμό 
αντιπυρηνικών αντισωμάτων-Α.Α1- 

Α.Α2 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66422 
25.850,00€ άνευ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ELISA - Αντιδραστήρια 
elisa για τον προσδιορισμό αντισωμάτων 
έναντι φωσφολιπιδίων-Α.Α2- 

 

Α.Α3 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66424 
21.554,00€ άνευ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ELISA  - Αντιδραστήρια 
elisa για τον προσδιορισμό αντισωμάτων 
έναντι κυτταροπλασματικών αντιγόνων 
ουδετεροφίλων και της βασικής 
μεμβράνης του-Α.Α3- 

 

Α.Α4 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66425 
15.708,00€ άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ELISA - Αντιδραστήρια 
elisa για των προσδιορισμό αντισωμάτων 
που ανιχνεύονται σε ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, κοιλιοκάκη, αυτοάνοση 
ηπατίτιδα ,διαβήτη τύπου Ι-Α.Α4- 

Α.Α5 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66426 
27.574,56€ άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ELISA  - Αντιδραστήρια 
elisa για τον έλεγχο λειτουργίας του 
συμπληρώματος-Α.Α5- 

Α.Β1 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66427 
8.400,00€ άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ -
Α.Β1- 

Α.Β2 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗ 66429 
11.970,00€ άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ -
Α.Β2- 

Α.Β3 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66431 
840,00€ άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ -
Α.Β3- 

Α.Β4 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66435 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ -
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5.400,00€ άνευ ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) Α.Β4- 

Α.Β5 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66436 
1.051,00€ άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ   -
Α.Β5- 

Α.Β6 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66438 
945,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ -
Α.Β6- 

Α.Β7 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66472 
621,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ -
Α.Β7- 

Α.Γ1-4 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66473 
13.820,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ- 
Α.Γ1-4 

Α.Γ5-11 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66474 
4.194,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ -
Α.Γ5-11 

Α.Γ12-23 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66475 
1.159,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ -
Α.Γ12-23 

Α.Δ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66476 
63.309,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Α.Δ- 

Α.Ε 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66479 
3.359,50 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗΣ -Α.Ε- 

Α.Ζ1-11 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66480 
69.043,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ -  

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο 
νεφελόμετρο τύπου Α- Α.Ζ1-11 

Α.Ζ12-26 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66481 
39.889,60 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ-  

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο 
νεφελόμετρο τύπου Β- Α.Ζ12-26 

Α.Ζ27-31 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66482 
36.763,20 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ- 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  -Α.Ζ27-31 

Α.Η 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66483 
11.929,14 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - Α.Η- 

 

 

Αντιδραστήρια  Εργαστηρίου  Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων 

 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Β Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66484 
74.031,25 €  άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-Β- 

 

Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας 

 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Γ.Α 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66491 
16.260,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ με την 
μέθοδο  Micro-SSP που χρησιμοποιεί   
Micro GEL SYSTEM αγαρόζης και χρόνο 
ηλεκτροφόρησης  3-5 λεπτά.Το ποσοστό 
επαναλήψεων για το τελικό αποτέλεσμα 
να μη ξεπερνάει το 4%. –Γ.Α- 

Γ.Β 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66492 
47.730,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ  με τη 
μέθοδο SSP.Τα κιτ να είναι έτοιμα προς 
χρήση με όλους τους απαραίτητους 
εκκινητές προκατανεμημένους σε πλάκες 
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PCR.Το ποσοστό επαναλήψεων για το 
τελικό αποτέλεσμα να μη ξεπερνάει το 4%. 
-Γ. Β- 

Γ.Γ 

Γ.Δ 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66496 
244.200,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ 
και ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  με τη μέθοδο 
ανάστροφου υβριδισμού (rSSO) που 
χρησιμοποιεί ολιγονουκλεοτίδια  
συνδεδεμένα σε μικροσφαιρίδια με 
φθορίζουσα χρωστική.. -Γ.Γ-Γ.Δ 

Γ.Ε 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66497 
400.000,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ  με τη μέθοδο αλληλούχησης 
νέας γενιάς (NGS) (συνοδός εξοπλισμός) -
Γ.Ε- 

Γ.ΣΤ33 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66500 
95.040,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ- Κιτ 
απομόνωσης DNA με αυτοματοποιημένο 
τρόπο από ολικό αίμα, με παράλληλη 
αναβάθμιση του υφιστάμενου 
συστήματος Biorobot 9604, ιδιοκτησίας 
του Νοσοκομείου. Το κιτ να είναι 
πιστοποιημένο για in vitro διαγνωστική 
χρήση.- Γ.ΣΤ33- 

Γ.ΣΤ34 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66501 
500,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ- Τεστ 
ελέγχου επιμολύνσεων χώρου και 
εξαρτημάτων- Γ.ΣΤ34- 

Γ.ΣΤ35 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66502 
9.500,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -TAQ DNA 
POLYMERASE,ανασυνδυασμένη, για 
ενίσχυση τμημάτων  DNA, μήκους 5 Κb.Να 
έχει συγκέντρωση 5U/μl και 
ναεξασφαλίζει την άριστη ειδικότητα και 
απόδοση της PCR χωρίς βελτιστοποίηση 
των συνθηκών της αντίδρασης (πχ 
συγκέντρωση Mg2+ και primers annealing 
temperature) . Συσκευασία 500 Units- 
Γ.ΣΤ35- 

Γ.ΣΤ36 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66503 
4.117,20 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -Mineral oil 
Ειδικό για PCR - Γ.ΣΤ36- 

Γ.ΣΤ37 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66509 
1.956,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1)… 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -Ladder 100 
Base-Pair (100-1000bp). Η κάθε συσκευσία 
να επιτυγχάνει περίπου 100 applications. 
Να συνοδεύεται από χρωστική 
φορτώσεως (loading dye).     -  Γ.ΣΤ37-                                                                 

Γ.ΣΤ38 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66511 
160,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -Cresol red 
(Na, salt, H2O soluble)- Γ.ΣΤ38- 

Γ.ΣΤ39 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66512 
205,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -d ATP  
(sodium salt) 100mM, 25 μmol) - Γ.ΣΤ39- 

Γ.ΣΤ40 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66514 
205,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -dGTP 
(Sodium salt) 100mM, 25μmol- Γ.ΣΤ40-  

Γ.ΣΤ41 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66517 
205,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -dCTP 
(sodium salt) 100mM, 25 μmol - Γ.ΣΤ41- 

Γ.ΣΤ42 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66518 
205,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -dTTP 
(sodium salt) 100mM, 25μmol - Γ.ΣΤ42- 

Γ.ΣΤ43 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66591 
260,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -dNTP set 
(sodium salt) 100mM, 4x25μmol - Γ.ΣΤ43- 

Γ.ΣΤ44 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66615 
280,48 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -10x PCR 
Buffer-GENE AMP 10x PCR- Γ.ΣΤ44-  



 

Σελίδα 8 

Γ.ΣΤ45 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66616 
75,64 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -Γλυκερόλη 
- Γ.ΣΤ45- 

Γ.ΣΤ46 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66619 
1.440,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -ULTRA 
PURE αγαρόζη με Gel strength >1200g/cm² 
και ελεύθερη από Dnase και RNase. Να 
διατίθεται σε συσκευασία 500g.- Γ.ΣΤ46- 

Γ.ΣΤ47 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66622 
235,08 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -Tris base 
ULTRA PURE GRADE σε συσκευασία 1kg, 
καθαρότητας >99,9% και ελεύθερο από 
DNase,RNase,Protease. - Γ.ΣΤ47- 

Γ.ΣΤ48 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66623 
19,12 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -Βορικό 
οξύ, σε συσκευασία 500gr,extra pure- 
Γ.ΣΤ48- 

Γ.ΣΤ49 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66624 
132,24 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -EDTA, σε 
συσκευασία 500gr- Γ.ΣΤ49- 

Γ.ΣΤ50 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66626 
580,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -
Ρυθμιστικό διάλυμα ΤΒΕ 10x ULTRA PURE- 
Γ.ΣΤ50- 

Γ.ΣΤ51 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66631 
205,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -Ethidium 
Bromide 5g, 1g- Γ.ΣΤ51- 

Γ.ΣΤ52 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66632 
46,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -
Προπανόλη analytical grade σε 
συσκευασία 2.5 λίτρων- Γ.ΣΤ52- 

Γ.ΣΤ53 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66634 
2.200,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -Κυβέτες 
φωτομέτρησης για το μηχάνημα 
Eppendorf Biophotometer 8,5 mm light 
centre height, χωρητικότητας 50-2000μl 
και μήκος κύματος 220-1600nm. Σε 
συσκευασία των 200 κυβετών.- Γ.ΣΤ53- 

Γ.ΣΤ54 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66636 
250,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ -
Θερμογραφικό χαρτί για σύστημα 
ανάλυσης (Minibis Pro)  πηκτωμάτων από 
την PCR.Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων- 
Γ.ΣΤ54- 

 

Αντιδραστήρια Ιστοσυμβατότητας 

 

 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Δ.Α1 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66637 
500,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 

Δ.Α1- 

Δ.Α2 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66690 
1.100,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-
Δ.Α2- 

Δ.Α3 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66691 
500,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α3- 

Δ.Α4 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66692 
540,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
Δ.Α4- 

Δ.Α5 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66693 
4.320,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α5- 

Δ.Α6 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66695 
450,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α6- 

Δ.Α7 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66697 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
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2.450,00 άνευ ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) Δ.Α7- 

Δ.Α8 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66698 
9.680,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α8 

Δ.Α9 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66699 
490,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α9 

Δ.Α10 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66700 
3.180,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α10 

Δ.Α11 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66702 
3.200,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α11- 

Δ.Α12 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66703 
3.180,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α12- 

Δ.Α13 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66705 
70,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α13- 

Δ.Α14 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66706 
4.000,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α14- 

Δ.Α15 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66707 
850,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α15- 

Δ.Α16 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66710 
470,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α16- 

Δ.Α17 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66711 
200,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α17- 

Δ.Α18 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66712 
200,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α18- 

Δ.Α19 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66713 
140,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α19- 

Δ.Α20 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66714 
146,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α20- 

Δ.Α21 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66715 
8.320,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α21- 

Δ.Α22 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66716 
6.144,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α22- 

Δ.Α23 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66717 
225,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α23- 

Δ.Α24 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66719 
836,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α24- 

Δ.Α25 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66720 
1.260,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- 
Δ.Α25- 

Δ.Α26-
42 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66721 
411.870,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ- Δ.Α26-42- 

 

Δ.Α43-
45 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  66722 
26.622,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ- Δ.Α43-45- 

 

Δ.Β1 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66724 
68,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ -
Amphotercin-B,100ml ,250 VG/ml- Δ.Β1- 

Δ.Β2 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66725 
168,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
h EGF (human recombinant Epidermal 
growth factor),100μg- Δ.Β2- 

Δ.Β3 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66726 
28,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
L-Glutamin ,20ml,100X- Δ.Β3- 
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Δ.Β4 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66727 
54,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
Penicillin-Streptomycin 
solution,100ml,10000U/ml- Δ.Β4- 

Δ.Β5 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66729 
23,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
Trisodium citrate,100gr- Δ.Β5- 

Δ.Β6 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66730 
11,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
Trypsin 1:250 ,100gr- Δ.Β6- 

Δ.Β7 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66732 
67,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) σε 
σκόνη, 20gr - Δ.Β7- 

Δ.Β8 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66739 
108,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
Kanamycin Solution 1000ug/ml ,20ml- 
Δ.Β8- 

Δ.Β9 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66740 
95,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
Dulbecco's modified Εagle's 
medium,500ml- Δ.Β9- 

Δ.Β10 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66746 
14,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
Non essential amino acids,100ml- Δ.Δ10- 

Δ.Β11 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66749 
75,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
Nutrient Mixture F- 12 (HAM),500ML- 
Δ.Β11 

Δ.Β12 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66750 
150,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
Fetal bovine serum,  heat inactivated   
500ml- Δ.Β12- 

Δ.Β13 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66764 
100,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
Bovine serum alboumin ,20gr- Δ.Β13- 

Δ.Β14 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66766 
270,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
PBS, pH (7.2 + 0,05) liquid ,500ml- Δ.Β14- 

Δ.Β15 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66767 
20,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
NaOH ,500gr- Δ.Β16- 

Δ.Β16 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66769 
25,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
Hcl,100ml- Δ.Β16- 

Δ.Β17 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66771 
25,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
Nacl,100ml- Δ.Β17- 

Δ.Β18 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66774 
535,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - 
INSIDINE   LIQUID,Υγρό καθαρισμού 
κλιβάνου κυτταροκαλλιεργειών- Δ.Β18- 

 

Αντιδραστήρια Κυτταρομετρίας  

 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ε.Α 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66775 
204.867,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ-  Ε.Α -
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΦΘΟΡΙΟΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Ε.Β1 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66779 

446,16 άνευ ΦΠΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD9 -Ε.Β1   
- 

Ε.Β2 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66780   
320,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ - CD9- 
Ε.Β2- 

Ε.Β3 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66813   
562,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD11c -
Ε.Β3 - 
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Ε.Β4 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66814   
594,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD25- 
Ε.Β4- 

Ε.Β5 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66815   
594,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD27- 
Ε.Β5- 

Ε.Β6 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66816   
925,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD38- 
Ε.Β6 - 

Ε.Β7 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66818   
200,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD49f- 
Ε.Β7- 

Ε.Β8 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66819  
277,33 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD56- 
Ε.Β8- 

Ε.Β9 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66820 
2.052,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD66pool- 
Ε.Β9- 

Ε.Β10 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66821 

  1.260 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD71-
Ε.Β10- 

Ε.Β11 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66822   
300,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD99- 
Ε.Β11- 

Ε.Β12 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66823  
777,00άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD103- 
Ε.Β12- 

Ε.Β13 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66824   
392,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD123- 
Ε.Β13- 

Ε.Β14 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66825   
135,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD158k- 
Ε.Β14- 

Ε.Β15 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66826   
212,50 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD300e- 
Ε.Β15- 

Ε.Β16 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66828   
212,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD246 
ALK- Ε.Β16- 

Ε.Β17 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66830  
344,20 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- Bcl2- 
Ε.Β17- 

Ε.Β18 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66831  
159,10 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- Ki67- 
Ε.Β18 - 

Ε.Β19 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66833   
594,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- Ber-ep4- 
Ε.Β19- 

Ε.Β20 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66834  
509,60 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CRLF2-
TSLPR- Ε.Β20- 

Ε.Β21 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66835   
880,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- FLAER- 
Ε.Β21- 

Ε.Β22 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66836   
410,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- 
LYSOZYME- Ε.Β22- 

Ε.Β23 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66837  
1.820,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- Kappa- 
Ε.Β23- 

Ε.Β24 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66841  
1.820,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- Lambda- 
Ε.Β24- 

Ε.Β25 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66842   
500,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- Lambda- 
Ε.Β25- 

Ε.Β26 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66843   
942,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- IgG -
Ε.Β26- 

Ε.Β27 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66843   
934,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- IgA- 
Ε.Β27- 

Ε.Β28 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66845  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- IgM- 
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467,00 άνευ ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) Ε.Β28- 

Ε.Β29 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66846  
1.050,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- BDCA1-
Ε.Β29- 

Ε.Β30 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66847   
400,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- BDCA2- 
Ε.Β30- 

Ε.Β31 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66848   
655,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- BDCA4-
Ε.Β31- 

Ε.Β32 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66849  
431,20 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- CD371 
CLL1- Ε.Β32- 

Ε.Β33 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66851   
770,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- TCL1- 
Ε.Β33- 

Ε.Β34 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66852   
400,00 άνευ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- SOX11 -   
Ε.Β34- 

Ε.Β35 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66853   
860,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ-EMA- 
Ε.Β35- 

Ε.Β36 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66854  
461,12 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- SYTO16- 
Ε.Β36- 

Ε.Β37 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66855   
549,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- SYTO 41- 
Ε.Β37- 

Ε.Β38 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66857  
481,46 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- φίλτρα 
50μ μιας χρήσης για διήθηση μυελού- Ε.Β38- 

Ε.Β39 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66858   
500,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- κασέτα 
μιας χρήσης για τεμαχισμό ιστών με συσκευή 
λειοτρίβισης- Ε.Β39- 

Ε.Β40 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66862  
2.218,64 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- λυτικό 
ερυθρών x10- Ε.Β40- 

Ε.Β41 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66863  
2.835,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- 
σωληνάρια έτοιμα με σφαιρία αρίθμησης- 
Ε.Β41- 

Ε.Β42 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66865   
108,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- Χρωστική  
MAY-GRUNWALD- Ε.Β42- 

Ε.Β43 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66867     
96,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- Χρωστική 
GIEMSA- Ε.Β43- 

Ε.Β44 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66869  
22,74 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- 
Μεθανόλη 99.9%- Ε.Β44-   

Ε.Β45 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66873  
38,46 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- Triton X-
100- Ε.Β45 - 

Ε.Β46 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66874     
50,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- 
σωληνάρια κυτταρομετρίας ροής με καπακι 
12Χ75 (συσκευασια 250)- Ε.Β46- 

Ε.Β47 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66875  
137,40 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ- NON 
CODED TUBE (ΜΙΚΡΑ ΚΩΝΙΚΑ)(960 τμχ/συσκ)- 
Ε.Β47- 

Ε.Γ 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66876 

6.927,00 άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡ.2.3.1) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ - 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΝΑΛΥΤΩΝ- Ε.Γ – 
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Βάσει της παρούσας διακήρυξης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για όλες τις εργαστηριακές 
κατηγορίες/ομάδες των αντιδραστηρίων ή για μέρος αυτών, για όλα ή μέρος των τμημάτων τους, 
υποχρεωτικά για το σύνολο των εξετάσεων/ειδών από τα οποία αποτελείται κάθε τμήμα (συστημικός 
διαγωνισμός). 
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι οι προσφορές ανεξαρτήτως εργαστηριακής κατηγορίας/ομάδας-τμήματος θα 
αφορούν στο σύνολο της προκυρηχθείσας ποσότητας των εξετάσεων/ειδών από τα οποία αποτελείται 
κάθε εργαστηριακή κατηγορία/ομάδα-τμήμα (συστημικός διαγωνισμός). Προσφορές που θα υποβληθούν 
για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εξετάσεων/ειδών, όπως αναγράφονται στην παρούσα 
διακήρυξη, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
 
1. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, 

2. του Ν.4482/25-07-2017 (τεύχος Α’) περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 5957/20-02-2016 Απόφασης του  
Υπουργού Υγείας περί τροποποίησης της ημερομηνίας 30-06-2017 με την ημερομηνία 31-12-2017 και 
της παράτασης του ΠΠΥΦΥ των ετών 2011, 2012, 2013, 2014 έως 30-06-2018, έως την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που εκκρεμούν, με την προϋπόθεση, οι φορείς της 
παραγράφου 1, του άρθρου 9, του Ν. 3580/2007 (Α’ 134) να προβλέπουν σχετικές πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του έτους 2014, 

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

4. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παραγράφου 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»,  

6. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις»,  

7. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

8. του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» και συγκεκριμένα του άρθρου 26 περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμό των μελών τους με κλήρωση», 

9. του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
σήμερα, 

10. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», …- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

 
11. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

12. του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, 
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13. του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150), 

14. του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/τ. Β’)απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

15. του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 

16. του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ. 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»1, της υπ’ αρ. 
20977/2007 (ΦΕΚ 1673/τ. Β’) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας, σχετικά με 
τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, καθώς και της υπ΄ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών  “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

17. τoυ Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές  διατάξεις», όπως 
ισχύει σήμερα, 

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

19. του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

20. του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

21. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

22. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

23. του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/7/05-01-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  
24. του ΠΔ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών». 
 

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:  

1. Την υπ’ αρ. 56902/215/02-06-17 (Β’ 1924) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).», 

2. την υπ’ αρ. 57654/23-05-17 (Β’ 1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

3. την υπ’ αρ. 1191 απόφαση των Υπουργών ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του 
άρθρου 350 του Ν. 4412/2016», 

4. την ΚΥΑ 5804/24-11-2014 (ΦΕΚ 3261/4-12-2014) «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και 
Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευομένων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015, με 
χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές 
πηγές, 

5. την υπ’ αρ. 9944/12-03-2015 Απόφαση του Διοικητή της 1ης ΥΠε Αττικής περί ορισμού φορέων 
διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΠΠΥΥ) έτους 2014, πιστώσεις 2015, 

                                                           
1
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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6. την ΚΥΑ 5957/20-02-2016 περί παράτασης του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας έτους 
2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας των ετών 2011, 2012, 
2013 ,2014, 

7. το υπ’ αρ. πρωτ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σχετικά με τη μη 
αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016,  

8. την υπ’ αρ. πρωτ. 4972/06-10-2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, βάσει της οποίας 
τα δημόσια νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1, του άρθρου 9, του Ν. 
3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4412/2016 
των φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς 
(ΚΑΑ), τις προμήθειές τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα οριζόμενα στο Νόμο αυτό,  

9. την υπ' αρ. πρωτ. 4972/06.10.2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, με την οποία 
διευκρινίζεται ότι τα δημόσια Νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1, του άρθρου 
9, του Ν. 3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41, του Ν. 
4412/2016 των φορέων διενέργειας για την διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής 
δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ), τις προμήθειές τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα 
οριζόμενα στο Νόμο αυτό,  

10. το υπ’ αρ. 29335/07.11.2016 πρακτικό επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών και ποσοτήτων για 
την προμήθεια αντιδραστηρίων του Ανοσολογικού Εργαστηρίου  - Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας 
(ΕΚΙ), με συνοδό εξοπλισμό, που κατατέθηκε από τη Συντονίστρια Διευθύντρια του Ανοσολογικού 
Εργαστηρίου – Εθνικού Κέντρου Ιστοισυμβατότητας του Νοσοκομείου, κ. Αλίκη Ινιωτάκη,  

11. την υπ’ αρ. πρωτ. 30316/15.10.2016 δημόσια διαβούλευση επί του τελικού σχεδίου τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του Ανοσολογικού Εργαστηρίου – Εθνικού Κέντρου 
Ιστοσυμβατότητας του Νοσοκομείου,  

12. τις παρατηρήσεις των εταιρειών επί των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια 
αντιδραστηρίων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στη Συντονίστρια Διευθύντρια του Ανοσολογικού 
Εργαστηρίου – Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας, 

13. την υπ’ αρ. πρωτ. 27439/15.09.2017 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίστηκε 
επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των εν λόγω αντιδραστηρίων, 

14. την υπ’ αρ. 29/19.10.2017 (θέμα ΕΗΔ 4ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου (αναρτημένη στον 
ιστότοπο δι@ύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΓ44690-99Ζ), με την οποία εγκρίθηκαν: 
α) Το υπ’ αρ. πρωτ. 31481/19.10.2017 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και ποσοστήτων για την 
προμήθεια αντιδραστηρίων των εργαστηρίων του Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας (ΕΚΙ) και 
Ανοσολογικού Τμήματος, με συνοδό εξοπλισμό, πιθανού προϋπολογισμού 2.018.214,92 € πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι 2.502.586,50 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
β) Η σκοπιμότητα για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων 
των εργαστηρίων του Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας (ΕΚΙ) και Ανοσολογικού Τμήματος, με 
συνοδό εξοπλισμό, με πιθανό προϋπολογισμό 2.018.214,92 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 2.502.586,50 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και δημοσίευση στον Τύπο, στον 
ιστότοπο της διαύγειας, του ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ και ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 
γ) Η κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 
 δ) Η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
Ν.4024/2011,   

15. την υπ’ αρ. 4743/19.10.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αναρτημένη στον ιστότοπο δι@ύγεια  
με ΑΔΑ: 7ΨΛΩ690ΩΝ-ΞΔΚ), 

16. την υπ’ αρ. 34/30.11.2017 (θέμα ΕΗΔ 9ο)  απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (αναρτημένη στον 
ιστότοπο δι@ύγεια με ΑΔΑ: Ω1874690ΩΝ-ΧΘ7), με την οποία εγκρίθηκαν: 
α) Το υπ’ αρ. 33434/06.11.207 (ορθή επανακοινοποίηση) πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και 
ποσοτήτων που υποβλήθηκε από την ορισθείσα επιτροπή, για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνή 
Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων του Ανοσολογικού Εργαστηρίου – 
Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας (αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων) με συνοδό εξοπλισμό, 
προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, με cpv 33696500-0, πιθανό προϋπολογισμό 
2.018.214,92 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 2.502.586,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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β) Η σκοπιμότητα για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια 
«Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων του Ανοσολογικού Εργαστηρίου – Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας 
(αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετάσεων) με συνοδό εξοπλισμό, προς κάλυψη αναγκών του 
Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, με cpv 33696500-0, πιθανό προϋπολογισμό 2.018.214,92 € πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι 2.502.586,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και τη δημοσίευση στον 
Τύπο, στους ιστοτόπους Δι@ύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στην e-σελίδα του Νοσοκομείου. 
γ) Η κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 
δ) Η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, 
του Ν. 4024/2011, 

17. την υπ’ αρ. 47/06.11.2018 (θέμα ΕΗΔ 5ο)  απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (αναρτημένη στον 
ιστότοπο δι@ύγεια με ΑΔΑ: ΨΓΒΟ4690ΩΝ-ΩΔ8), με την οποία εγκρίθηκαν: 
α) To υπ΄αριθμ. 34307/02-11-2018  πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών και ποσοτήτων (ορθή 

επανακοινοποίηση του υπ΄αριθμ. 33494/06-11-2017 προηγούμενου πρακτικού) που υποβλήθηκε από 

την ορισθείσα επιτροπή, για τη διενέργεια Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

προμήθεια «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων του Ανοσολογικού Εργαστηρίου - Εθνικού Κέντρου 

Ιστοσυμβατότητας (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)», προς κάλυψη αναγκών του 

Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, με cpv 33696500-0 και προϋπολογισμό 2.018.214,92 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 

2.502.586,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

β) Η διενέργεια Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων 

Εργαστηρίων του Ανοσολογικού Εργαστηρίου - Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)», προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, με cpv 

33696500-0, πιθανό προϋπολογισμό 2.018.214,92€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 2.502.586,50€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και τη δημοσίευση αυτού στον Τύπο, 

στους ιστότοπους ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, στην e-σελίδα του Νοσοκομείου καθώς επίσης στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ) Η κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

δ) Η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, 

18. την υπ’ αρ. 49/13.11.2018 (θέμα 1ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (αναρτημένη στον ιστότοπο 
διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5Σ54690ΩΝ-ΟΟΚ), με την οποία εγκρίθηκε τo τελικό σχέδιο διακήρυξης, στο 
πλαίσιο διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια 
«Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων του Ανοσολογικού Εργαστηρίου - Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας 
(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)», με συνοδό εξοπλισμό και   

19. 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. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

1. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 06/12/2018 και ώρα 8:00 πμ. 

2. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 24/12/2018 και ώρα 15:00 π.μ. 

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημά τους προς την αναθέτουσα αρχή, 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/τ. Β) 
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Υπουργικής Απόφασης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος. Πιστοποιημένος 
χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται 
το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο σύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο 
οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του συστήματος έως την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προφοράς. 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

3. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 10/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

4. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3, του άρθρου 37, του Ν. 4412/16 και το άρθρο 9 της υπ’ αρ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 
1924/ τ. Β) Υπουργικής Απόφασης. 

5. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή χωρίς να 
έχει προηγηθεί υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται 
στους αποστολείς τους, θεωρούμενες ως ουδέποτε υποβληθείσες.   

 6. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 
56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/ τ. Β) Υπουργικής Απόφασης: 

α. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών τους   
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως 
εξής: 

(1) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα 
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.  
(2) Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους: 
α) είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), 
ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, 
αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 
Συστήματος. 
 (3) Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την εγγραφή 
τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ 
αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF)με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία. 
β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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γ. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 
του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης 
του συστήματος και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

δ. Στο πλαίσιο του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού παρέχεται δυνατότητα εκπαίδευσης του 
οικονομικού φορέα στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:  

(1) οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα αιτήματά τους για εκπαίδευση συμπληρώνοντας και 
αποστέλλοντας το αναρτημένο έντυπο στην αναθέτουσα αρχή, με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

(2)  η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού συγκεντρώνει τα αιτήματα και τα αποστέλλει έγκαιρα στη 
ΓΔΔΣΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vendor.training@eprocurement.gov.gr, ώστε να 
καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης και να ενημερωθούν σχετικά η αναθέτουσα αρχή και οι 
οικονομικοί φορείς. 

(3) Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ, είτε απομακρυσμένα μέσω studio 
τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω άλλου ηλεκτρονικού μέσου. 

7. Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 
συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924) . Τα σχετικά στοιχεία 
αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της 
διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη 
επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και 
λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει 
ολόκληρη η επομένη εργάσιμη. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά 
περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από 
εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, 
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ 
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της παρούσας. 
8. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» σχετικά με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

9. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

10. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, θα παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 67, του Ν. 4412/16. Το Νοσοκομείο μπορεί να παράσχει τις ανωτέρω 
πληροφορίες συγκεντρωτικά επί όλων των υποβληθέντων αιτημάτων.  

11. Όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις των συμμετεχόντων που 
υποβάλλονται κατά την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού (προσφορές κ.λπ.) ή/και κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν χρειάζεται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής και 
πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, ήτοι από το ίδιο το φυσικό 
πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτής. 

12. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να 
ματαιώσει ή να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής 
αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες. 

13. Ο προσφέροντες, εφόσον δεν ασκήσουν εμπροθέσμως ένσταση κατά της παρούσας Διακήρυξης ή 
αυτή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της και 
δεν δύναται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, 
τους όρους αυτούς.  
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14. Οι όροι του διαγωνισμού, όπως αναγράφονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, καθορίζουν τις 
επιμέρους υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων-υποψηφίων. Για θέματα μη λεπτομερώς αναφερόμενα στην 
Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, ισχύουν τα καθοριζόμενα τόσο από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
περί Δημοσίων Συμβάσεων (νομοθετήματα, Υ.Α., Κ.Υ.Α., κ.λπ.) όσο και από την λοιπή νομοθεσία που 
διέπει τη διαδικασία υλοποίησης προμηθειών και λειτουργίας του ΕΣΥ, όπως ισχύει κάθε φορά. Θεωρείται 
ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωρίζουν το σύνολο του προαναφερόμενου πλαισίου και ότι δεν 
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά του. 

15. Επισημαίνεται ότι απαιτούμενα στοιχεία/έγγραφα/δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη 
μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, προσκομίζονται 
με οποιοδήποτε τρόπο (προσωπικά, ταχυδρομικά ή με courier) στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου  
(Μεσογείων 154, Αθήνα, ΤΚ. 115 27, ισόγειο κτηρίου 5) σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις 
ενδείξεις: 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) 

 «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» ( Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)                                       

 «ΦΑΚΕΛΟΣ (π.χ. ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 178/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)» 

 «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/11/2018 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης επιπλέον καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο,  σύμφωνα με το 
άρθρο 66, του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στις εφημερίδες (ημερομηνία αποστολής 21/11/2018):  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ 

ΑΜΑΡΥΣΙΑ 

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16, της 
παραγράφου 4, του άρθρου 2, του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο δι@ύγεια 
(http://et.diavgeia.gov.gr/). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):  www.gna-gennimatas.gr  (στη διαδρομή:  Αρχική σελίδα της Υπηρεσίας ► Νέα - Ανακοινώσεις).  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
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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. Η αθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄, της παραγράφου 4, του άρθρου 
73 (ήτοι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του), 

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_th
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_th
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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: 

 Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

 Η παρούσα Διακήρυξη 178/2017 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]. 

 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), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

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 απαραιτήτως το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

Τα εν λόγω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)  ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των εγγράφων της σύμβασης μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος. Οι παρεχόμενες από τις αναθέτουσες αρχές 
διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης 
αυτών στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», Κατηγορία «Προς 
Προμηθευτή, Διακήρυξη και Δημοσίευση στο Portal». 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που 
τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 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 και  

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, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 
(ΦΕΚ 188/τ. Α). Επιτρέπεται η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05ης-10-1961. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο 
(άρθρο 92, παράγραφος 4, Ν.4412/2016). 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/ τ. Α). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 107, περ. 14 του Ν. 4497/2017).  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες χρήσης, prospectus και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με 
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα συνοδευόμενα 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Η πρόβλεψη αυτή κατισχύει κάθε άλλης 
ειδικότερης πρόβλεψης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι της παρoύσας Διακήρυξης). 

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 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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 εγγυητικής 
επιστολής, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή (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 του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
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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 (παράγραφος 4, άρθρο 72, Ν. 4412/16). 

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

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 και 5 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών, από τα έγγραφα της Σύμβασης, υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι  της  Αναθέτουσας 
Αρχής ως λόγος  απαλλαγής του  ενός  μέλους  από  τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 
άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Σύμβασης.   

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της  Αναθέτουσας Αρχής.  Σε αρνητική  περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

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 στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών άνευ Φ.Π.Α, 
ήτοι ποσό  40.364,30 ευρώ, εφόσον υποβληθεί προσφορά για το σύνολο των εργαστηριακών ομάδων-
τμημάτων-εξετάσεων/ειδών. 

Στην περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για τμήμα του διαγωνισμού, η εγγύηση συμμετοχής που θα 
κατατεθεί υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του προσφερομένου τμήματος και 
αναλυτικά, ανά εργαστηριακή κατηγορία/ομάδα, ως εξής:  
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Αντιδραστήρια  Ανοσολογικού  Εργαστηρίου 

 

 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

Α.Α1 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66413 
19.520,80 € άνευ ΦΠΑ 390,42 € 

Α.Α2 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66422 
25.850,00€ άνευ ΦΠΑ 

 517,00 € 

 

Α.Α3 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66424 
21.554,00€ άνευ ΦΠΑ 

 
431,08 € 

 

Α.Α4 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66425 
15.708,00€ άνευ ΦΠΑ 

314,16 € 

Α.Α5 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66426 
27.574,56€ άνευ ΦΠΑ 

551,50 € 

Α.Β1 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66427 
8.400,00€ άνευ ΦΠΑ 

168,00 

Α.Β2 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗ 66429 
11.970,00€ άνευ ΦΠΑ 239,40 

Α.Β3 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66431 
840,00€ άνευ ΦΠΑ 16,80 

Α.Β4 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66435 
5.400,00€ άνευ ΦΠΑ 108,00 

Α.Β5 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66436 
1.051,00€ άνευ ΦΠΑ 21,02 

Α.Β6 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66438 
945,00 άνευ ΦΠΑ 18,90 

Α.Β7 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66472 
621,00 άνευ ΦΠΑ 12,42 

Α.Γ1-4 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66473 
13.820,00 άνευ ΦΠΑ 276,4 

Α.Γ5-11 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66474 
4.194,00 άνευ ΦΠΑ 

83,88 

 

Α.Γ12-23 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66475 
1.159,00 άνευ ΦΠΑ 23,18 

 

Α.Δ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66476 
63.309,00 άνευ ΦΠΑ 1266,18 

Α.Ε Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66479 
3.359,50 άνευ ΦΠΑ 67,19 
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Α.Ζ1-11 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66480 
69.043,00 άνευ ΦΠΑ 1380,86 

 

Α.Ζ12-26 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66481 
39.889,60 άνευ ΦΠΑ 

797,79 

 

Α.Ζ27-31 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66482 
36.763,20 άνευ ΦΠΑ 735,26 

Α.Η 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66483 
11.929,14 άνευ ΦΠΑ 238,58 

 

 

Αντιδραστήρια  Εργαστηρίου  Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων 

 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

Β Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66484 
74.031,25 €  άνευ ΦΠΑ 1480,625 

 

Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας 

 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

Γ.Α 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66491 
16.260,00 άνευ ΦΠΑ 

325,20 

 

Γ.Β 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66492 
47.730,00 άνευ ΦΠΑ 

954,60 

 

Γ.Γ  

Γ.Δ 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66496 
244.200,00 άνευ ΦΠΑ 

4.884,00 

 

Γ.Ε 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66497 
400.000,00 άνευ ΦΠΑ 

8000,00 

 

Γ.ΣΤ33 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66500 
95.040,00 άνευ ΦΠΑ 1900,80 

Γ.ΣΤ34 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66501 
500,00 άνευ ΦΠΑ 10,00 

Γ.ΣΤ35 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66502 
9.500,00 άνευ ΦΠΑ 190,00 

Γ.ΣΤ36 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66503 
4.117,20 άνευ ΦΠΑ 

82,34 

Γ.ΣΤ37 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66509 
1.956,00 άνευ ΦΠΑ 39,12 

Γ.ΣΤ38 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66511 
160,00 άνευ ΦΠΑ 3,20 

Γ.ΣΤ39 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66512 
205,00 άνευ ΦΠΑ 4,10 
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Γ.ΣΤ40 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66514 
205,00 άνευ ΦΠΑ 4,10 

Γ.ΣΤ41 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66517 
205,00 άνευ ΦΠΑ 4,10 

Γ.ΣΤ42 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66518 
205,00 άνευ ΦΠΑ 4,10 

Γ.ΣΤ43 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66591 
260,00 άνευ ΦΠΑ 5,20 

Γ.ΣΤ44 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66615 
280,48 άνευ ΦΠΑ 5,60 

Γ.ΣΤ45 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66616 
75,64 άνευ ΦΠΑ 1,51 

Γ.ΣΤ46 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66619 
1.440,00 άνευ ΦΠΑ 28,80 

Γ.ΣΤ47 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66622 
235,08 άνευ ΦΠΑ 4,70 

Γ.ΣΤ48 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66623 
19,12 άνευ ΦΠΑ 0,38 

Γ.ΣΤ49 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66624 
132,24 άνευ ΦΠΑ 2,64 

Γ.ΣΤ50 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66626 
580,00 άνευ ΦΠΑ 11,60 

Γ.ΣΤ51 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66631 
205,00 άνευ ΦΠΑ 4,10 

Γ.ΣΤ52 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66632 
46,00 άνευ ΦΠΑ 0,92 

Γ.ΣΤ53 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66634 
2.200,00 άνευ ΦΠΑ 44,00 

Γ.ΣΤ54 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66636 
250,00 άνευ ΦΠΑ 5,00 

 

Αντιδραστήρια Ιστοσυμβατότητας 

 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

Δ.Α1 

 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66637 
500,00 άνευ ΦΠΑ 

10 

Δ.Α2 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66690 
1.100,00 άνευ ΦΠΑ 

22 

Δ.Α3 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66691 
500,00 άνευ ΦΠΑ 10 

Δ.Α4 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66692 
540,00 άνευ ΦΠΑ 10,8 

Δ.Α5 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66693 

86,4 
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4.320,00 άνευ ΦΠΑ 

Δ.Α6 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66695 
450,00 άνευ ΦΠΑ 9 

Δ.Α7 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66697 
2.450,00 άνευ ΦΠΑ 49 

Δ.Α8 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66698 
9.680,00 άνευ ΦΠΑ 193,6 

Δ.Α9 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66699 
490,00 άνευ ΦΠΑ 9,8 

Δ.Α10 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66700 
3.180,00 άνευ ΦΠΑ 63,6 

Δ.Α11 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66702 
3.200,00 άνευ ΦΠΑ 64 

Δ.Α12 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66703 
3.180,00 άνευ ΦΠΑ 63,6 

Δ.Α13 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66705 
70,00 άνευ ΦΠΑ 1,4 

Δ.Α14 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66706 
4.000,00 άνευ ΦΠΑ 80 

Δ.Α15 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66707 
850,00 άνευ ΦΠΑ 17 

Δ.Α16 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66710 
470,00 άνευ ΦΠΑ 9,4 

Δ.Α17 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66711 
200,00 άνευ ΦΠΑ 4 

Δ.Α18 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66712 
200,00 άνευ ΦΠΑ 4 

Δ.Α19 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66713 
140,00 άνευ ΦΠΑ 2,8 

Δ.Α20 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66714 
146,00 άνευ ΦΠΑ 2,92 

Δ.Α21 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66715 
8.320,00 άνευ ΦΠΑ 166,4 

Δ.Α22 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66716 
6.144,00 άνευ ΦΠΑ 122,88 

Δ.Α23 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66717 
225,00 άνευ ΦΠΑ 4,5 

Δ.Α24 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66719 
836,00 άνευ ΦΠΑ 16,72 

Δ.Α25 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66720 
1.260,00 άνευ ΦΠΑ 25,2 

Δ.Α26-
42 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66721 
411.870,00 άνευ ΦΠΑ 

 

8.237,4 
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Δ.Α43-
45 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  66722 
26.622,00 άνευ ΦΠΑ 532,44 

Δ.Β1 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66724 
68,00 άνευ ΦΠΑ 1,36 

Δ.Β2 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66725 
168,00 άνευ ΦΠΑ 3,36 

Δ.Β3 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66726 
28,00 άνευ ΦΠΑ 0,56 

Δ.Β4 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66727 
54,00 άνευ ΦΠΑ 1,08 

Δ.Β5 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66729 
23,00 άνευ ΦΠΑ 0,46 

Δ.Β6 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66730 
11,00 άνευ ΦΠΑ 0,22 

Δ.Β7 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66732 
67,00 άνευ ΦΠΑ 1,34 

Δ.Β8 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66739 
108,00 άνευ ΦΠΑ 2,16 

Δ.Β9 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66740 
95,00 άνευ ΦΠΑ 1,90 

Δ.Β10 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66746 
14,00 άνευ ΦΠΑ 0,28 

Δ.Β11 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66749 
75,00 άνευ ΦΠΑ 1,50 

Δ.Β12 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66750 
150,00 άνευ ΦΠΑ 3,00 

Δ.Β13 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66764 
100,00 άνευ ΦΠΑ 2,00 

Δ.Β14 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66766 
270,00 άνευ ΦΠΑ 5,40 

Δ.Β15 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66767 
20,00 άνευ ΦΠΑ 0,40 

Δ.Β16 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66769 
25,00 άνευ ΦΠΑ 0,50 

Δ.Β17 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66771 
25,00 άνευ ΦΠΑ 0,50 

Δ.Β18 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66774 
535,00 άνευ ΦΠΑ 10,70 

 

 

 

Αντιδραστήρια Κυτταρομετρίας 
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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

Ε.Α Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66775 
204.867,00 άνευ ΦΠΑ 4097,34 

Ε.Β1 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66779 
446,16 άνευ ΦΠΑ 

8,92 

Ε.Β2 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66780   

 320,00 άνευ ΦΠΑ 6,40 

Ε.Β3 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66813    

562,00 άνευ ΦΠΑ 11,24 

Ε.Β4 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66814    

594,00 άνευ ΦΠΑ 11,88 

Ε.Β5 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66815    

594,00 άνευ ΦΠΑ 11,88 

Ε.Β6 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66816    

925,00 άνευ ΦΠΑ 18,50 

Ε.Β7 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66818   

 200,00 άνευ ΦΠΑ 4,00 

Ε.Β8 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66819  

 277,33 άνευ ΦΠΑ 5,54 

Ε.Β9 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66820  

2.052,00 άνευ ΦΠΑ 41,04 

Ε.Β10 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66821 

 1.260 άνευ ΦΠΑ 25,20 

Ε.Β11 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66822    

300,00 άνευ ΦΠΑ 6,00 

Ε.Β12 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  

66823  777,00άνευ ΦΠΑ 15,54 

Ε.Β13 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66824    

392,00 άνευ ΦΠΑ 7,84 

Ε.Β14 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66825   

 135,00 άνευ ΦΠΑ 2,70 

Ε.Β15 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66826    

212,50 άνευ ΦΠΑ 4,25 

Ε.Β16 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66828    

212,00 άνευ ΦΠΑ 4,24 

Ε.Β17 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66830   6,88 
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344,20 άνευ ΦΠΑ 

Ε.Β18 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66831   

159,10 άνευ ΦΠΑ 3,18 

Ε.Β19 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66833   

 594,00 άνευ ΦΠΑ 11,88 

Ε.Β20 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66834   

509,60 άνευ ΦΠΑ 10,19 

Ε.Β21 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66835    

880,00 άνευ ΦΠΑ 17,60 

Ε.Β22 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66836    

410,00 άνευ ΦΠΑ 8,20 

Ε.Β23 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66837          
1.820,00 άνευ ΦΠΑ 36,40 

Ε.Β24 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66841  
1.820,00 άνευ ΦΠΑ 36,40 

Ε.Β25 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66842    

500,00 άνευ ΦΠΑ 10,00 

Ε.Β26 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66843     

942,00 άνευ ΦΠΑ 
18,84 

Ε.Β27 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66843    

934,00 άνευ ΦΠΑ 18,68 

Ε.Β28 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66845   

467,00 άνευ ΦΠΑ 9,34 

Ε.Β29 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66846  
1.050,00 άνευ ΦΠΑ 21,00 

Ε.Β30 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66847    

400,00 άνευ ΦΠΑ 8,00 

Ε.Β31 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66848    

655,00 άνευ ΦΠΑ 
13,10 

Ε.Β32 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66849   

431,20 άνευ ΦΠΑ 8,62 

Ε.Β33 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66851    

770,00 άνευ ΦΠΑ 15,40 

Ε.Β34 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66852    

400,00 άνευ ΦΠΑ 

 8,00 
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Ε.Β35 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66853   

 860,00 άνευ ΦΠΑ 17,20 

Ε.Β36 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66854   

461,12 άνευ ΦΠΑ 9,22 

Ε.Β37 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66855    

549,00 άνευ ΦΠΑ 10,98 

Ε.Β38 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66857   

481,46 άνευ ΦΠΑ 9,62 

Ε.Β39 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66858    

500,00 άνευ ΦΠΑ 10,00 

Ε.Β40 
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66862  
2.218,64 άνευ ΦΠΑ 44,37 

Ε.Β41 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66863  
2.835,00 άνευ ΦΠΑ 

56,70 

Ε.Β42 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66865   

 108,00 άνευ ΦΠΑ 2,16 

Ε.Β43 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66867      

96,00 άνευ ΦΠΑ 1,92 

Ε.Β44 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66869   

22,74 άνευ ΦΠΑ 0,45 

Ε.Β45 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66873   

38,46 άνευ ΦΠΑ 0,76 

Ε.Β46 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66874     

 50,00 άνευ ΦΠΑ 1,00 

Ε.Β47 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66875   

137,40 άνευ ΦΠΑ 2,75 

Ε.Γ 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 66876 

6.927,00 άνευ ΦΠΑ 138,54 
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Σε άλλες περιπτώσεις όπως π.χ. υποβολή προσφοράς για περισσότερες της μίας εργαστηριακής 
κατηγορίας/ομάδας αντιδραστηρίων, υποβολή προσφοράς για περισσότερα του ενός τμήματα 
(συστημικοί διαγωνισμοί) κ.λπ., η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί του 
αθροίσματος της προϋπολογιζόμενης αξίας των εξετάσεων/ειδών των εργαστηριακών 
κατηγοριών/ομάδων ή/και τμημάτων που προσφέρονται. 

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 τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών και   

 γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 
36 του Ν. 4129/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η 
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους 
και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από 
το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
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 απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :  

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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς, στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

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), 
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σημειώνεται ότι εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 
στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων 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 / και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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.  

2.2.3.2 (Α) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
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εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, του άρθρου 18, του Ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 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) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύναψε 
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, κατά τα οριζόμενα 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 σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 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 εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η),  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.4. Αποκλείεται επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 4, του άρθρου 8, 
του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 
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2.2.3.4 Α. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων 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 (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)2. 

2.2.3.5. Ο προσφέρων 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.  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 (Α) και 2.2.3.3, 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). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. 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. 

Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός 
οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1,  2.2.3.2 (Α)  και 2.2.3.3 
και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως ορίζεται στην 
προηγούμενη υποπαράγραφο, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν 
εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα, 
σύμφωνα με το άρθρο 74, του Ν. 4412/16. 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9, του άρθρου 
73, του Ν. 4412/2016.  

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74, του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική 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 έχουν 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 οικείο Επιμελητήριο. 

2.2.5  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 
1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις  και να αναγράφουν στην 

                                                           
2
 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
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αναλυτική προσφορά τους, ότι τα είδη που προσφέρουν εκπληρώνουν τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Νοσοκομείου και ότι τις αποδέχονται πλήρως.  
2. Επίσης: 

α. Οι οικονομικοί  φορείς απαιτείται να προσκομίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος 4, του Ν. 
4412/2016, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης 
(Τεχνικές Προδιαγραφές). 
β. Η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται επίσης, με την προσκόμιση 
καταλόγου παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία [για το/τα τμήμα/τμήματα που 
υποβάλλουν προσφορά] για προμήθειες ακριβώς του ίδιου τύπου (ιδίου αντικειμένου) ) που υλοποίησαν 
στην Ελλάδα και ευρύτερα στην ΕΕ, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη καθώς και με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι οι 
παραδόσεις του ανωτέρω καταλόγου εκτελέστηκαν καλώς και δεν έχουν επιβληθεί τυχόν ποινές, 
πρόστιμα, εκπτώσεις και λοιπές  κυρώσεις. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται σχετική 
αναφορά.  
γ. Ο ανάδοχος/οι απαιτείται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης να εκπαιδεύσει/ουν δωρεάν όλο το 
επιστημονικό προσωπικό για όλους τους τύπους των προσφερόμενων αναλυτών ανάλογα με τις ανάγκες 
του εργαστηρίου του Νοσοκομείου. Η εκπαίδευση να γίνεται με υλικά/αναλώσιμα που θα παρέχει/ουν ο 
ανάδοχος/οι, χωρίς επιπλέον κόστος για το εργαστήριο. 
δ . Οι προμηθεύτριες εταιρείες υποχρεούνται να παραδώσουν και να εγκαταστήσουν στο εργαστήριο προς 
χρήση, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, τον εξοπλισμό που απαιτείται 
για τις ζητούμενες εξετάσεις. 
ε . Το Service και οι γενικές προληπτικές συντηρήσεις για όλους τους αναλυτές θα πραγματοποιούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση βλάβης (συμπεριλαμβανομένων και όλων των αργιών) η 
ανταπόκριση θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται άμεσα από την ώρα της κλήσης, από ειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από τον κατασκευαστικό οίκο. 

στ. Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία θα παραχωρήσει όλα τα κατάλληλα βοηθητικά εξαρτήματα για την καλή 
λειτουργία των αναλυτών, όπως UPS απαραίτητα για την καλή λειτουργία των προσφερόμενων αναλυτών, 
Η/Υ, σύστημα επεξεργασίας και απιονισμού νερού (όπου απαιτείται), αλλά και τους απαραίτητους 
εκτυπωτές για όλους τους αναλυτές. Όλα τα συνοδά αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά και η συντήρηση των 
παραπάνω βοηθητικών μηχανημάτων θα προσφέρονται χωρίς χρέωση καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης.  

ζ. Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συνδέσει, να διατηρεί συνδεδεμένους και να 
συντηρεί  καθ’όλη την διάρκεια της σύμβασης όλους τους προσφερόμενους αναλυτές της με λογισμικό 
LIS, με έξοδα τα οποία θα βαρύνουν αποκλειστικά την ίδια . 

η. O προσφερόμενος αναλυτής να μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης 
του Νοσοκομείου σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης. 

θ. O προσφερόμενος αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και αμεταχείριστος (σύμφωνα και με τις 
ειδικότερες προβλέψεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης για τις εγγυήσεις, τις 
τεχνικές δυνατότητες και την υποστήριξη-service) και να διαθέτει μενού και οδηγίες χρήσης στην Ελληνική 
ή στην Αγγλική γλώσσα συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

ι. Όσον αφορά τα είδη της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να παρέχονται δείγματα, όπου απαιτείται από 
το Παράρτημα I και για τα είδη που δεν απαιτείται, κατόπιν απαιτήσεως της επιτροπής αξιολόγησης. 

ια. Να βεβαιώνεται από τον οίκο κατασκευής του προσφερόμενου αναλυτή ότι ο προσφερόμενος 
αναλυτής είναι απολύτως συμβατός με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα. 



 

Σελίδα 37 

 

2.2.6  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Τόσο η προμηθεύτρια εταιρεία όσο και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι  πιστοποιημένοι με σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO. 

Για τα προσφερόμενα προϊόντα (αντιδραστήρια και εξοπλισμός) θα πρέπει να προσκομισθούν 
πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

Όλα τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση (CE). 

2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορεί 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 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων, στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και 
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους 
ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων 
στην ένωση ή άλλων φορέων.  

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 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 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79, παράγραφοι 1 και 3, του Ν. 4412/2016, Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του Ν. 1599/1986 και θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε 
ξεχωριστό αρχείο. 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 που περιλαμβάνονται στο link: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5957283491911108#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2Fs
copedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fs
paces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Duozb23cjb_4  

2.2.8.2. Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Προσωρινού Αναδόχου) 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, 
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105, παράγραφος 3, περίπτωση γ, του Ν. 4412/2016. 

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).  

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

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5957283491911108#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Duozb23cjb_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5957283491911108#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Duozb23cjb_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5957283491911108#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Duozb23cjb_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5957283491911108#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Duozb23cjb_4
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3, οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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. 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. 

β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4, περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.   
 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet. 

Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2, καθώς και στην περίπτωση β΄, της παραγράφου 2.2.3.3, 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 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 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2.(Α) δηλ. για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 

δ) Για την παράγραφο 2.2.3.4 Α, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]. 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
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αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές, προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
με ημερομηνία το πολύ 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή 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. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της υπ’ αρ. 20977/23-08-
2007 (1673/τ. Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

στ) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας 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 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 οικείο  
Επιμελητήριο.  

B.2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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, κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των  ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.3 Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της υποπαραγράφου 2στ της 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν αναλυτικά τα απαιτούμενα στοιχεία και 
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των επαγγελματικών προσόντων, για το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό  
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τους (τίτλους σπουδών, πτυχία, πιστοποιήσεις, εξειδικεύσεις, πιστοποιητικά εκπαίδευσης-πιστοποίησης 
από τον κατασκευαστικό οίκο του συστήματος κλπ.).  

 

Β.4 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα – συστήματα διασφάλισης ποιότητας της 
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  
i. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων 
ii. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO για την προμηθεύτρια εταιρεία και τον κατασκευαστικό οίκο. 
iii. Πιστοποιητικά CE για όλα τα προϊόντα (αντιδραστήρια και αναλυτές). 
 

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.  

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, παράγραφος 2, του Ν. 4412/2016. 

Β.7 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7, ως απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:  

 

  1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α/Α Α  ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ   

α Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 25% 

β Ποιότητα υλικών και αντιδραστηρίων με βάση προηγούμενη δική μας 
εμπειρία ή άλλων αντίστοιχων Εργαστηρίων 

15% 

γ Χρόνος διάρκειας υλικών και αντιδραστηρίων  5% 

2 ΑΝΑΛΥΤΕΣ   
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α Σύγχρονης τεχνολογίας,είδος και όγκος δείγματος,χρόνος 
διεκπεραίωσης,μέγιστος αριθμός δειγμάτωνανά σειρά,απαιτούμενος 
εξοπλισμός,ευκολία χειρισμού,ακρίβεια,επαναληψιμότητα 

15% 

β Εγγύηση,τεχνική υποστήριξη,ανταλλακτικά 10% 

  ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 70% 

  Β ΟΜΑΔΑ   

1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ   

α Αξιοπιστία προμηθευτή σύμφωνα με προηγούμενη δική μας εμπειρία 
ή άλλων αντίστοιχων Εργαστηρίων 

15% 

β Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του Εργαστηρίου(υποστήριξη όλο 
το 24ωρο) 

15% 

  ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 30% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Β. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
– ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ   

1. Ποιότητα -Αξιοπιστία 15% 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά-Χρονολογία κατασκευής 15% 

3. Αναλυτική ικανότητα 5% 

4.Ταχύτητα 10% 

5.Απλότητα στο χειρισμό 5% 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ   

6. Ποιότητα-Συμβατότητα- Αξιοπιστία- Ακρίβεια- 
Επαναληψιμότητα 

15% 

7. Διάρκεια χρήσης-Συνθήκες Συντήρησης 5% 

8. Συσκευασία (καταλληλότητα- σημάνσεις) 5% 

Σύνολο ομάδας Α 75% 

ΟΜΑΔΑ Β   

9. Εγγυήσεις για τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά και 
εργασία (για τους αναλυτές)καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης 

10% 

10.Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος- προηγούμενη εμπειρία 
από άλλα Νοσοκομεία (μέσω προσκόμισης συμβάσεων) 

10% 

11. Εκπαίδευση προσωπικού-Ύπαρξη γραμμής υποστήριξης 5% 

Σύνολο ομάδας Β 25% 

Σύνολο 100% 
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  Γ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ     

Α/Α Α  ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ   

α Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 25% 

β 
Ποιότητα υλικών και αντιδραστηρίων με βάση προηγούμενη δική μας 
εμπειρία ή άλλων αντίστοιχων Εργαστηρίων 

15% 

γ Χρόνος διάρκειας υλικών και αντιδραστηρίων  5% 

2 ΑΝΑΛΥΤΕΣ   

α 
Σύγχρονης τεχνολογίας, είδος και όγκος δείγματος, χρόνος διεκπεραίωσης, 
μέγιστος αριθμός δειγμάτων ανά σειρά, απαιτούμενος εξοπλισμός, ευκολία 
χειρισμού, ακρίβεια, επαναληψιμότητα 

15% 

β Εγγύηση, τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά 10% 

  ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 70% 

  Β ΟΜΑΔΑ   

1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ   

α 
Αξιοπιστία προμηθευτή σύμφωνα με προηγούμενη δική μας εμπειρία ή 
άλλων αντίστοιχων Εργαστηρίων 

15% 

β 
Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του Εργαστηρίου(υποστήριξη όλο το 
24ωρο) 

15% 

  ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 30% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

 

 

 

  
Δ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
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Α/Α Α  ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ   

α Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 25% 

β 
Ποιότητα υλικών και αντιδραστηρίων με βάση προηγούμενη δική 
μας εμπειρία ή άλλων αντίστοιχων Εργαστηρίων 

15% 

γ Χρόνος διάρκειας υλικών και αντιδραστηρίων  5% 

2 ΑΝΑΛΥΤΕΣ   

α 

Σύγχρονης τεχνολογίας,είδος και όγκος δείγματος,χρόνος 
διεκπεραίωσης,μέγιστος αριθμός δειγμάτωνανά 
σειρά,απαιτούμενος εξοπλισμός,ευκολία 
χειρισμού,ακρίβεια,επαναληψιμότητα 

15% 

β Εγγύηση,τεχνική υποστήριξη,ανταλλακτικά 10% 

  ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 70% 

  Β ΟΜΑΔΑ   

1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ   

α 
Αξιοπιστία προμηθευτή σύμφωνα με προηγούμενη δική μας 
εμπειρία ή άλλων αντίστοιχων Εργαστηρίων 

15% 

β 
Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του Εργαστηρίου(υποστήριξη 
όλο το 24ωρο) 

15% 

  ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 30% 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Ε. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ   

1. Ποιότητα -Αξιοπιστία 15% 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά-Χρονολογία κατασκευής 15% 

3. Αναλυτική ικανότητα 5% 

4.Ταχύτητα 10% 

5.Απλότητα στο χειρισμό 5% 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ   

6. Ποιότητα-Συμβατότητα- Αξιοπιστία- Ακρίβεια- 
Επαναληψιμότητα 

15% 

7. Διάρκεια χρήσης-Συνθήκες Συντήρησης 5% 

8. Συσκευασία (καταλληλότητα- σημάνσεις) 5% 

Σύνολο ομάδας Α 75% 

ΟΜΑΔΑ Β   

9. Εγγυήσεις για τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά και 
εργασία (για τους αναλυτές)καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

10% 

10.Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος- προηγούμενη εμπειρία 
από άλλα Νοσοκομεία (μέσω προσκόμισης συμβάσεων) 

10% 

11. Εκπαίδευση προσωπικού-Ύπαρξη γραμμής υποστήριξης 5% 

Σύνολο ομάδας Β 25% 

Σύνολο 100% 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών   

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης 

Στους γενικούς όρους υποβολής προσφορών περιλαμβάνονται επίσης τα εξής: 

α. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις των όρων της Διακήρυξης 

β. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής ή κατά παρέκκλιση των 
απαιτήσεων της Διακήρυξης υποβολή δικαιολογητικών του Φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-
Τεχνική προσφορά» και του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

γ. Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς. 

δ. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
καταληκτικής υποβολής των προσφορών.  

ε. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (Ν.4412/2016, άρθρο 92). 

στ. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύναται να προσκληθούν, εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, για 
παροχή διευκρινήσεων ή συμπλήρωση των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει. Η εν λόγω 
συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια την μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 
υποβολή εγγράφων προκειμένου για την συμμόρφωση με τους όρους της Διακήρυξης. Εν λόγω 
διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις (διορθώσεις τυπικών λαθών ή ήσσονος σημασίας παραλείψεων των 
προσφορών), γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 14 της 
υπ’ αρ. 56902/215/02-06-2017 Υπουργικής Απόφασης. 
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ζ. Όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις των συμμετεχόντων που περιλαμβάνονται στις 
προσφορές, δε χρειάζεται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής και πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, ήτοι από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Επιπλέον, απαιτείται, να 
φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία να είναι εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών (Ν. 4250/14). 

η. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 
απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

θ. Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων και σε έντυπη μορφή, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή 
και έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Σύστημα.  

ι. Έντυπα δικαιολογητικά - προσφορές που περιέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Νοσοκομείο  πριν από 
την διενέργεια του διαγωνισμού ή τον προκαθορισμένο χρόνο, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται 
στο αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 
από τη Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατίθενται κατά τη 
διαγωνιστική διαδικασία (Ν.4412/2016, άρθρο 96). 

ια. Έντυπα δικαιολογητικά - προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Νοσοκομείο με 
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς χωρίς να 
αποσφραγίζονται (Ν.4412/2016, άρθρο 96). 

ιβ. Τα έντυπα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή 
προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 
αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ιγ. Οι έντυπες προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα  ή σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών (Ν. 4412/2016, άρθρο 96).  

ιδ. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από 
την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
1, του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-03-2014). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία της 
μορφής .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα 
από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή 
μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-03-2014). 
Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία (φωτοαντίγραφα), διενεργείται υποχρεωτικά από την 
αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία, δειγματοληπτικός έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια 
αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των Υπηρεσιών ή φορέων εκείνων που 
εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία, επιφέρει κυρώσεις 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6, του άρθρου 22, του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη 
δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των 
στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.  

Αναλυτικότερα: 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

- Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις Υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α', της 
παραγράφου 2, του άρθρου 1, του Ν. 4250/2014. Σημειωτέον, ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει 
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τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

- Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36, παράγραφος 
2β του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 
και σημείο 6.2.).  

- Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36, παράγραφος 2β του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α', της παραγράφου 2, του άρθρου 
1, του Ν. 4250/2014.  

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

ιε. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά 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. 

ιστ. Δύναται να ζητηθούν από τους συμμετέχοντες και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την  ορθή διεξαγωγή της (Ν. 4412/2016, άρθρο 79). 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4412/2016, ιδίως στο άρθρο 15 της υπ’ αρ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/τ. Β’) Υπουργικής 
Απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37, του Ν. 4412/2016 και το άρθρο  9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του Ν. 4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται από τον 
οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος (οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, 
τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών). Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας, διαφορετικά δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των στοιχείων οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις 
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της (Ν. 4412/2016, άρθρο 21, παράγραφος 4). 
 

2.4.2.4. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά, συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της 
Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, του άρθρου 8, της υπ’ αρ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/τ. Β) Υπουργικής Απόφασης 
και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά 
την συστημική υποβολή της προσφοράς, το σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και 
Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς, η προσφορά υποβάλλεται στο 
σύστημα. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα 
με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο 
τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης (ιδίως 
τεχνική και οικονομική προσφορά). 
 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους δημόσιους 
φορείς, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αναθέτουσα αρχή, μέσω διαλειτουργικότητας των 
συστημάτων. Έως την πλήρη διαλειτουργικότητα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον 
οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν 
συνταχθεί / παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του 
άρθρου 8, της υπ’ αρ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/τ. Β) Υπουργικής Απόφασης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 



 

Σελίδα 48 

 

2.4.2.5. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά αποτελούν ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του 
άρθρου 8, της υπ’ αρ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/τ. Β) Υπουργικής Απόφασης, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα προβλέπεται ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί / παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 8, της υπ’ αρ. 56902/215/02-
06-2017 (ΦΕΚ 1924/τ. Β) Υπουργικής Απόφασης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3, του 
άρθρου 79, του Ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72, του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, που προσκομίζεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές και λοιπές 
ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες 
τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων 
όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Χάρις στο ΕΕΕΣ, οι υποβάλλοντες 
προσφορά  δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που  
χρησιμοποιούνταν παλαιότερα  στις  διαδικασίες σύναψης σύμβασης στην ΕΕ,  κάτι  που απλουστεύει την 
πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. 

Στο ΕΕΕΣ ουσιαστικά δηλώνεται από τον κάθε υποψήφιο ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και την Διακήρυξη) και ότι οι 
συμμετέχοντες δεν εμπίπτουν σε κάποιο λόγο αποκλεισμού (Ν. 4412/16, άρθρα 75 ως 77 και 305, 306). 

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους έτερους φορείς στους οποίους τυχόν στηριχθεί ο υποβάλλων 
προσφορά. 
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Προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών 
δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον 
του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

Περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται, όπως για παράδειγμα την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης 
δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης, 
όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει γνώση των σχετικών δικαιολογητικών, με απευθείας πρόσβαση 
σε βάση δεδομένων. 

Η διαδικασία υποβολής από τον υποψήφιο έχει ως εξής: 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να «κατεβάσει» το αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει 
στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να 
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που τηλεαποθήκευσε 
(«κατέβασε») από το ΕΣΗΔΗΣ. 

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. 

Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωσή 
του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 
eΕΕΕΣ 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 eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί 
από κάθε φυλλομετρητή. 

Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα). 

Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml (αν έχει δημιουργηθεί από την αναθέτουσα αρχή) όσο 
και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf (είτε με την 
τηλεφόρτωση του αρχείου .xml) στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). Επισημαίνονται τα ακόλουθα, 
προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ που επισύρουν τον 
αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας :  

(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) ΕΕΕΣ.  

(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 ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό 
ΕΕΕΣ, 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, κ.λπ.), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, 
χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες.  

Από τα αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η ορθότητα των στοιχείων που 
περιλήφθηκαν στο ΕΕΕΣ και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας διακήρυξης στο πρόσωπο του 
οικονομικού φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος της 
ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και η διαπίστωση της απουσίας λόγων αποκλεισμού θα γίνει 
υποχρεωτικά πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος, για τον οικονομικό φορέα που θα επιλεγεί κατά 
τη διαδικασία του διαγωνισμού.   

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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Σε περίπτωση μη υποβολής (ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής) του ΕΕΕΣ, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
Σύμφωνα με την παράγραφο 13, του άρθρου 107, του Ν. 4497/2017: 

- Κατά την υποβολή ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, του άρθρου 73, 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 για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές (του/των τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προσφορά) 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι, 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. Επισημαίνεται 
ότι στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έγγραφα - δικαιολογητικά, 
στοιχεία, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, εγχειρίδια, prospectus, οδηγίες 
χρήσης, φύλλα συμμόρφωσης, φυλλάδια, πρωτόκολλα λειτουργίας, σχεδιαγράμματα και λοιπά στοιχεία 
που τυχόν αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. [Για τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (Υ.Δ., 
χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών κ.ά.) ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες παραγράφους της παρούσας 
Διακήρυξης)]. 

 

Επιπλέον θα πρέπει: 

Α. Να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή κ.λπ. ή 
ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους), στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι η προσφορά 
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, περί των 
οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται και σε περίπτωση ανάθεσης του/των 
τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλει προσφορά θα καλύψει πλήρως.  

Β. Να υποβληθεί κατάλογος παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (για το/τα 
τμήμα/τμήματα που υποβάλλουν προσφορά)  για προμήθειες ακριβώς του ίδιου τύπου (ιδίου 
αντικειμένου) που υλοποίησαν στην Ελλάδα και ευρύτερα στην ΕΕ, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, 
της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενος από υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (Πρόεδρο 
Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή κ.λπ. ή ειδικά εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο τους), στην οποία θα δηλώνουν ότι οι παραδόσεις του ανωτέρω καταλόγου εκτελέστηκαν 
καλώς και δεν έχουν επιβληθεί τυχόν ποινές, πρόστιμα, εκπτώσεις και λοιπές κυρώσεις. Στην αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά. 

Γ.  Να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή κ.λπ. ή 
ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους), με την οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση με τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας / τις πιστοποιήσεις, για τα προσφερόμενα προϊόντα (αντιδραστήρια και 
εξοπλισμός) της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης. 
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Δ. Να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή κ.λπ. ή 
ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους), στην οποία θα αναγράφονται / δηλώνονται ότι δεσμεύεται για 
καθολική αποδοχή και κάλυψη των υποχρεώσεων/απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στις 
υποπαραγράφους 2γ έως 2ι της παραγράφου 2.2.5 της παρούσας Διακήρυξης.  
 
Ε. Να κατατεθεί βεβαίωση από τον οίκο κατασκευής του αναλυτή ότι ο προσφερόμενος αναλυτής είναι 
απολύτως συμβατός με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ΣΤ. Να υποβληθούν οδηγίες χρήσης στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενα από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική    για κάθε προσφερόμενο είδος (συμπεριλαμβανομένων των αναλυτών) . 

Η. Να υποβληθούν δείγματα, όπου απαιτείται από το Παράρτημα I. 

 

2.4.3.3. 

α. Ο σφραγισμένος φάκελος της ανωτέρω παραγράφου 2.4.2.5 με τον οποίο θα προσκομίζονται τα 
στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και σε έντυπη μορφή, περιέχει 
διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που θα 
είναι συρραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο με συνεχή αρίθμηση. 

Σε περίπτωση που τα έντυπα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου 
να τοποθετηθούν στον φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα (ομοίως σε σφραγισμένο φάκελο), με 
την συμπληρωματική ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

β. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεά, δωρεάν 
κ.λπ.») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

γ. Τα ηλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δύναται να υποβάλλονται 
στην Ελληνική ή άλλη γλώσσα (Ν. 4412/16 άρθρο 92), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από 
τον κατασκευαστικό οίκο/εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή 
απόρριψης, από Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι οι προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία των εν λόγω φυλλαδίων ταυτίζονται με τα στοιχεία 
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη ή ότι είναι τα επίσημα τεχνικά 
φυλλάδια (Prospectus), του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη. Τα ανωτέρω τεχνικά φυλλάδια επειδή είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα είτε από τον κατασκευαστικό οίκο, είτε από τον οικονομικό φορέα βάσει της 
ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή.  

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω παραγράφου 2.3.1.  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
υποψήφιου οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της οικονομικής του 
προσφοράς σε μορφή pdf σύμφωνα με  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ 
της παρούσας διακήρυξης]. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, 
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ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ 
της παρούσας διακήρυξης. 

Διευκρινίζεται ότι στο ΕΣΗΔΗΣ οι, υποβάλλοντες προσφορά, οικονομικοί φορείς, θα αναγράψουν μία 
συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των εξετάσεων - ειδών κάθε τμήματος 
(αποτέλεσμα στήλης 9 του εντύπου οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος III A της παρούσας 
διακήρυξης). Ανάλυση της οικονομικής προσφοράς για τα επιμέρους είδη - αντιδραστήρια κάθε τμήματος, 
θα γίνεται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος III της παρούσας διακήρυξης, το οποίο 
θα υποβληθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο σε μορφή pdf στον υποφάκελο Οικονομική Προσφορά.  Εφόσον 
οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός τμημάτων, θα υποβάλλουν το 
ανωτέρω έντυπο οικονομικής προσφοράς ξεχωριστά για κάθε τμήμα. 

Οι τιμές δίνονται σε Ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

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 
της παραγράφου 4, του άρθρου 102, του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες 
των τιμών που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας καθώς και 
των χαμηλότερων τιμών τελευταίας προμήθειάς τους από το Νοσοκομείο. Στην οικονομική προσφορά θα 
πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα δηλώνεται ποια είναι η τιμή 
της τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς, αναφέροντας τον σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου για κάθε είδος. Στην περίπτωση που 
είδος/η δεν είναι καταχωρημένο/α στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ., θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη, όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο 
παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς, με ποινή απόρριψης.  

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 διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο θα απορρίπτεται. 

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, παράγραφος 1 α, 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. 

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 παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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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 δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 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  

(Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102, του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές (ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄, της παραγράφου 4, του άρθρου 73 και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων), 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_c


 

Σελίδα 54 

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 (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», 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.5 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Συνοπτικά η διαδικασία έχει ως εξής: σε συγκεκριμένη ώρα που καθορίζεται από τη διακήρυξη, γίνεται 
αποσφράγιση μόνο του ηλεκτρονικού (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ο 
ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά», αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Για την 
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται 
αυτόματα από το σύστημα. Το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής συντάσσει και υπογράφει τα, 
κατά περίπτωση, πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές 
αποφάσεις επί της αξιολόγησης των προσφορών. 

Κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αποκτά πρόσβαση στις λοιπές 
προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102, του Ν. 4412/2016. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 16, της υπ’ αρ. 56902/215/02-
06-2017 (ΦΕΚ Β 1924) Υπουργικής Απόφασης, μέσω του Συστήματος, ιδίως: 
• Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 προβαίνουν 
κατά περίπτωση στην διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων και 
(υπό)φακέλων των προσφορών και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την 
αναθέτουσα αρχή. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, απευθύνουν πρόσκληση στους 
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

- απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί του 
περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει. 

- κοινοποιούν στους οικονομικούς φορείς τη σχετική απόφαση επικύρωσης των πρακτικών 
αξιολόγησης των προσφορών. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων.  

- παρέχουν τις διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που τους ζητούνται. 
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- λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων, των προσφορών τους και των υποβληθέντων 
στοιχείων και δικαιολογητικών αυτών, μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι 
κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών προς τους οικονομικούς φορείς, οι 
διευκρινίσεις - συμπληρώσεις των τελευταίων προς τις αναθέτουσες αρχές, καθώς και κάθε άλλη 
επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών, πραγματοποιούνται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

3.1.2 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγισης Προσφορών  

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

α. Την ημέρα και ώρα που θα λάβει χώρα η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι 
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το 
Σύστημα. 

β. Στη συνέχεια, την ίδια ημερομηνία το αρμόδιο όργανο θα αποσφραγίσει τους ενσφράγιστους φακέλους 
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» που περιέχουν τα τυχόν επιμέρους 
απαιτούμενα, σε έντυπη μορφή, δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί από τους 
συμμετέχοντες στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (ήτοι, δικαιολογητικά και 
στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή των προσφερόντων 
οικονομικών φορέων). Το αρμόδιο όργανο θα μονογράψει και θα σφραγίσει ανά φύλλο το σύνολο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών. 
Κατά τη διαδικασία αυτή δύνανται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη 
των Διοικητικών τους Συμβουλίων, σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον 
έχουν δηλωθεί ή τρίτα, ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
Επισημαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της προσφοράς ότι 
εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, θα πρέπει 
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς 
πρακτικό του αρμοδίου οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου εξουσιοδότηση, δια της οποίας 
εξουσιοδοτούνται τα τρίτα πρόσωπα να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των έντυπων 
προσφορών. Επισημαίνεται ότι εφόσον για λογαριασμό κάποιου προσφέροντος παρίσταται πρόσωπο από 
τα ως άνω, δύναται να συνοδεύεται από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού, προς διευκόλυνση του έργου του. 
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό 
αποσφράγισης το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του. 

γ. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έκδοση και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, 
προκειμένου για τη λήψη και έκδοση απόφασης, ξεχωριστού πρακτικού στο οποίο: 

(1) Καταχωρούνται: 
(α) Όλοι οι προσφέροντες υποψήφιοι οικονομικοί φορείς. 
(β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς. 

(2) Αξιολογούνται: 
(α) Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφορικά με την πληρότητα και την 
νομιμότητά τους. 
(β) Οι υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των προσφερόντων υποψηφίων οικονομικών φορέων 
ως προς την συμφωνία τους με τους όρους και απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

(3) Υποβάλλεται γνωμοδότηση περί αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των προσφερόντων 
υποψηφίων οικονομικών φορέων. 

Σημείωση: Tα ανωτέρω υπό στοιχεία β και γ στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 
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δ. Ακολουθεί η έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η 
απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της 
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

ε. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά 
την άπρακτη παρέλευση του χρόνου επίλυσης τυχόν διαφορών (παράγραφος 3.4. της παρούσας) για το εν 
λόγω στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της 
αναθέτουσας αρχής, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, 
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών. 
στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον 
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτής. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 
με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το Σύστημα. 

ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης. Το αρμόδιο όργανο συντάσσει 
ξεχωριστό πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη των οικονομικών 
προσφορών, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και 
την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος). Το πρακτικό 
υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση απόφασης.  

Σημείωση 1: Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.  

Σημείωση 2: 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 (άρθρο 90, παράγραφος 1, του Ν.4412/2016). 

η. Στην συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η 
απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 88 και 89 
του Ν. 4412/2016.  

θ. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης για το ανωτέρω στάδιο 
και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου επίλυσης τυχόν διαφορών (βλ. παρακάτω, παράγραφο 3.4), 
ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας 
δώδεκα (12) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση που του αποστέλλεται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στον χώρο 
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του συστήματος, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείων  pdf, 
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.2.8.2 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 - 
2.2.7  αυτής), σε πρωτότυπα ή αντίγραφα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αναφερόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες 
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  
Σε περίπτωση που κάποια εκ των υπόψη δικαιολογητικών/στοιχείων δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή 
θα πρέπει, επί ποινής απορρίψεως, αυτά να προσκομιστούν στο αρμόδιο όργανο σε έντυπη μορφή, το 
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αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου», σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου». 
 
Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος προβεί σε κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
νωρίτερα από τη καθορισθείσα χρονική προθεσμία των δώδεκα (12) ημερών που του έχει δοθεί, τότε 
οφείλει να ενημερώσει εγγράφως μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή 
για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών του, τόσο ηλεκτρονικά στο 
ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε έντυπη μορφή, ώστε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να 
πραγματοποιηθεί πριν την λήξη της αυτής προθεσμίας. 
ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, από το αρμόδιο όργανο, του φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), 
γίνεται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, 
ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά 
προσφορές, με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με 
χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Αμέσως μετά την ανωτέρω 
ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που αποσφραγίσθηκε. 
Γενικότερα, η αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 
πραγματοποιείται εφαρμοζόμενων αναλόγως, των αναφερομένων στην τελευταία υποπαράγραφο της 
ανωτέρω παραγράφου 3.1.1. 
 
ια. Αφού ολοκληρωθεί η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έκδοση 
και υποβολή στην αναθέτουσα αρχή, τελικού πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και 
Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου (για τη λήψη και έκδοση απόφασης), στο οποίο: 

1. Αξιολογούνται: 
(α) Οι οικονομικές προσφορές όλων των προσφερόντων υποψηφίων οικονομικών φορέων και 
κατατάσσονται με το κριτήριο κατακύρωσης 

 (β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

2. Υποβάλλεται γνωμοδότηση για την λήψη οριστικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή επί των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι φάκελοι του διαγωνισμού με τα προσκομισθέντα 
δικαιολογητικά για κάθε στάδιο, με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου συνυποβάλλονται στην 
αναθέτουσα αρχή για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης. 

ιβ. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού 
και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του συστήματος στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί των 
διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν γενικά τα ακόλουθα: 

α. Το αρμόδιο όργανο ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την τον Αναθέτουσα Αρχή 
μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, 
στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί 
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς 
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και 
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των 
προθεσμιών που τους ορίζονται. Για την αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/16. 

β. Δεδομένου της δυνατότητας των προσφερόντων υποψηφίων οικονομικών φορέων για υποβολή 
ενστάσεων και της πορείας της διαγωνιστικής διαδικασίας, το χρονικό διάστημα για τον ορισμό της 
αποσφράγισης των δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων γίνεται κατά κρίση της αναθέτουσας αρχής. 
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γ. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις ως αναφέρονται στους όρους της 
Διακήρυξης, ή που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  Λοιποί λόγοι απόρριψης της 
προσφοράς ως αναφέρονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα της Διακήρυξης. 

δ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του 
Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο, ως 
αυτά προσδιορίστηκαν παραπάνω. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, 
της σχετικής αποφάσεως στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία αποστολής της υπόψη ειδοποίησης / 
ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το 
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο 
από το οποίο εκκινεί η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων. Κατά την ίδια διαδικασία 
υπολογίζονται και οι χρόνοι υποβολής διευκρινήσεων ή συμπληρώσεων. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες (άρθρο 103, παράγραφος 2, του Ν. 4412/16). 

β. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

γ. 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 
ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (λόγοι αποκλεισμού) και τα τυχόν κριτήρια ποιοτικής επιλογής της 
παρούσας. 
Σε περίπτωση που και ο επόμενος προσφέροντας που υπέβαλε την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται,  η ανάθεση γίνεται στον αμέσως επόμενο ανάδοχο κ.ο.κ. 
 
δ. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή 
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

ε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

στ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του τελικού 
πρακτικού της υποπαραγράφου 1(ια) της ανωτέρω παραγράφου 3.1.2 από το αρμόδιο όργανο και τη 
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής  για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κατακύρωση της σύμβασης , είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (άρθρα 103 και 106 Ν.4412/16). 
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης 
για οποιοδήποτε λόγο.  
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ζ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της υποπαραγράφου 1(ιβ) της ανωτέρω παραγράφου 3.1.2. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου η αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει, μέσω του συστήματος, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, (βάσει του άρθρου 100, του Ν. 4412/2016), σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 105, του Ν. 4412/2016.   
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται, 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :  
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4 της παρούσας, 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα  35 και 
36  του Ν. 4129/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον απαιτείται  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 3, του άρθρου 105, του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, μέσω του 
Συστήματος και των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες - από 
την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του Συστήματος, εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων, τη διακήρυξη και των διαδικασιών της. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β, της 
παραγράφου 1, του άρθρου 106, του Ν. 4412/16. 

Συναφώς με τα προαναφερόμενα και βάσει της παραγράφου 3, του άρθρου 17, της υπ’ αρ. 56902/215/02-
06-2017 (ΦΕΚ 1924/τ. Β) Υπουργικής Απόφασης, μέσω του Συστήματος ιδίως: 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού ειδοποιούν εγγράφως τον προσωρινό 
ανάδοχο να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά και στοιχεία. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του προσωρινού αναδόχου υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016 προβαίνουν 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και 
υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα αρχή. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση 
κατακύρωσης στους προσφέροντες ή συμμετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, συμπεριλαμβανομένων 
των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και τα αναρτούν στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού». 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art317_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art317_1_b
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• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προσκαλούν τον προσωρινό ανάδοχο 
να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.  
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση 
κατακύρωσης στον ανάδοχο. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλουν ειδική πρόσκληση στον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του οικονομικού φορέα δύναται να προσκομίζουν ή συμπληρώνουν τα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 
103, του Ν. 4412/2016. 
Η υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας του 
ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του Συστήματος. 
Η προσκόμιση και συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την παράγραφο 
2, του άρθρου 103, καθώς και η υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την 
περίπτωση γ, της παραγράφου 3, του άρθρου 105, του Ν. 4412/2016 πραγματοποιείται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 
Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιείται ιδίως, υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των 
γνωμοδοτικών οργάνων, οι ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών προς 
τους οικονομικούς φορείς και τον προσωρινό ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ 
οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη 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, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
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• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περίπτωση α, του πρώτου εδαφίου, της παραγράφου 1, του άρθρου 365, του Ν. 4412/2016,  

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 
β, του πρώτου εδαφίου, της παραγράφου 1, του άρθρου 365, του Ν. 4412/2016. 

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
Α.Ε.Π.Π. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372, του Ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372, παράγραφο 4, του Ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

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 του αρμόδιου οργάνου, 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72, παράγραφος 1 β), του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

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 θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ, του 
Προσαρτήματος Α, του Ν. 4412/2016.  

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. 

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 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .  

4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.4.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 338, του 
Ν.4412/16  εφόσον: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παραγράφου 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. 

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 του αρμοδίου οργάνου. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την εκτέλεση 
κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής. 

5.1.2 Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παράγραφος 4 , άρθρου 200, Ν.4412/16) καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
5.1.3. Στην αμοιβή του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες 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 0,06%, 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 (άρθρο 375, Ν.4412/2016, όπως ισχύει). 

β) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής  σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΦΕΚ 969/τ. Β'/22-03-2017). 
 
δ) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π.  και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 
 

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

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 
2283/94, ΦΕΚ 151/τ. Α/, όπως εκάστοτε ισχύει). 
 
Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος χωρίς ΦΠΑ), παραμένουν σταθερά 
και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
προμήθειας. 
 
5.1.4 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
1.Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 
2. Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του φορέα. 
3. Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν.  
4. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να ζητείται και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.  
 
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος (με τον 
έλεγχο του πρώτου τιμολογίου της σύμβασης - έλεγχος διαγωνισμού) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Στη συνέχεια ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (άρθρο 203, του Ν. 4412/2016)  από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 .  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74, του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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 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 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει 
προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/16. 
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6. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας μέσα στον χρόνο 
παράδοσης που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στο χώρο του Φαρμακείου ή σε τυχόν άλλο χώρο που θα του 
υποδειχθεί, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του ιδίου. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται εντός 6 (έξι) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής στον ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το νοσοκομείο, από αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206, του Ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207, του Ν. 
4412/2016. 

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 το Νοσοκομείο 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. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/2016. 

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 παράγραφο 11, εδάφιο β, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016,  σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Ο ανάδοχος  μετά από παραγγελία του Νοσοκομείου, 
είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη και σε επείγουσες - έκτακτες περιπτώσεις ως ορίζεται 
παρακάτω. 

Ο ανάδοχος, εφόσον ειδοποιηθεί με οποιονδήποτε  τρόπο από το Νοσοκομείο για κάλυψη έκτακτης 
ανάγκης, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει άμεσα τα υλικά στο Νοσοκομείο και κατά τη διάρκεια 
Αργιών ή/και Σαββατοκύριακων. Η εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια, θα είναι 
υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται σε κάθε ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών ανεξαρτήτως από ημέρα, 
ώρα, καιρικών συνθηκών, απεργιών κ.λπ. Ομοίως, ο ανάδοχος υποχρεούται για την παροχή τεχνικής 
υποστήριξης σε 24ωρη βάση και κατά τη διάρκεια Αργιών ή/και Σαββατοκύριακων. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα λήψης παραγγελιών (κινητή, σταθερή 
τηλεφωνία, fax, email) για όλες τις ώρες και ημέρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ή 
άλλης απρόβλεπτης κατάστασης αδυναμίας λήψης παραγγελίας, ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, οφείλει 
να ενημερώνει άμεσα το Νοσοκομείο και στη συνέχεια να μεριμνά ομοίως άμεσα για τη λήψη των 
παραγγελιών με δικές του ενέργειες (π.χ. με υπάλληλό του).  
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Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει τα συμβατικά είδη στο Νοσοκομείο, μέσα στα χρονικά όρια που 
ορίζονται από την παραγγελία. Tα προσκομιζόμενα είδη θα συνοδεύονται από το/τα προβλεπόμενο/α 
παραστατικά αποστολής στο/στα οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος, η ποσότητα και ότι άλλο 
στοιχείο είναι απαραίτητο. 

 
Η παράδοση θα γίνεται, παρουσία Επιτροπής Παραλαβής, με μεταφορικό μέσο του αναδόχου, χωρίς 
καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου.  Η Επιτροπή  (πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια) παραλαμβάνει 
ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208, του Ν. 4412/16 και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών και 
αντικατάστασής τους, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 213, του Ν.4412/16. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται κατά προτίμηση  απέναντι των υπολοίπων πελατών του να εφοδιάζει έγκαιρα 
το Νοσοκομείο, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό του.  
 
Σε περίπτωση επίσης που ο ανάδοχος αδικαιολόγητα καθυστερεί να παραδώσει τα είδη της παραγγελίας 
ή παραλείψει ορισμένα απ’ αυτά ή παραδίδει μικρότερες ποσότητες των παραγγελθέντων, τότε 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Ν.4412/16 κυρώσεις - πρόστιμα και επίσης το Νοσοκομείο έχει 
το δικαίωμα να αγοράσει τα είδη είτε από τον προσφέροντα που υπέβαλε στον διαγωνισμό την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης ή 
με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με 
καταλογισμό σε βάρος του αναδόχου, της τυχόν μεγαλύτερης διαφοράς αξίας προμήθειας του είδους. Το 
Νοσοκομείο διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα, είτε σε μορφή παρακράτησης από 
πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
 
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου ή 
παράβασης των όρων εγγράφων της Σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το 
Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την 
παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. 
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 
παράγραφο 3, του άρθρου 208, του Ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα 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 παράγραφο 5, του άρθρου 208, του Ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση 
τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄ έφεση 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 παράγραφο 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. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή 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 
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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.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 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 

Βάσει άρθρων 210 έως 212 του Ν.4412/16.  

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 
παραγράφους 2 και 3,  του άρθρου 213, του Ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Κατά το στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν την δυνατότητα επίδειξης 
διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά, εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή 
αξιολόγησης. 

 Να υποβληθεί έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για τους αναλυτές για το χρονικό διάστημα ισχύος της 
σύμβασης, από την ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με τον συγκεκριμένο 
εργοστασιακό αριθμό, όπου να αναφέρεται/δηλώνεται ότι, στο διάστημα αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος ή ολόκληρο το σύστημα που έχει υποστεί 
βλάβη, χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου και επίσης ότι υποχρεούται να αντικαθιστά στην 
περίπτωση αυτή το ισοδύναμο των τεστς  που έχουν καταστραφεί λόγω της απότομης διακοπής 
λειτουργίας (βλάβης) του αναλυτή, όπως αυτό εμφανίζεται στο βιβλίο λειτουργίας του οργάνου που τηρεί 
το εργαστήριο και αποδεικνύεται και από το αρχείο σφαλμάτων του αναλυτή.  

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας (διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παρατάσεις αυτής), ο 
ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το 
χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά 
τεύχη της σύμβασης. 
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται παρακάτω. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η παροχή - κατάθεση από τον ανάδοχο «εγγύησης 
καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 2, του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.  

Το περιεχόμενό της «εγγύησης καλής λειτουργίας» είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, του Ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την λήξη της σύμβασης και των τυχόν 
παρατάσεων αυτής. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις, η επιστροφή  γίνεται μετά την αποκατάσταση των παρατηρήσεων.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΚΕΡΗΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

        ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ   

         ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 Όλα τα προσφερόμενα είδη (αντιδραστήρια και αναλυτές) να διαθέτουν διεθνή Πιστοποίηση (CE). 
 

 Ο αναλυτής που προσφέρεται όπου απαιτείται να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και αμεταχείριστος. 
            Η αντίστοιχη εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προσφέρει δωρεάν τα συνοδά   

            αναλώσιμα  υλικά όπως και τη συντήρηση του αναλυτή για όλη τη διάρκεια   

            της σύμβασης 

      Οι προσφερόμενοι αναλυτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με  

      κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα. 

 

 Να παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη και άμεση ανταπόκριση από  
ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας, εκπαιδευμένο 

και πιστοποιημένο από τον κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν τα σχετικά  

πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο του συνοδού  

εξοπλισμού. 

 

 Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να περιέχουν οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά ή Αγγλικά συνοδευόμενα από μετάφραση. 
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 Τόσο η προμηθεύτρια εταιρεία όσο και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι  
πιστοποιημένοι με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO (αντιδραστήρια και εξοπλισμός). 

 

 Η τιμή των προσφερόμενων  αντιδραστηρίων πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα συνοδά αντιδραστήρια και αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση της αντίστοιχης εξέτασης. 
  

 

1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ . Ετήσιος προυπολογισμός 
αντιδραστηρίων : 382.901,00€           

  ΕΙΔΟΣ 

Εξετάσεις/
ετήσια 
ποσότητα 

Κόστος  
ανά κίτ 
(€) χωρίς 
ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ  
(€) 

  

  

Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ELISA   

    Προβλεπόμενο 
ετήσιο κόστος για 
αντιδραστήρια 
elisa(€) KEOKEE Grcode 

  

Αντιδραστήρια elisa  .Με τα αντιδραστήρια ζητείται 
ως  συνοδός εξοπλισμός αναλυτής elisa  και ένα  
φωτόμετρο  (προδιαγραφές στο φύλλο 1) Τα 
αντιδραστήρια χωρίζονται σε 5 επιμέρους ομάδες ,  
Α1 -Α5. Το σύνολο των αντιδραστηρίων κάθε 
επιμέρους ομάδας θα πρέπει να προσφέρεται από 
τον ίδιο κατασκευάστή.   
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A1 
Αντιδραστήρια elisa για τον προσδιορισμό 
αντιπυρηνικών αντισωμάτων   

      

  

Α1.1 

ELISA για προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι διπλής 
έλικας DNA - αντι-ds DNA αντισωμάτων. Με 
δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης   IgG και IgM 
αντισωμάτων. Να περιέχει  τουλάχιστον 5 standards, 
έτοιμα προς χρήση .  Να περιέχει θετικούς και 
αρνητικούς μάρτυρες και ορό αναφοράς για ποιοτικό 
έλεγχο. 40 

 
 
 
 
 

373,02 € 
14.920,80   18.10.01.05.001 

Α1.2 

ELISA για προσδιορισμό αντί – ΕΝΑ αντισωμάτων, με 
δοκιμασία διαλογής (screening test) χρησιμοποιώντας 
μίγμα 6 αντιγόνων σε κάθε well. Να περιέχει θετικούς 
και αρνητικούς μάρτυρες και ορούς αναφοράς για 
ποιοτικό έλεγχο.  20 

 
 
 

230,00 € 
4.600,00   18.10.01.02.001 

Α2 
Αντιδραστήρια elisa για τον προσδιορισμό 
αντισωμάτων έναντι φωσφολιπιδίων   

  

      

Α2.1 

ELISA για ποσοτικό προσδιορισμό IgM αντισωμάτων 
έναντι καρδιολιπίνης - Cardiolipin σε ορό με καμπύλη 
τουλάχιστον 5 σημείων  και θετικό, αρνητικό μάρτυρα. 28 

 
 

230,00 € 

6.440,00   

18.10.90.01.001 

Α2.2 

ELISA για ποσοτικό προσδιορισμό IgG αντισωμάτων 
έναντι καρδιολιπίνης -Cardiolipin  σε ορό, με καμπύλη  
τουλάχιστον 5 σημείων και θετικό, αρνητικό μάρτυρα. 28 

 
230,00 € 

6.440,00   

18.10.90.01.001 

Α2.3 

ELISA για ποσοτικό προσδιορισμό IgA αντισωμάτων 
έναντι καρδιολιπίνης -Cardiolipin  σε ορό, με καμπύλη 
τουλάχιστον  5 σημείων και θετικό, αρνητικό μάρτυρα. 1 

 
 

230,00 € 

 
 

230,00 € 

  

18.10.90.01.001 

Α2.4 

 ELISA για ποσοτικό προσδιορισμό IgG αντισωμάτων  
έναντι β2 γλυκοπρωτείνης - β2 GPI σε ορό, με καμπύλη  
τουλάχιστον 5 σημείων και θετικό, αρνητικό μάρτυρα.                                                                                                                                                                            24 

 
 

260,00 € 
6.240,00   18.10.90.04.001 

Α2.5 

ELISA για ποσοτικό προσδιορισμό IgM  αντισωμάτων 
έναντι β2 γλυκοπρωτείνης -β2 GPI I σε ορό, με καμπύλη  
τουλάχιστον 5 σημείων  και θετικό, αρνητικό μάρτυρα 24 

 
 

260,00 € 
6.240,00   18.10.90.04.001 
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Α2.6 

ELISA για ποσοτικό προσδιορισμό IgA αντισωμάτων 
έναντι β2 γλυκοπρωτείνης -β2 GPI  σε ορό, με καμπύλη  
τουλάχιστον 5 σημείων  και θετικό, αρνητικό μάρτυρα. 1 

 
 

260,00 € 
260,00   18.10.90.04.001 

Α3 

Αντιδραστήρια elisa για τον προσδιορισμό 
αντισωμάτων έναντι κυτταροπλασματικών αντιγόνων 
ουδετεροφίλων και της βασικής μεμβράνης του 
σπειράματος   

  

      

Α3.1 

ELISA για τον ποσοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων 
έναντι πρωτεϊνάσης 3 (PR-3) σε ανθρώπινο ορό ή 
πλάσμα. Η εξέταση να γίνεται με κεκαθαρμένο 
αντιγόνο PR-3 ,να χρησιμοποιεί  τουλάχιστον 5  
standards , θετικό και αρνητικό μάρτυρα. 40 

 
 
 

258,00 € 
10.320,00   18.10.90.10.001 

Α3.2 

ELISA για τον ποσοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων 
έναντι μυελοπεροξειδασης  (MPO)  σε ανθρώπινο ορό ή 
πλάσμα. Η εξέταση να γίνεται με κεκαθαρμένο 
αντιγόνο MPO , να χρησιμοποιεί τουλάχιστον 5  
standards, θετικό και αρνητικό μάρτυρα. 40 

 
 
 
 
 

258,00 € 
10.320,00   18.10.90.09.001 

Α3.3 

ELISA για προσδιορισμό αντισωμάτων  έναντι της 
βασικής μεμβράνης του σπειράματος (GBM). Να 
περιέχει τουλάχιστον 5 standards, έτοιμα προς χρήση . 
Με τιμή Cut-off στα 2U/ml. Να περιέχει θετικό και 
αρνητικό μάρτυρα καθώς και ορό αναφοράς για 
ποιοτικό έλεγχο. 2 

 
 
 
 
 

457,00 € 914,00   18.10.90.15.001 

Α4 

Αντιδραστήρια elisa για των προσδιορισμό 
αντισωμάτων που ανιχνεύονται σε ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, κοιλιοκάκη, αυτοάνοση ηπατίτιδα ,διαβήτη 
τύπου Ι   

  

      

Α4.1 

ELISA για ποσοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι 
κιτριλιωμένου πεπτιδίου - Cyclic citrullinated peptide 
3ης γενεάς (CCP 3) σε ορό, με καμπύλη  τουλάχιστον 5 
σημείων και θετικό, αρνητικό μάρτυρα. 15 

 
 

370,00 € 
5.550,00   18.11.01.11.001 
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Α4.2 

ELISA για ημιποσοτικό προσδιορισμό IgA αντισωμάτων 
έναντι ανθρώπινης ιστικής τρανσγλουταμινάσης -
Human Tissue trasglutaminase  σε ορό. Το κιτ να 
περιλαμβάνει θετικούς μάρτυρες (υψηλό και χαμηλό) 
καθώς και αρνητικό μάρτυρα. Μετατροπή της οπτικής 
πυκνότητας σε μονάδες Units.  5 

 
 
 
 

367,00 € 
1.835,00   18.10.90.21.001 

Α4.3 

ELISA για ημιποσοτικό προσδιορισμό IgG αντισωμάτων 
έναντι ανθρώπινης ιστικής τρανσγλουταμινάσης - 
Human Tissue trasglutaminase  σε ορό. Το κιτ να 
περιλαμβάνει θετικούς μάρτυρες          (υψηλό και 
χαμηλό) καθώς  και αρνητικό μάρτυρα. Μετατροπή της 
οπτικής πυκνότητας σε μονάδεςUnits.  4 

 
 
 
 

367,00 € 
1.468,00   18.10.90.21.001 

Α4.4 

ELISA για ημιποσοτικό προσδιορισμό IgΑ αντισωμάτων 
έναντι γλοιανδίνης -Gliadin  (με συνθετικό πεπτίδιο) σε 
ορό, με υψηλό και χαμηλό θετικό μαρτυρα και 
αρνητικό μάρτυρα. Μετατροπή της οπτικής πυκνότητας 
σε μονάδες Units.  4 

 
 

 
260,00 € 

1.040,00   18.10.90.06.001 

Α4.5 

ELISA για  ημιποσοτικό προσδιορισμό IgG αντισωμάτων 
έναντι γλοιανδίνης -Gliadin  (με συνθετικό πεπτίδιο) σε 
ορό, με υψηλό και χαμηλό θετικό μαρτυρα και 
αρνητικό μάρτυρα. Μετατροπή της οπτικής πυκνότητας 
σε μονάδες Units. 4 

 
 
 

260,00 € 
1.040,00   18.10.90.06.001 

Α4.6 

ELISA για ημιποσοτικό ή ποσοτικό προσδιορισμό 
αντισωμάτων LKM-1(liver-kidney microsomes)  σε ορό ή 
πλάσμα , με υψηλό και χαμηλό θετικό μαρτυρα 
,αρνητικό μάρτυρα καθώς και όλα τα απαιτούμενα για 
τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Tα μικροφρεάτια 
(wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι 
επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι.. Μετατροπή της 
οπτικής πυκνότητας σε μονάδες Units.  2 350 € 700,00   18.10.90.08.001 

Α4.7 

ELISA για ημιποσοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων 
έναντι μιτοχονδρίων-  Mitochondrial (M2)  σε ορό, με 
υψηλό και χαμηλό θετικό μαρτυρα, αρνητικό μάρτυρα. 
Μετατροπή της οπτικής πυκνότητας σε μονάδες Units. 7 

 
 
 

285,00 € 
1.995,00   18.10.90.02.001 
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Α4.8  

 ELISA για τον ποσοτικό προσδιορισμό των 
αντισωμάτων έναντι του GAD65 (glutamic acid 
decarboxylase) στον ορό. Το αντιγόνο (GAD65) αφενός 
να είναι σταθεροποιημένο στη στερεή φάση και 
αφετέρου να είναι συνδεδεμένο με βιοτίνη. Να 
χρησιμοποιεί καμπύλη τουλάχιστον 6 σημείων  καθώς 
και θετικό και αρνητικό μάρτυρα. 4 

 
 
 
 
 
 

520,00 € 2.080,00   12.06.01.05.001 

Α5 
Αντιδραστήρια elisa για τον έλεγχο λειτουργίας του 
συμπληρώματος   

  

      

Α5.1 
 Προσδιορισμός ολικού αιμολυτικού συμπληρώματος 
CH50 με  elisa                                                                                                                                    20 

1.021,28 
€ 20.425,60    18.01.02.11.001 

Α5.2 
 Προσδιορισμός της λειτουργικότητας του αναστολέα 
της C1 εστεράσης με elisa  7 

1.021,28 
€ 7.148,96    18.01.02.11.001 

Β ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ   

  

  

Προβλεπόμενο ετήσιο 
κόστος για 
αντιδραστήρια 
ανοσοαποτύπωσης(€)   

  

Αντιδραστήρια ανοσοαποτύπωσης .Με τα 
αντιδραστήρια ζητείται  συνοδός εξοπλισμός 
(προδιαγραφές στο φύλλο 1)   

  

      

  

Τα ζητούμενα αντιδραστήρια να είναι πλήρεις 
συσκευασίες, που να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα 
για την ανάλυση αντιδραστήρια (ταινίες με αντιγόνα –
είτε σε διακριτές μπάντες, είτε ως ηλεκτροφορητικό 
ανάπτυγμα-, conjugate, buffers, controls κλπ)   

  

      

  

Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να χαρακτηρίζονται 
από όμοια πρωτόκολλα ώστε να επιτρέπουν το 
σχεδιασμό ανάλυσης ομοειδών εξετάσεων προς 
διευκόλυνση της λειτουργίας του Εργαστηρίου   
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1 
Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ΕΝΑs  με 
ανοσοαποτύπωση 

12  (240 
εξετάσεις) 

 
 

700,00 € 
8.400,00   18.10.01.02.001 

2 

Πλήρες προφίλ αντιπυρηνικών αντισωμάτων -
ταυτόχρονος προσδιορισμός 18 διαφορετικών 
αυτοαντισωμάτων ( nRNP/Sm,Sm,RNP70,RNPA,RNPC, 
SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl,Jo-1,centromere protein 
B,PCNA,dsDNA,nucleosomes,histones,ribosomal P-
proteins,AMA) με ανοσοαποτύπωση 

38 (600 
εξετάσεις) 

 
 
 
 

315,00 € 
11.970,00   

18.10.01.02.001  
18.10.01.10.001   
18.10.01.08.001   
18.10.01.12.001 

3 

Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι πρωτεϊνάσης 3 -
PR-3 , έναντι μυελουπεροξειδάσης -ΜΡΟ και έναντι της 
βασικής μεμβράνης  του σπειράματος - GBM  με 
ανοσοαποτύπωση,tests 

6 (100 
εξετάσεις) 

 
 
 

140,00 € 
840,00   

18.10.90.10.001  
18.10.90.09.001  
18.10.90.15.001 

4 

Προσδιορισμός πλήρους προφίλ αυτοαντισωμάτων 
ηπατικών νόσων (ΑΜΑ -Μ2,Μ2-3Ε,Sp 
100,PLM,gp210,LKM-1,IC-1,SLA,Ro-52) με 
ανοσοαποτύπωση 

20(320 
εξετάσεις) 

 
 
 
 

270,00 € 
5.400,00   

18.10.90.02.001   
18.10.90.08.001 
18.10.90.17.001  
18.10.01.12.001 

5 

Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ενοδογενούς 
παράγοντος και τοιχωματικών κυττάρων στομάχου με 
ανοσοαποτύπωση 

3 (40 
εξετάσεις) 

 
350,40 € 

1.051,20   18.10.90.11.001 

6 

Βασικό προφίλ αυτοαντισωμάτων μυοσίτιδας (Μi-
2,Ku,PM-Scl,Jo-1,PL-7,PL-12,Ro-52) με 
ανοσοαποτύπωση 

3(48 
εξετάσεις)   315 € 945,00   

18.10.01.10.001  
18.10.01.08.001  
18.10.01.90.900 
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7 

Προσδιορισμός γαγγλιοσιδικών αντισωμάτων IgG  και 
IgM έναντι GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b,GQ1b με 
ανοσοαποτύπωση 

3 (48 
εξετάσεις) 

 
 
 
 
 

207,00 € 621,00   

18.10.02.01.001   
18.10.02.02.001   
18.10.02.04.001   
18.10.02.90.900 

      

  

      

      

  

      

Γ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ   

  

  

Προβλεπόμενο ετήσιο 
κόστος 
αντιδραστηρίων 
ανοσοφθορισμού   

  

Αντιδραστήρια ανοσοφθορισμού. Με τα 
αντιδραστήρια ζητείται  συνοδός εξοπλισμός 
(προδιαγραφές στο φύλλο 1)           
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1.Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να 
διατίθενται σε πλήρεις συσκευασίες (kits) που θα 
περιέχουν όλα τα απαραίτητα για την ανάλυση 
αντιδραστήρια (slides με ειδικό υπόστρωμα, 
αραιωτικά, conjugate, διαλύματα έκπλυσης, θετικούς 
και αρνητικούς μάρτυρες, υγρό στερέωσης, 
καλυπτρίδες)                                                              2.Τα 
πρωτόκολλα των ζητούμενων εξετάσεων να είναι όσο 
το δυνατό συντομότερα                                                                                                   
3. Τα είδη 1-4  να προσφέρονται από τον ίδιο 
κατασκευαστή για τη διευκόλυνση της λειτουργίας 
του Εργαστηρίου 
 
                                                               

1 

Πλήρες  κιτ  για την ανίχνευση αντιπυρηνικών 
αντισωμάτων  (ANA)  με ανοσοφθορισμό . Το κιτ να 
περιλαμβάνει πλακίδια με σταθερά προσδεδεμένη 
κυτταρική σειρά  και πολύ υψηλό αριθμό κυττάρων σε 
διαδικασία μίτωσης ( Hep-2) , τιτλοποιημένο θετικό 
μάρτυρα κατά WHO, αρνητικό μάρτυρα καθώς και όλα 
τα επιπλέον απαραίτητα αντιδραστήρια για την 
εκτέλεση της εξέτασης. 24 

 
 
 
 
 
 
 

210,00 € 5250   18.10.01.01.001 

2 

 Πλήρες κιτ για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι 
κυτταροπλασματικών αντιγόνων των ουδετεροφίλων -
ANCA  με ανοσοφθορισμό . Το κιτ να περιλαμβάνει 
πλακίδια με σταθερά προσδεδεμένο υπόστρωμα  
κοκκιοκυττάρων (σταθεροποίηση με αιθανόλη  -
φορμαλίνη  ), θετικό  (για p-anca και  c -anca) και 
αρνητικό μάρτυρα καθώς και όλα τα επιπλέον 
απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της 
εξέτασης. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

337,00 € 5055   
18.10.90.09.001    
18.10.90.10.001 
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3 

Πλήρες  κιτ  για την ταυτόχρονη ανίχνευση 
αντισωμάτων έναντι μιτοχονδρίων-ΑΜΑ  ,F-ακτίνης -
ΑSMA και τοιχωματικών κυττάρων στομάχου -APCA , με 
ανοσοφθορισμό . Το κιτ να περιλαμβάνει πλακίδια με 
σταθερά προσδεδεμένα κατάλληλα υποστρώματα ( 
συνδιασμός τριών υποστρωμάτων - ήπαρ, 
νεφρό,στομάχι αρουραίου), θετικό  και αρνητικό 
μάρτυρα καθώς και όλα τα επιπλέον απαραίτητα 
αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

310,00 € 2790   

18.10.90.11.001   
18.10.90.25.001    
18.10.90.02.001 

4 

Anti-ds DNA IFA Πλήρες κιτ  για την ανίχνευση 
αντισωμάτων έναντι διπλής έλικας DNA- ds DNA με 
ανοσοφθορισμό . Το κιτ να περιλαμβάνει πλακίδια  με  
υπόστρωμα  καλλιέργεια Crithidia lucilliae,  θετικό και 
αρνητικό μάρτυρα καθώς και όλα τα επιπλέον 
απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της 
εξέτασης. 5 

 
 
 
 
 
 

145,00 € 725   18.10.01.05.001 

5 

 Πλήρες κίτ για τον προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι 
υποδοχέων φωσφολιπάσης Α2 (PLA2R) με  δοκιμασία 
έμμεσου ανοσοφθορισμού  σε ορό ή πλάσμα. Το κιτ να 
περιλαμβάνει πλακίδια  με  συνδιασμό υποστρωμάτων 
από διαμολυσμένα κύτταρα,  θετικό και αρνητικό 
μάρτυρα, καθώς και όλα τα επιπλέον απαραίτητα 
αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. 2 936 € 1872   18.10.01.90.900 

6 

 Πλήρες κίτ ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgG 
αντισωμάτων έναντι ενδομυίου. Το κιτ να περιλαμβάνει 
πλακίδια  με υπόστρωμα οισοφάγο πιθήκου   ,  θετικό 
και αρνητικό μάρτυρα, καθώς και όλα τα επιπλέον 
απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της 
εξέτασης. 2 275 € 550   18.10.90.16.001 

7 

Πλήρες κίτ ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgΑ 
αντισωμάτων έναντι ενδομυίου. Το κιτ να περιλαμβάνει 
πλακίδια  με υπόστρωμα οισοφάγο πιθήκου   ,  θετικό 
και αρνητικό μάρτυρα, καθώς και όλα τα επιπλέον 
απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της 2 275 € 550   18.10.90.16.001 
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εξέτασης. 

8 

Πλακίδια με υπόστρωμα ωοθήκης πιθήκου  για την 
ανίχνευση αντισωμάτων έναντι αντιγόνων ωοθηκών με 
ανοσοφθορισμό. 1 SLIDE 

124,00 € 

124   18.10.90.90.900 

9 

Πλακίδια με υπόστρωμα παγκρέατος  πιθήκου  για την 
ανίχνευση αντισωμάτων έναντι νησιδίων του 
παγκρέατος ( ICA ) με ανοσοφθορισμό.  18 SLIDES 

14,00 € 

252   12.06.01.09.001 

10 

Πλακίδια με υπόστρωμα επινεφρίδια πιθήκου  για την 
ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του φλοιού των 
επινεφριδίων με ανοσοφθορισμό.  7 SLIDES 

14,00 € 

98   18.10.90.90.900 

11 

Πλακίδια με υπόστρωμα νεφρό  πιθήκου  για την 
ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της βασικής μεμβράνης 
του σπειράματος ( GBM  ) με ανοσοφθορισμό.  44 SLIDES 

17,00 € 

748   18.10.90.15.001 

12 
Θετικός μάρτυρας  ομοιογενούς φθορισμού σε Hep-2 
υπόστρωμα 1 80 € 80   18.10.01.01.001 

13 
Θετικός μάρτυρας  φθορισμού πυρηνιδίου σε Hep-2 
υπόστρωμα 1 80 € 80   18.10.01.01.001 

14 
Θετικός μάρτυρας  φθορισμού κεντρομεριδίου σε Hep-
2 υπόστρωμα 1 80 € 80   18.10.01.01.001 

15 
Θετικός μάρτυρας στικτού  φθορισμού  σε Hep-2 
υπόστρωμα 1 80 € 80   18.10.01.01.001 

16 Θετικός μάρτυρας  φθορισμού μιτοχονδρίων (AMA )   1 80 € 80   18.10.90.02.001 

17 Θετικός μάρτυρας  φθορισμού  F ακτίνης  (ASMA)  1 80 € 80   18.10.90.25.001 

18 
Θετικός μάρτυρας  φθορισμού  τοιχωματικών κυττάρων 
στομάχου (APCA) 1 80 € 80   18.10.90.11.001 

19 Θετικός μάρτυρας  φθορισμού ριβοσωμάτων   1 67 67   18.10.90.20.001 

20 
Θετικός μάρτυρας για την  ανίχνευση αντι GBM  
αντισωμάτων με ανοσοφθορισμό 1 FLACONS 

83,00 € 

83   18.10.90.15.001 
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21 
Θετικός μάρτυρας για την ανίχνευση αντι-ωοθηκικών  
αντισωμάτων με ανοσοφθορισμό. 1FLACONS 

283,60 € 

283   18.10.90.90.900 

22 

Θετικός μάρτυρας  φθορισμού του φλοιού των 
επινεφριδίων 1 FLACONS 

83,00 € 

83   18.10.90.90.900 

23 

Θετικός μάρτυρας για την ανίχνευση αντι-ICA 
αντισωμάτων με ανοσοφθορισμό - ICA positive control 1 FLACONS 

83,00 € 

83   
12.06.01.09.001
+G54 

Δ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗς -
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ   

  

  

Προβλεπόμενο ετήσιο 
κόστος 
αντιδραστηρίων 
ηλεκτροφόρησης-
ανοσοκαθήλωσης   

α/α 

Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρηση - ανοσοκαθήλωσης 
Με τα αντιδραστήρια ζητείται  συνοδός εξοπλισμός 
(προδιαγραφές στο φύλλο 1). Το σύνολο των 
αντιδραστηρίων πρέπει να προσφέρεται από τον ίδιο 
κατασκευαστή για διευκόλυνση της λειτουργίας του 
Εργαστηρίου .   

  

      

1 
Kit ανοσοκαθήλωσης ΕΝΥ high resolution σε 
αυτοματοποιημένο μηχάνημα. 

2 (180 
tests) 

3.969,00 
€ 7.938,00   18.01.01.37.001 

2 

Kit ανοσοκαθήλωσης ( gels, αντιορροί, φιλμ ένθεσης 
ορού-αντιορού, λεπτά - χοντρά διηθητικά χαρτιά, 
template blotters, blue stain, buffer). 

44 (1760 
tests) 480 € 21.120,00   18.01.01.31.001 

3 Αντιοροί για κιτ ανοσοκαθήλωσης  
47 (1880 
tests) 160 € 7.520,00   18.01.01.31.001 

4 

Kit ηλεκτροφόρησης με παράλληλη χρησιμοποίηση 
πεντασθενούς αντιορού ανοσοκαθήλωσης σε 
αυτοματοποιημένο μηχάνημα. 

25 (3000 
tests) 

781,20 € 

19.530,00   18.01.01.31.001 
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5 

Πεντασθενής αντιορός ανοσοκαθήλωσης σε 
αυτοματοποιημένο μηχάνημα (χρησιμοποιείται με το 
κιτ ηλεκτροφόρησης) 

10 (3100 
tests) 

476,90 € 

4.769,00   18.01.01.31.001 

6 Θετικός μάρτυρας για ανοσοκαθήλωση ΕΝΥ 2 FLACONS 72 € 144,00   18.01.01.37.001 

7 Αντιορός IgG PER για ανοσοκαθήλωση ΕΝΥ 
2  (180 
tests) 160 € 320,00   18.01.01.43.001 

8 Αντιορός  IgE για ανοσοκαθήλωση ορού 1 (40tests) 130 € 130,00   18.01.01.43.001 

9 Αντιορός  IgD για ανοσοκαθήλωση ορού 1(40 tests) 122 € 122,00   18.01.01.43.001 

10  Αναλώσιμα ηλεκτροφόρησης /ανοσοκαθήλωσης     500,00   18.01.01.31.001 

11 
Fixative solution-Συνοδό αντιδραστήριο 
ηλεκτροφόρησης /ανοσοκαθήλωσης  32 (3400t) 38 € 1.216,00   18.01.01.31.001 

Ε ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗΣ       

Προβλεπόμενο ετήσιο 
κόστος 
αντιδραστηρίων 
ανοσοδιάχυσης   

α/α 

Αντιδραστήρια ανοσοδιάχυσης. Με τα αντιδραστήρια 
ζητείται να παραχωρηθεί σύστημα ανάγνωσης των 
αποτελεσμάτων ανοσοδιάχυσης.   

  

      

1 Μέτρηση C1q με ανοσοδιάχυση 3 296,70 € 890,10   18.01.02.01.001 

2 Μέτρηση C2με ανοσοδιάχυση 1 392,50 € 392,50   18.01.02.22.001 

3 Μέτρηση C5 με ανοσοδιάχυση 1 296,70 € 296,70   18.01.02.07.001 

4 Μέτρηση C6 με ανοσοδιάχυση 2 296,70 € 593,40   18.01.02.07.001 

5 Μέτρηση C7 με ανοσοδιάχυση 2 296,70 € 593,40   18.01.02.07.001 

6 Μέτρηση C8 με ανοσοδιάχυση 1 296,70 € 296,70   18.01.02.07.001 

7 Μέτρηση C9 με ανοσοδιάχυση 1 296,70 € 296,70   18.01.02.07.001 
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Ζ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ 

  

  

  

Προβλεπόμενο  
ετήσιο κόστος 
αντιδραστηρίων 
νεφελομετρίας (€)   

  

Αντιδραστήρια νεφελομετρίας.Με τα αντιδραστήρια 
ζητείται  συνοδός εξοπλισμός (προδιαγραφές στο 
φύλλο 1). Για την διευκόλυνση της λειτουργίας του 
Ανοσολογικού Εργαστηρίου ζητούνται δύο 
νεφελόμετρα έκαστο των οποίων να εκτελεί 
τουλάχιστον 35% των ζητούμενων εξετάσεων. Στίς 
προδιαγραφές εμφανίζονται σαν νεφελομετρικοί 
αναλυτές τύπου Α και τύπου Β.   

  

      

α/α 

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο νεφελόμετρο 
τύπου Α -κωδικοί 1-11 

  

  

      

1 Προσδιορισμός αλβουμίνης ορού με νεφελομετρία 22 228,00 € 5016   11.02.01.01.001 

2 Προσδιορισμός προαλβουμίνης ορού με νεφελομετρία 4 228.00 912   11.02.01.90.900 

3 
Προσδιορισμός ανοσοφαιρίνης ΙgG ορού με 
νεφελομετρία 14 

410,00 € 
5740   18.01.01.05.001 

4 
Προσδιορισμός ανοσοφαιρίνης ΙgΜ ορού με 
νεφελομετρία 17 

410,00 € 
6970   18.01.01.07.001 

5 
Προσδιορισμός ανοσοφαιρίνης ΙgΑ ορού με 
νεφελομετρία 14 

385,00 € 
5390   18.01.01.01.001 

6 
Προσδιορισμός ανοσοφαιρίνης ΙgΕ ορού με 
νεφελομετρία 17 

798,00 € 
13566   18.02.01.02.001 

7 
Προσδιορισμός κάππα κ ελαφριών αλυσίδων ορού με 
νεφελομετρία 6 

300,00 € 
1800   18.01.01.20.001 

8 
Προσδιορισμός λάμδα ελαφριών αλυσίδων ορού με 
νεφελομετρία 7 

385,00 € 
2695   18.01.01.20.001 

9 
Προσδιορισμός ρευματοειδούς παράγοντα (RF) με 
νεφελομετρία 8 

408,00 € 
3264   18.11.01.10.001 

10 Προσδιορισμός C3 με νεφελομετρία 8 445,00 € 3560   18.01.02.03.001 

11 Προσδιορισμός C4 με νεφελομετρία 8 445,00 € 3560   18.01.02.05.001 

  
Συνοδά αντιδραστήρια νεφελομετρικού αναλυτή - 
τύπου Α                              16.570     
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Εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο νεφελόμετρο 
τύπου Β- κωδικοί 12-26   

  

      

12 
Προσδιορισμός αλβουμίνης ούρων και ΕΝΥ με 
νεφελομετρία 15 

271,60 € 

4.074,00   11.02.01.01.001 

13 
Προσδιορισμός ανοσοφαιρίνης ΙgG ΕΝΥ και ούρων με 
νεφελομετρία 12 

209,00 € 
2.508,00   18.01.01.43.001 

14 
Προσδιορισμός ανοσοφαιρίνης ΙgΜ ΕΝΥ με 
νεφελομετρία 3 

347,00 € 
1.041,00   18.01.01.43.001 

15 
Προσδιορισμός ανοσοφαιρίνης ΙgΑ ΕΝΥ με 
νεφελομετρία 5 

347,00 € 
1.735,00   18.01.01.43.001 

16 
Προσδιορισμός κάππα ελαφριών αλυσίδων ούρων με 
νεφελομετρία 22 

150,00 € 
3.300,00   18.01.01.20.001 

17 
Παροσδιορισμός λάμδα ελαφριών αλυσίδων ούρων με 
νεφελομετρία 26 

150,00 € 
3.900,00   18.01.01.20.001 

18 
Προσδιορισμός υποτάξεων IgG1 στον ορό με 
νεφελομετρία 3 

294,00 € 
882,00   18.01.01.06.001 

19 
Προσδιορισμός υποτάξεων IgG2 στον ορό με 
νεφελομετρία 3 

294,00 € 
882,00   18.01.01.06.001 

20 
Προσδιορισμός υποτάξεων IgG3 στον ορό με 
νεφελομετρία 3 

294,00 € 
882,00   18.01.01.06.001 

21 
Προσδιορισμός υποτάξεων IgG4 στον ορό με 
νεφελομετρία 5 

294.00 €  
1.470,00   18.01.01.06.001 

22 
Ποσοτικός προσδιορισμός αναστολέα της C1 εστεράσης 
με νεφελομετρία 8 

133,50 € 

1.068,00   18.01.02.02.001 

23 Προσδιορισμός μυοσφαιρίνης ορού με νεφελομετρία 1 282,60 € 282,60   12.13.01.05.001 

24 Προσδιορισμός αμυλοειδούς ορού με νεφελομετρία 1 345,00 € 345,00   12.01.90.10.001 

25 
Προσδιορισμός αντιστρεπτολυσίνης ορού με 
νεφελομετρία 1 

420,00 € 
420,00   18.11.01.06.001 

26 Προσδιορισμός DNAάσης Β ορού με νεφελομετρία 2 265 € 530,00   18.11.01.01.001 

  
Συνοδά αντιδραστήρια νεφελομετρικού αναλυτή - 
τύπου Β                               16.570     

  
Για τις εξετάσεις με κωδικούς 27-31 ζητούνται να 
προσφερθούν αντιδραστήρια  χωρίς συνοδό           
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εξοπλισμό 

27 
Ελεύθερες ελαφριές κάππα αλυσίδες 
ορού,ούρων,ΕΝΥμε πολυκλωνικό αντίσωμα 22 

687,80 € 

15131,6   18.01.01.38.001 

28 
Ελεύθερες ελαφριές λάμδα αλυσίδες ορού,ούρων,ΕΝΥ 
με πολυκλωνικό αντίσωμα 22 

687,80 € 

15131,6   18.01.01.38.001 

29 
Προσδιορισμός  IgGκ και IgGλ μορίων μονοκλωνικών 
ανοσοφαιρινών με νεφελομετρία 7 500 € 3500   18.01.01.40.001 

30 
Προσδιορισμός  IgΑκ και IgΑλ μορίων μονοκλωνικών 
ανοσοφαιρινών με νεφελομετρία 5 500 € 2500   18.01.01.39.001 

31 
Προσδιορισμός  IgΜκ και IgΜλ μορίων μονοκλωνικών 
ανοσοφαιρινών με νεφελομετρία 1 500 € 500   18.01.01.41.001 

              

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ       
Προβλεπόμενο 
ετήσιο κόστος   

  

1.Ο οργανισμός που θα πραγματοποιεί την εξωτερική 
αξιολόγηση ποιότητας να είναι παγκόσμια 
αναγνωρισμένος  και  να είναι διαπιστευμένος ως πρός 
τη διενέργεια σχημάτων εξωτερικής αξιολόγησης κατά 
ISO 17043.B51                   2.Να αποστέλλεται κάθε έτος 
πιστοποιητικό συμμετοχής του Εργαστηρίου  
3.Να προσφέρεται σε σχήμα που καλύπτει τις ανάγκες 
του Εργαστηρίου . Τα ετήσια δείγματα  να είναι 
τουλάχιστον 6 και να κατανέμονται σε τουλάχιστον 3 
αποστολές ανά έτος  .                                                                                                                                                        11.929,14 11.929,14   

  Τα αιτούμενα σχήματα είναι τα εξής:           
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1 

Αντιπυρηνικά αντισώματα : ANA (anti nuclear 
antibodies) ,anti-ds DNA , αντισώματα έναντι ΕΝΑς 
(extractable nuclear antigens ), SSA(Ro), 
SSB(La),Sm,RNP,Scl-70,Jo-1 και το pattern της χρώσης 
με φθοριοχρώματα χρησιμοποιώντας την κυτταρική 
σειρά Hep-2 συμπεριλαμβανομένων των αντισωμάτων 
έναντι του κεντρομεριδίου.         

18.10.01.01.001   
18.10.01.02.001     
18.10.01.05.001    
18.10.01.12.001   
18.10.01.13.001   
18.10.01.11.001   
18.10.01.14.001    
18.10.01.10.001   
18.10.01.08.001 

2 

Αντισώματα έναντι φωσφολιπιδίων : Αντισώματα 
έναντι καρδιολιπίνης (IgG και IgM)  και αντισώματα 
έναντι β2-γλυκοπρωτείνης  (IgG και IgM)          

18.10.90.01.001    
18.10.90.04.001 

3 

ANCA και GBM αντισώματα : Ταυτοποίηση 
αντισωμάτων έναντι κυτταροπλασματικών αντιγόνων 
των ουδετεροφίλων ,C-ANCA , P-ANCA και έναντι της 
βασικής μεμβράνης του σπειράματος (anti-GBM-
Glomerular Basement Membrane). Επίσης ποσοτικός 
προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι της πρωτεινάσης 3 
(PR3) και μυελουπεροξειδάσης (MPO).         

18.10.90.09.001    
18.10.90.10.001   
18.10.90.15.001 

4 

Αντισώματα για έλεγχο κοιλιοκάκης : Αντισώματα 
έναντι ενδομυίου ,έναντι γλοιανδίνης  και έναντι 
ιστικής τρανσγλουταμινάσης (TTG)         

18.10.90.16.001   
18.10.90.06.001   
18.10.90.21.001 

5 

Ρευματοειδής παράγων και αντισώματα έναντι 
κυκλικού κιτρουλιομένου πεπτιδίου (anti-CCP)         

18.11.01.10.001    
18.11.01.11.001 

6 

Κλινική διάγνωση διαβήτη τύπου Ι : Αντισώματα έναντι 
κυττάρων νησιδίων του παγκρέατος (ICA) και  της 
δεκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέως (GAD)         

12.06.01.09.001    
12.06.01.05.001  
G146 

7 

Αντισώματα για έλεγχο αυτοανόσου ηπατίτιδας : Liner 
Kidney Microsomal (LKM) αντισώματα ,αντισώματα 
έναντι λείων μυικών ινών (SMA) , αντιμιτοχονδριακά 
αντισώματα  (AMA).         

18.10.90.08.001   
18.10.90.25.001     
18.10.90.02.001 
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8 IgG υποτάξεις : Ολική IgG,IgG1,IgG2,IgG3 και IgG4         18.01.01.06.001 

9 Ολική IgE         18.02.01.02.001 

10 

Διάγνωση  κληρονομικού αγγειοοιδήματος  και 
παρακολούθηση της ενεργοποίησης συμπληρώματος : 
Αναστολέας C1 εστεράσης και λειτουργικές δοκιμασίες 
συμπληρώματος         18.01.02.02.001 

11 

Ταυτοποίηση μονοκλωνικής πρωτείνης :Ολική πρωτείνη 
ορού και ούρων, αλβουμίνη, IgG, IgA, IgM, ελευθερες 
αλυσίδες (κ,λ και ratio), ποσοτική μέτρηση 
μονοκλωνικού προιόντος         18.01.01.31.001 

12 IgG ολιγοκλωνικές πρωτείνες στο ΕΝΥ         18.01.01.37.001 

              

              

  ΣΥΝΟΛΟ       382.901 €   

 

 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

  Προδιαγραφές συνοδού εξοπλισμού 

Α ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  elisa 

Α1 Αυτόματος  ανοιχτός αναλυτής elisa 

  
Ο προσφερόμενος αναλυτής ELISA πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές      

που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα του οίκου κατασκευής του. 

1 

Ο αναλυτής να είναι ανοιχτό σύστημα, τελευταίας τεχνολογίας (να αναφέρεται η τελευταία αναβάθμισή του), πλήρως 

αυτοματοποιημένος και να φέρει σήμανση CE 
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2 

Να είναι σχεδιασμένος ώστε να προσφέρει απόλυτο έλεγχο σε όλα τα στάδια της ELISA, εξασφαλίζοντας την πλήρη 

καταγραφή όλων των διεργασιών για σωστή ποιοτική ανάλυση.  

3 Να είναι συνεχούς προσπέλασης και συνεχούς φόρτωσης 

4 Να δύναται να διαχειριστεί ταυτόχρονα και ανεξάρτητα τουλάχιστον  4 μικροπλάκες, 96 θέσεων  

5 

Να δύναται να εκτελέσει  τουλάχιστον 8 διαφορετικές παραμέτρους σε κάθε πλάκα  ή σε κάθε λίστα εργασίας και να έχει 

τη δυνατότητα ανεξάρτητης επώασης για κάθε μικροπλάκα και τη δυνατότητα ανακίνησης 

6 

Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης διανομής αντιδραστηρίων και δειγμάτων ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

συντομότερος ο χρόνος προαραίωσης και διανομής σε κάθε μικροπάκα καθώς και ο χρόνος διανομής του 

αντιδραστηρίου 

7 

Να έχει δυνατότητα αυτόματης προαραίωσης και εκτέλεση διαφορετικής προαραίωσης σε επιλεγμένα δείγματα.Επίσης 

να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί προεπεξεργασία δείγματος εάν απαιτείται από το πρωτόκολλο. 

8 

 Να  διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ανίχνευσης θρόμβων, μικροπηγμάτων  καθώς και εξουδετέρωσης φυσαλίδων , για την 

αποφυγή σφαλμάτων στην διαχείριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων. 

9 

 Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης στάθμης υγρών  και  σε περίπτωση  ανεπάρκειάς τους, να ενημερώνει το χρήση 

ηχητικά η / και  γραπτά. 

10 

Να μπορεί να κάνει αυτο-διάγνωση στα βασικά μέρη του (self-test), κάθε φορά που το απαιτεί ο χρήστης και να εκδίδει 

τα αποτελέσματα.   

11 

 Να έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει πολλές καμπύλες ανά παράμετρο. Επίσης να έχει τη δυνατότητα 

επαναϋπολογισμού των ήδη αποθηκευμένων αποτελεσμάτων εφόσον αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της καμπύλης ή 

κάποιο κατώφλιο. 

12 Να λειτουργεί με φιλικό πρόγραμμα χρήσης και προγραμματισμού  

13  Να διαθέτει μενού και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά  ή Αγγλικά συνοδευόμενα από μετάφραση 

14 

Το αναλυτικό σύστημα να έχει την δυνατότητα χρήσης bar code για την καταχώρηση στοιχείων των δειγμάτων και 

προαιρετικά τη δυνατότητα αναγνώρισης με bar code των αντιδραστηρίων. 

15 

Να μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του Νοσοκομείου  και να λειτουργεί σε 
περιβάλλον Windows  
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16  Η εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο SERVICE. 

17 Η εταιρία πρέπει να καταθέτει πελατολόγιο που αφορά μόνο τις ζητούμενες εξετάσεις  

18  Να συνοδεύεται από Η/Υ και σταθεροποιητή τάσης UPS. 

Α2  Φωτόμετρο elisa-Προδιαγραφές 

1. Να έχει δυνατότητα φωτομέτρησης ολόκληρης πλάκας ή μεμονωμένων ταινιών (strips) 

2  Να διαθέτει τουλάχιστον 6 φίλτρα φωτομέτρησης στα 405 ,450,492,550 και 690nm 

3 

Να διαθέτει : ενσωματωμένο χρονόμετρο,δυνατότητα αυτοελέγχου φωτομετρικής μονάδας και  δυνατότητα 

μονοχρωματικής φωτομέτρησης όταν χρειάζεται. 

4. Να συνοδεύεται από εκτυπωτή 

Β ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ  

1 

Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων, μέσω ανάστροφου υβριδισμού σε αντιγόνα 

προσδεδεμένα σε μεμβράνη και να είναι τελευταίας τεχνολογίας .  

2 

Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων για την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων συνδιαστικά στο ίδιο κύκλο εργασίας 

όπως και τη δυνατότητα συνδιασμού ακόμη και ταινιών διαφορετικής τάξης (IgG/IgM) αντισωμάτων. 

3 

Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για τη διεκπεραίωση όλων των πρωτοκόλλων, από το πρώτο έως το 

τελευταίο στάδιο, δηλαδή από την ταυτοποίηση των δειγμάτων έως την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων 

4 Να είναι εύκολο και απλό στη χρήση και να απαιτεί την ελάχιστη δυνατή συντήρηση 
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5 

Να διαθέτει μονάδα διαχείρισης υγρών ,σύστημα εκπλύσεων , καθώς και σύστημα ανακινούμενης επώασης  υπό 

ανάδευση  

  

6 

Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης της στάθμης της ποσότητας των δειγμάτων και δυνατότητα ελάχιστου όγκου διανομής 

δειγμάτων  έως 15μl. 

7 

Η δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης ,η ειδοποίηση πλήρωσης ή έλειψης ποσότητας αντιδραστηρίων,βοηθητικών υγρών 

και αποβλήτων θα αξιολογηθούν θετικά. 

8 

Να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ταυτοποίησης δειγμάτων μέσω ενσωματωμένου barcode scanner προς αποφυγή 

σφαλμάτων. 

9 

Να συνοδεύεται από λογισμικό που να επιτρέπει την ανάγνωση των ταινιών μέσω ειδικής κάμερας,την ποσοτικοποίηση 

ή ημιποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων και την αποθήκευση της εικόνας σε ηλεκτρονική μορφή. 

  

10 

 Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό απόλυτα φιλικό στο χρήστη και να μπορεί να αποθηκεύσει ικανό αριθμό (άνω 

των 20) διαφορετικών πρωτοκόλλων.  

11 Να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού  

12 

  

Να παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα διαχείρισης δεδομένων του Νοσοκομείου (LIS) 

13  Να διαθέτρι σύστημα ώστε να  αποκλείεται η περίπτωση επιμόλυνσης από δείγμα σε δείγμα,  

14 Να διαθέτει CE σήμανση 

    

Γ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

  Το προσφερόμενο σύστημα  θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 
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1 

 Να εκτελεί τη διαδικασία του φθορισμού ,από την αρραίωση του δείγματος ,την διανομή των αντιδραστηρίων ,τις 

πλύσεις και όλα τα απαραίτητα στάδια ώστε να αποδίδεται το πλακίδιο έτοιμο προς παρατήρηση 

2 Όλες οι διαδικασίες να προγραμματίζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

3 Να έχει βάση δειγμάτων τουλάχιστον 150 θέσεων και θέσεις για τουλάχιστον 15 πλακίδια 

4 Να έχει δυνατότητα τιτλοποίησης των δειγμάτων 

5 

Να διαθέτει αυτόματη διαδικασία για την αραίωση ,την διανομή των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων την επώαση και 

τις πλύσεις  

6 Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης πραγματοποίησης πολλών εξετάσεων  

7 Να συνοδεύεται από UPS 

8 

Θα αξιολογηθεί ιδιαλιτερα εάν το προσφερόμενο σύστημα αυτοματοποιεί πλήρως όλα τα στάδια του ανοσοφθορισμού 

από τη διανομή του δείγματος μέχρι την τελική ανάλυση ,σε ένα αναλύτή  

    

Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΑΓΑΡΟΖΗΣ 

1 

 Να είναι ενιαία μονάδα με ενσωματωμένο scanner και να εκτελεί σε αγαρόζη τις παρακάτω εξετάσεις :                                         

Ø Υψηλής ανάλυσης (high resolution)ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού, ούρων, εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) ,χωρίς 

συμπύκνωση 

Ø Ανοσοκαθήλωση Ορού 

Ø Ανοσοκαθήλωση Ορού με πεντασθενή αντιορό (άμεσο screening των μονοκλωνικών ζωνών ) 

Ø Ανοσοκαθήλωση Ούρων -χωρίς συμπύκνωση. Πλήρες screening ούρων ακόμη και με αντιορούς IgD και IgE             Ø 

Ανίχνευση ολιγοκλωνικών ζωνών στο ΕΝΥ με ισοηλεκτρική εστίαση. 

2 

 Το τροφοδοτικό του συστήματος να παρέχει τάση μέχρι 1500 V κατάλληλη  για  το σαφή διαχωρισμό των πρωτεινικών 

κλασμάτων όταν απαιτείται μεθοδολογία  ισοηλεκτρικής εστίασης  

3 

 Η εναπόθεση του δείγματος να γίνεται με ειδικούς επιθέτες μιας χρήσης και να μην απαιτούνται πάνω από 10 μl 

δείγματος. 

4  Η ηλεκτροφόρηση να εκτελείται υπό συνεχή τάση ή ένταση ή ισχύ, ανάλογα με το πρωτόκολλο της κάθε εξέτασης.  
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5  Να έχει την δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης του λογισμικού του.  

6  Να διαθέτει προγράμματα ελέγχου λειτουργίας και ειδοποιήσεις (alarms) για πιθανή δυσλειτουργία. 

7 

Να διαθέτει α)  scanner όπου θα οδηγείται η ταινία μετά το τέλος της επεξεργασίας της, για την ποσοτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων και β) υπολογιστή, στην οθόνη του οποίου θα απεικονίζονται τα αποτελέσματα. 

8 

Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα (LIS) του εργαστηρίου.  

  

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ  

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  

ΤΥΠΟΥ Α 

1 

Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, άμεσης  προσπέλασης  και να λειτουργεί με τη μέθοδο της Κινητικής 

Νεφελομετρίας και θολοσιμετρίας. (απαράβατος όρος) 

2  Να είναι αυτοτελής μονάδα μικρού όγκου, όχι σύνθεση δύο ή περισσότερων μονάδων. (απαράβατος όρος) 

3  Να έχει ταχύτητα για τουλάχιστον 180 αποτελέσματα/ώρα. 

4 

Να μην απαιτεί ειδικές διαδικασίες εκκίνησης και τερματισμού της λειτουργίας του. Να είναι διαρκώς έτοιμος προς 

χρήση. (απαράβατος όρος) 



 

Σελίδα 93 

5 

 Να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο δείγματος και να δέχεται προς ανάλυση  ορό, πλάσμα, ούρα και  

εγκεφαλονωτιαίο υγρό. (απαράβατος όρος) 

6 

 Να εκτελεί αυτόματα τις όποιες αραιώσεις δειγμάτων απαιτούνται για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος, χωρίς 

την παρέμβαση του χειριστή. 

7 

Να διαθέτει δειγματολήπτη συνεχούς ροής αρχικής φόρτωσης τουλάχιστον 70 θέσεων, καθώς και επιλογή  για τα 

επείγοντα δείγματα. Να μπορεί να δεχτεί στο ίδιο φορέα δειγμάτων σωληνάρια διαφόρων διαστάσεων και καψάκια. 

(απαράβατος όρος) 

8 

 Να εκτελεί πραγματικό έλεγχο περίσσειας αντιγόνου τουλάχιστον για τις βασικές εξετάσεις των ανοσοσφαιρινών ( IgA 

IgG, IgM). Ο έλεγχος της περίσσειας αντιγόνου να γίνεται στο τέλος της αντίδρασης για την πλήρη εξασφάλιση της 

αξιοπιστίας των μετρήσεων . (απαράβατος όρος) 

9 

Να διαθέτει ψυχόμενο χώρο συντήρησης τουλάχιστον 20 αντιδραστηρίων και να υπάρχει B68 δυνατότητα να δεχθεί 

αντιδραστήρια άλλων εταιρειών (ανοικτό σύστημα). Τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια να είναι υγρά και έτοιμα προς 

χρήση και να μην απαιτούν ανασύσταση. (απαράβατος όρος) 

10 Να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 20 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα. (απαράβατος όρος) 

11 

 Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα γραμμωτού κώδικα (bar code) για την παρακολούθηση των χρησιμοποιούμενων 

αντιδραστηρίων (υπολειπόμενος αριθμός εξετάσεων, παρτίδες, θέσεις, κατάσταση calibration, controls), καθώς και των 

δειγμάτων και των βαθμονομητών. (απαράβατος όρος) 

12 Να εκτελεί βαθμονόμηση ενός σημείου για εξοικονόμηση χρόνου και αντιδραστηρίων. (απαράβατος όρος) 

13 

 Να έχει μεγάλο αρχικό εύρος μέτρησης ώστε να καλύπτει φυσιολογικές και παθολογικές τιμές με ελάχιστη ανάγκη 

επαναμέτρησης, μειώνοντας έτσι το χρόνο λήψης αποτελεσμάτων, αλλά και το κόστος λειτουργίας του αναλυτή. Να 

αναφερθεί ανά εξέταση το αρχικό εύρος μέτρησης για την κάθε εξέταση. (απαράβατος όρος) 

14 

 Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς και στα δείγματα χαμηλής συγκέντρωσης, να μειώνει την πιθανότητα 

παρεμβολών από αντίδραση του δείγματος με τα ρυθμιστικά διαλύματα (sample dynamic blanking). (απαράβατος όρος) 

15 

. Να χρησιμοποιεί πλενόμενες επαναχρησιμοποιούμενες κυβέττες μέτρησης, για την ελαχιστοποίηση του κόστους 

λειτουργίας του Αναλυτή και του χρόνου ενασχόλησης του προσωπικού.  

16 Να διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας (Q.C.) . (απαράβατος όρος) 

17 Να πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο των οπτικών του, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. (απαράβατος όρος) 
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18 

Να διαθέτει έξοδο, για σύνδεση με εξωτερικό υπολογιστή, για την αποστολή των αποτελεσμάτων με το υπάρχον 

κεντρικό σύστημα (LIS) του Νοσοκομείου Να συνοδεύεται από εκτυπωτή LASER υψηλής ταχύτητας. Επί πλέον, θα 

αξιολογηθεί η δυνατότητα, ειδικών προγραμμάτων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, με το σχηματισμό 

ειδικών τύπων για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση σύνθετων εξετάσεων, διαφορετικών βιολογικών υγρών του ίδιου 

ασθενούς. 

19 

 Να εκτελεί τις εξετάσεις:αλβουμίνη ορού, ανοσοσφαιρίνες G,M,A,D ορού ,Kappa,lambda ορού,C3 και C4 ορού,RF 

ορού, ανοσοσφαιρίνη Ε ορού 

20 

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται μία προς μία οι προδιαγραφές και να τεκμηριώνονται με 

παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή (απαράβατος όρος). 

    

  

TEXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝ, ΕΝΥ 

ΤΥΠΟΥ Β 

  

1.     Να είναι αυτόματο σύστημα ανάλυσης δειγμάτων με την μέθοδο της Νεφελομετρίας τυχαίας προσπέλασης 
(random access). 

  

2.     Να έχει δυνατότητα πραγματοποίησης και αποθήκευσης καμπυλών τουλάχιστον 2 διαφορετικών παρτίδων (lot 
no) των αντιδραστηρίων, ώστε το calibration να γίνεται σε αραιά χρονικά διαστήματα, μειώνοντας έτσι το κόστος 
λειτουργίας.(απαράβατος όρος) 

  3.     Να είναι συνεχούς φόρτωσης (continuous loading) και να δέχεται τουλάχιστον 70 δείγματα συγχρόνως. 

  

4.     Νά εκτελεί αυτόματα δοκιμασία περίσσειας Αντιγόνου. Να περιγραφεί η χρησιμοποιούμενη μέθοδος προς 
αξιολόγηση. 

  5.     Να έχει ταχύτητα αναλύσεων μεγαλύτερη ή ίση των 180 αποτελεσμάτων / ώρα.(απαράβατος όρος) 

  

6.     Να έχει την δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και ελέγχου της στάθμης δειγμάτων και αντιδραστηρίων 
(standards, controls, buffers) και να προειδοποιεί για τυχόν έλλειψη αυτών. 

  7.     Να χρησιμοποιεί σαν δείγμα ορό, εγκεφαλονωτιαίο, ούρα. Να διαθέτει μεγάλη γκάμα διαφορετικών εξετάσεων. 

  

8.     Να φέρει σύστημα αναγνώρισης (bar code reader), για αντιδραστήρια, standards, controls και 
δείγματα.(απαράβατος όρος) 

  9.     Να μπορεί να δεχτεί δείγματα σε σωληνάρια και μικροσωληνάρια στην ίδια φόρτωση. 

  10.  Να μπορεί να δεχτεί στο ίδιο rack διαφορετικούς τύπους σωληναρίων. 

  11.  Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα εντοπισμού βλαβών του αναλυτή. 

  

12.  Να διαθέτει μεγάλο εύρος μέτρησης για κάθε εξέταση ώστε να καλύπτει φυσιολογικές και παθολογικές τιμές με 
ελάχιστη ανάγκη επαναμέτρησης, διατηρώντας έτσι το κόστος των εξετάσεων χαμηλό. 
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13.  Να μπορεί να εκτελεί επείγοντα δείγματα (stat), ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή και 
χωρίς περιορισμό στον αριθμό των επειγόντων δειγμάτων. 

  

14.  Να διαθέτει δύο διανεμητές υγρών, για τις αραιώσεις των δειγμάτων και την ορθή διανομή των αντιδραστηρίων 
ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο επιμόλυνσης (curry over). (απαράβατος όρος) 

  15.  Να εκτελεί τις εξετάσεις του πίνακα που ακολουθεί. (απαράβατος όρος) 

    

  16.  Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό Η/Υ και σύστημα Μηχανοργάνωσης. 

  

17.  Να κατατεθεί πελατολόγιο από Εργαστήρια άλλων Ελληνικών Νοσοκομείων ή  Νοσοκομείων  στην Ευρωπαική 
Ένωση (ευρεία εμπειρία σε κρατικά νοσοκομεία) . 

  

18.  Να κατατεθεί υποχρεωτικά βεβαίωση του οίκου κατασκευής του αναλυτή ότι ο προσφερόμενος αναλυτής είναι 
απολύτως συμβατός με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα. 

  

19.  Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται μία προς μία οι προδιαγραφές και να τεκμηριώνονται με 
παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή (απαράβατος όρος). 

 

 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

  Προδιαγραφές συνοδού εξοπλισμού 

Α ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  elisa 

Α1 Αυτόματος  ανοιχτός αναλυτής elisa 

  
Ο προσφερόμενος αναλυτής ELISA πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές  που θα 
τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα του οίκου κατασκευής του. 

1 
Ο αναλυτής να είναι εντελώς ανοιχτό σύστημα, τελευταίας τεχνολογίας (να αναφέρεται η τελευταία αναβάθμισή του), 
πλήρως αυτοματοποιημένος και να φέρει σήμανση CE. 

2 
Να είναι σχεδιασμένος ώστε να προσφέρει απόλυτο έλεγχο σε όλα τα στάδια της ELISA, εξασφαλίζοντας την πλήρη 
καταγραφή όλων των διεργασιών για την σωστή ποιοτική ανάλυση.  

3 Να είναι συνεχούς προσπέλασης και συνεχούς φόρτωσης. 

4 Να δύναται να διαχειριστεί ταυτόχρονα και ανεξάρτητα τουλάχιστον  4 μικροπλάκες, 96 θέσεων.  
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5 
Να δύναται να εκτελέσει  τουλάχιστον 8 διαφορετικές παραμέτρους σε κάθε πλάκα  ή σε κάθε λίστα εργασίας και να 
έχει τη δυνατότητα ανεξάρτητης επώασης για κάθε μικροπλάκα και τη δυνατότητα ανακίνησης. 

6 
Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης διανομής αντιδραστηρίων και δειγμάτων ώστε να είναι όσο το δυνατόν 
συντομότερος ο χρόνος προαραίωσης και διανομής σε κάθε μικροπάκα καθώς και ο χρόνος διανομής του 
αντιδραστηρίου. 

7 
Να έχει δυνατότητα αυτόματης προαραίωσης και εκτέλεση διαφορετικής προαραίωσης σε επιλεγμένα 
δείγματα.Επίσης να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί προεπεξεργασία δείγματος εάν απαιτείται από το 
πρωτόκολλο. 

8 
 Να  διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ανίχνευσης θρόμβων, μικροπηγμάτων  καθώς και εξουδετέρωσης φυσαλίδων , για 
την αποφυγή σφαλμάτων στην διαχείριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων. 

9 
 Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης στάθμης υγρών  και  σε περίπτωση  ανεπάρκειάς τους, να ενημερώνει το χρήση 
ηχητικά η / και  γραπτά. 

10 
Να μπορεί να κάνει αυτο-διάγνωση στα βασικά μέρη του (self-test), κάθε φορά που το απαιτεί ο χρήστης και να 
εκδίδει τα αποτελέσματα.   

11 
 Να έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει πολλές καμπύλες ανά παράμετρο. Επίσης να έχει τη δυνατότητα 
επαναϋπολογισμού των ήδη αποθηκευμένων αποτελεσμάτων εφόσον αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της καμπύλης ή 
κάποιο κατώφλιο. 

12 Να λειτουργεί με φιλικό πρόγραμμα χρήσης και προγραμματισμού.  

13  Να διαθέτει μενού και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά . 

14 
Το αναλυτικό σύστημα να έχει την δυνατότητα χρήσης bar code για την καταχώρηση στοιχείων των δειγμάτων και 
προαιρετικά τη δυνατότητα αναγνώρισης με bar code των αντιδραστηρίων. 

15 
Να μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του Νοσοκομείου  και να λειτουργεί σε 
περιβάλλον Windows.  

16  Η εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο SERVICE. 

17 
Η εταιρία πρέπει να καταθέτει πελατολόγιο που αφορά μόνο τις ζητούμενες εξετάσεις και όχι άλλες που τυχόν εκτελεί 
ο προσφερόμενος αναλυτής.  

18  Να συνοδεύεται από Η/Υ και σταθεροποιητή τάσης UPS. 
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Α2  Φωτόμετρο elisa - Προδιαγραφές 

  

1. Να έχει δυνατότητα φωτομέτρησης ολόκληρης πλάκας ή μεμονωμένων ταινιών (strips). 

2  Να διαθέτει τουλάχιστον 6 φίλτρα φωτομέτρησης στα 405 ,450,492,550 και 690nm. 

3 
Να διαθέτει : ενσωματωμένο χρονόμετρο,δυνατότητα αυτοελέγχου φωτομετρικής μονάδας και  δυνατότητα 
μονοχρωματικής φωτομέτρησης όταν χρειάζεται. 

4. Να συνοδεύεται από εκτυπωτή. 

Β ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ  

1 
Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων, μέσω ανάστροφου υβριδισμού σε αντιγόνα 
προσδεδεμένα σε μεμβράνη και να είναι τελευταίας τεχνολογίας .  

2 
Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων για την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων συνδιαστικά στο ίδιο κύκλο 
εργασίας όπως και τη δυνατότητα συνδιασμού ακόμη και ταινιών διαφορετικής τάξης (IgG/IgM) αντισωμάτων. 

3 
Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για τη διεκπεραίωση όλων των πρωτοκόλλων, από το πρώτο έως το 
τελευταίο στάδιο, δηλαδή από την ταυτοποίηση των δειγμάτων έως την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων. 

4 Να είναι εύκολο και απλό στη χρήση και να απαιτεί την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. 

5 

Να διαθέτει μονάδα διαχείρισης υγρών ,σύστημα εκπλύσεων , καθώς και σύστημα ανακινούμενης επώασης  υπό 
ανάδευση.  
  

6 
Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης της στάθμης της ποσότητας των δειγμάτων και δυνατότητα ελάχιστου όγκου διανομής 
δειγμάτων  έως 15μl. 

7 
Η δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης ,η ειδοποίηση πλήρωσης ή έλειψης ποσότητας αντιδραστηρίων,βοηθητικών υγρών 
και αποβλήτων θα αξιολογηθούν θετικά. 
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8 
Να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ταυτοποίησης δειγμάτων μέσω ενσωματωμένου barcode scanner προς αποφυγή 
σφαλμάτων. 

9 

Να συνοδεύεται από λογισμικό που να επιτρέπει την ανάγνωση των ταινιών μέσω ειδικής κάμερας,την 
ποσοτικοποίηση ή ημιποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων και την αποθήκευση της εικόνας σε ηλεκτρονική μορφή. 
  

10 
 Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό απόλυτα φιλικό στο χρήστη και να μπορεί να αποθηκεύσει ικανό αριθμό (άνω 
των 20) διαφορετικών πρωτοκόλλων.  

11 Να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού.  

12 Να παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα διαχείρισης δεδομένων του Νοσοκομείου (LIS). 

13  Να διαθέτει σύστημα ώστε να αποκλείεται η περίπτωση επιμόλυνσης από δείγμα σε δείγμα.  

14 Να διαθέτει CE σήμανση. 

Γ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

  Το προσφερόμενο σύστημα  θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1 
 Να εκτελεί τη διαδικασία του φθορισμού, από την αρραίωση του δείγματος, την διανομή των αντιδραστηρίων ,τις 
πλύσεις και όλα τα απαραίτητα στάδια ώστε να αποδίδεται το πλακίδιο έτοιμο προς παρατήρηση. 

2 Όλες οι διαδικασίες να προγραμματίζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

3 Να έχει βάση δειγμάτων τουλάχιστον 150 θέσεων και θέσεις για τουλάχιστον 15 πλακίδια. 

4 Να έχει δυνατότητα τιτλοποίησης των δειγμάτων. 

5 
Να διαθέτει αυτόματη διαδικασία για την αραίωση ,την διανομή των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων την επώαση 
και τις πλύσεις. 

6 Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης πραγματοποίησης πολλών εξετάσεων.  

7 Να συνοδεύεται από UPS. 

8 
Θα αξιολογηθεί ιδιαλιτερα εάν το προσφερόμενο σύστημα αυτοματοποιεί πλήρως όλα τα στάδια του 
ανοσοφθορισμού από τη διανομή του δείγματος μέχρι την τελική ανάλυση , σε ένα αναλυτή.  

    

Δ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ –ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ 

  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΑΓΑΡΟΖΗΣ 
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1 

 Να είναι ενιαία μονάδα με ενσωματωμένο scanner και να εκτελεί σε αγαρόζη τις παρακάτω εξετάσεις :                                         
Ø Υψηλής ανάλυσης (high resolution)ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού, ούρων, εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) ,χωρίς 
συμπύκνωση 
Ø Ανοσοκαθήλωση Ορού 
Ø Ανοσοκαθήλωση Ορού με πεντασθενή αντιορό (άμεσο screening των μονοκλωνικών ζωνών ) 
Ø Ανοσοκαθήλωση Ούρων - χωρίς συμπύκνωση. Πλήρες screening ούρων ακόμη και με αντιορούς IgD και IgE             Ø 
Ανίχνευση ολιγοκλωνικών ζωνών στο ΕΝΥ με ισοηλεκτρική εστίαση. 

2 
 Το τροφοδοτικό του συστήματος να παρέχει τάση μέχρι 1500 V κατάλληλη  για  το σαφή διαχωρισμό των πρωτεινικών 
κλασμάτων όταν απαιτείται μεθοδολογία  ισοηλεκτρικής εστίασης  

3 
 Η εναπόθεση του δείγματος να γίνεται με ειδικούς επιθέτες μιας χρήσης και να μην απαιτούνται πάνω από 10 μl 
δείγματος. 

4  Η ηλεκτροφόρηση να εκτελείται υπό συνεχή τάση ή ένταση ή ισχύ, ανάλογα με το πρωτόκολλο της κάθε εξέτασης.  

5  Να έχει την δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης του λογισμικού του.  

6  Να διαθέτει προγράμματα ελέγχου λειτουργίας και ειδοποιήσεις (alarms) για πιθανή δυσλειτουργία. 

7 
Να διαθέτει α)  scanner όπου θα οδηγείται η ταινία μετά το τέλος της επεξεργασίας της, για την ποσοτικοποίηση των 
αποτελεσμάτων και β) υπολογιστή, στην οθόνη του οποίου θα απεικονίζονται τα αποτελέσματα. 

8 
Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα (LIS) του εργαστηρίου.  

  
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ  

  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  
ΤΥΠΟΥ Α 

1 
Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, άμεσης  προσπέλασης  και να λειτουργεί με τη μέθοδο της Κινητικής 
Νεφελομετρίας και θολοσιμετρίας. (απαράβατος όρος) 

2  Να είναι αυτοτελής μονάδα μικρού όγκου, όχι σύνθεση δύο ή περισσότερων μονάδων. (απαράβατος όρος) 

3  Να έχει ταχύτητα για τουλάχιστον 180 αποτελέσματα/ώρα. 
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4 
Να μην απαιτεί ειδικές διαδικασίες εκκίνησης και τερματισμού της λειτουργίας του. Να είναι διαρκώς έτοιμος προς 
χρήση. (απαράβατος όρος) 

5 
 Να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο δείγματος και να δέχεται προς ανάλυση  ορό, πλάσμα, ούρα και  
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. (απαράβατος όρος) 

6 
 Να εκτελεί αυτόματα τις όποιες αραιώσεις δειγμάτων απαιτούνται για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος, 
χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. 

7 
Να διαθέτει δειγματολήπτη συνεχούς ροής αρχικής φόρτωσης τουλάχιστον 70 θέσεων, καθώς και επιλογή  για τα 
επείγοντα δείγματα. Να μπορεί να δεχτεί στο ίδιο φορέα δειγμάτων σωληνάρια διαφόρων διαστάσεων και καψάκια. 
(απαράβατος όρος) 

8 
 Να εκτελεί πραγματικό έλεγχο περίσσειας αντιγόνου τουλάχιστον για τις βασικές εξετάσεις των ανοσοσφαιρινών ( IgA 
IgG, IgM). Ο έλεγχος της περίσσειας αντιγόνου να γίνεται στο τέλος της αντίδρασης για την πλήρη εξασφάλιση της 
αξιοπιστίας των μετρήσεων . (απαράβατος όρος) 

9 
Να διαθέτει ψυχόμενο χώρο συντήρησης τουλάχιστον 20 αντιδραστηρίων και να υπάρχει B68 δυνατότητα να δεχθεί 
αντιδραστήρια άλλων εταιρειών (ανοικτό σύστημα). Τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια να είναι υγρά και έτοιμα 
προς χρήση και να μην απαιτούν ανασύσταση. (απαράβατος όρος) 

10 Να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 20 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα. (απαράβατος όρος) 

11 
 Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα γραμμωτού κώδικα (bar code) για την παρακολούθηση των χρησιμοποιούμενων 
αντιδραστηρίων (υπολειπόμενος αριθμός εξετάσεων, παρτίδες, θέσεις, κατάσταση calibration, controls), καθώς και 
των δειγμάτων και των βαθμονομητών. (απαράβατος όρος) 

12 Να εκτελεί βαθμονόμηση ενός σημείου για εξοικονόμηση χρόνου και αντιδραστηρίων. (απαράβατος όρος) 

13 
 Να έχει μεγάλο αρχικό εύρος μέτρησης ώστε να καλύπτει φυσιολογικές και παθολογικές τιμές με ελάχιστη ανάγκη 
επαναμέτρησης, μειώνοντας έτσι το χρόνο λήψης αποτελεσμάτων, αλλά και το κόστος λειτουργίας του αναλυτή. Να 
αναφερθεί ανά εξέταση το αρχικό εύρος μέτρησης για την κάθε εξέταση. (απαράβατος όρος) 

14 
 Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς και στα δείγματα χαμηλής συγκέντρωσης, να μειώνει την πιθανότητα 
παρεμβολών από αντίδραση του δείγματος με τα ρυθμιστικά διαλύματα (sample dynamic blanking). (απαράβατος 
όρος) 

15 
Να χρησιμοποιεί πλενόμενες επαναχρησιμοποιούμενες κυβέττες μέτρησης, για την ελαχιστοποίηση του κόστους 
λειτουργίας του Αναλυτή και του χρόνου ενασχόλησης του προσωπικού.  

16 Να διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας (Q.C.) . (απαράβατος όρος) 

17 Να πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο των οπτικών του, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. (απαράβατος όρος) 



 

Σελίδα 101 

18 

Να διαθέτει έξοδο, για σύνδεση με εξωτερικό υπολογιστή, για την αποστολή των αποτελεσμάτων με το υπάρχον 
κεντρικό σύστημα (LIS) του Νοσοκομείου Να συνοδεύεται από εκτυπωτή LASER υψηλής ταχύτητας. Επί πλέον, θα 
αξιολογηθεί η δυνατότητα, ειδικών προγραμμάτων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, με το 
σχηματισμό ειδικών τύπων για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση σύνθετων εξετάσεων, διαφορετικών βιολογικών υγρών 
του ίδιου ασθενούς. 

19 
 Να εκτελεί τις εξετάσεις: αλβουμίνη ορού, ανοσοσφαιρίνες G,M,A,D ορού ,Kappa,lambda ορού,C3 και C4 ορού,RF 
ορού, ανοσοσφαιρίνη Ε ορού 

20 
Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται μία προς μία οι προδιαγραφές και να τεκμηριώνονται με 
παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή (απαράβατος όρος). 

  
TEXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝ, ΕΝΥ 
ΤΥΠΟΥ Β 

  
1.     Να είναι αυτόματο σύστημα ανάλυσης δειγμάτων με την μέθοδο της Νεφελομετρίας τυχαίας προσπέλασης 
(random access). 

  

2.     Να έχει δυνατότητα πραγματοποίησης και αποθήκευσης καμπυλών τουλάχιστον 2 διαφορετικών παρτίδων (lot 
no) των αντιδραστηρίων, ώστε το calibration να γίνεται σε αραιά χρονικά διαστήματα, μειώνοντας έτσι το κόστος 
λειτουργίας. (απαράβατος όρος) 

  3.     Να είναι συνεχούς φόρτωσης (continuous loading) και να δέχεται τουλάχιστον 70 δείγματα συγχρόνως. 

  
4.     Νά εκτελεί αυτόματα δοκιμασία περίσσειας Αντιγόνου. Να περιγραφεί η χρησιμοποιούμενη μέθοδος προς 
αξιολόγηση. 

  5.     Να έχει ταχύτητα αναλύσεων μεγαλύτερη ή ίση των 180 αποτελεσμάτων / ώρα. (απαράβατος όρος) 

  
6.     Να έχει την δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και ελέγχου της στάθμης δειγμάτων και αντιδραστηρίων 
(standards, controls, buffers) και να προειδοποιεί για τυχόν έλλειψη αυτών. 

  7.     Να χρησιμοποιεί σαν δείγμα ορό, εγκεφαλονωτιαίο, ούρα. Να διαθέτει μεγάλη γκάμα διαφορετικών εξετάσεων. 

  
8.     Να φέρει σύστημα αναγνώρισης (bar code reader), για αντιδραστήρια, standards, controls και δείγματα. 
(απαράβατος όρος) 

  9.     Να μπορεί να δεχτεί δείγματα σε σωληνάρια και μικροσωληνάρια στην ίδια φόρτωση. 

  10.  Να μπορεί να δεχτεί στο ίδιο rack διαφορετικούς τύπους σωληναρίων. 

  11.  Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα εντοπισμού βλαβών του αναλυτή. 

  
12.  Να διαθέτει μεγάλο εύρος μέτρησης για κάθε εξέταση ώστε να καλύπτει φυσιολογικές και παθολογικές τιμές με 
ελάχιστη ανάγκη επαναμέτρησης, διατηρώντας έτσι το κόστος των εξετάσεων χαμηλό. 

  
13.  Να μπορεί να εκτελεί επείγοντα δείγματα (stat), ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή και 
χωρίς περιορισμό στον αριθμό των επειγόντων δειγμάτων. 
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14.  Να διαθέτει δύο διανεμητές υγρών, για τις αραιώσεις των δειγμάτων και την ορθή διανομή των αντιδραστηρίων 
ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο επιμόλυνσης (curry over). (απαράβατος όρος) 

  15.  Να εκτελεί τις εξετάσεις του πίνακα που ακολουθεί. (απαράβατος όρος) 

    

  16.  Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό Η/Υ και σύστημα Μηχανοργάνωσης. 

  
17.  Να κατατεθεί πελατολόγιο από Εργαστήρια άλλων Ελληνικών Νοσοκομείων (ευρεία εμπειρία σε κρατικά 
νοσοκομεία) . 

  
18.  Να κατατεθεί υποχρεωτικά βεβαίωση του οίκου κατασκευής του αναλυτή ότι ο προσφερόμενος αναλυτής είναι 
απολύτως συμβατός με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και αναλώσιμα. 

  
19.  Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται μία προς μία οι προδιαγραφές και να τεκμηριώνονται με 
παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή (απαράβατος όρος). 

 

 

2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ . Με τα αντιδραστήρια θα πρέπει να προσφερθεί  κυτταρομετρικός αναλυτής  ως συνοδός  
εξοπλισμός                                                                   Προϋπολογισμός αντιδραστηρίων:  74.031,25 €



 

Α/Α Περιγραφή Συσκευασία ετήσια 
ποσότητα 

Κόστος  
/συσκευασία (€) 

Σύνολικό Κόστος 
(€) ΚΕΟΚΕΕ  GR code 

1 CD3 PE ισότυπος:Mouse IgG1 100 τεστ 15 576,00 € 8.640,00 € 13.05.01.20.001 
18.05.01.23.001 

2 CD19 PerCP 5,5 ισότυπος:Mouse IgG1 50 τεστ 20 480,00 € 9.600,00 € 13.05.01.20.001 
18.05.01.24.001 

3 Μouse anti-human IgG/FITC-(Fab)2 100 2 700,00 € 1.400,00 € 13.05.01.20.001 
18.05.01.23.001 
18.05.01.24.001 

5 Aντιδραστήριο ελέγχου και διασταύρωσης  των 
ενδοθηλιακών κυττάρων 

4 τεστ 1 1.600,00 € 1.600,00 € 18.05.01.26.001 

4 Αντιδραστήριο 6χρωμίας άμεσου 
ανοσοφθορισμού για τον καθορισμό των 
ποσοστών των T, B, and NK κυττάρων, καθώς και 
των CD4 και CD8 υποπληθυσμών των T κυττάρων 
σε περιφερικό αίμα, με την χρήση σωληναρίων 
με σφαιρίδια για τη μέτρηση του  απόλυτου 
αριθμού.  
CD3 FITC / CD16 PE + CD56 PE / CD45 PerCP-
Cy™5.5 / CD4 PE-Cy™7 / CD19 APC / CD8 APC-
Cy™7 

50 τεστ 15 2.860,00 € 42.900,00 € 13.05.01.20.001 

6 Αντιδραστήριο ρύθμισης του αναλυτή  
Σφαιρίδια απαραίτητα για τη ρύθμιση των 
τάσεων των ανιχνευτών, της αντιστάθμισης των 
φθορισμών και τον καθημερινό έλεγχο της 
απόδοσης του κυτταρομετρητή. 

25 τεστ 1 776,00 € 776,00 € 13.05.01.20.001 

7 Aντιδραστήριο ρύθμισης του αναλυτή με 
σφαιρίδια απαραίτητα  για τον καθορισμό των 
τιμών  της χρωματικής αλληλεπικάλυψης  (SOVs) 
for και την αντιστάθμιση των φθορισμών. 

5 τεστ 1 1.155,00 € 1.155,00 € 13.05.01.20.001 
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8 Αντιδραστήριο ρύθμισης του προγράματος του 
αναλυτή 
Σφαιρίδια απαραίτητα για τη ρύθμιση του 
κυτταρομετρητή, για την εκτέλεση του 
καθημερινού ποιοτικού ελέγχου του οργάνου 
(QC) και για τον καθορισμό των lyse/wash (LW) 
ρυθμίσεων. 

50 τεστ 1 315,00 € 315,00 € 13.05.01.20.001 

9 Σφαιρίδια ρύθμισης, ευθυγράμμισης και 
ποιοτικού ελέγχου του κυτταρομέτρου 

25 τεστ 2 726,00 € 1.452,00 € 13.05.01.20.001 

10 Διάλυμα λύσης ερυθροκυττάρων και 
μονιμοποίησης λευκοκυττάρων 

100 ml (2000 
τεστ) 

3 277,33 € 831,99 € 13.05.01.20.001 

11 Αντιδραστήριο περιροής του αναλυτή 20 L 5 123,26 € 616,30 € 13.05.01.20.001 

12 Αντιδραστήριο καθαρισμού του αναλυτή 5L 2 123,26 € 246,52 € 13.05.01.20.001 

13 Αντιδραστήριο  τερματισμού της λειτουργίας  
του αναλυτή 

5L 4 123,36 € 493,44 € 13.05.01.20.001 

14 Διάλυμα  μονιμοποίησης κυττάρων 1000τεστ 2 135,00 € 270,00 € 13.05.01.20.001 

17 Σωληνάρια 5ml (12x75mm) για κυτταρομετρία 
από πολυστυρένιο και πώμα δύο θέσεων, 
αποστειρωμένα, με σφαιρίδια για μέτρηση 
απόλυτου αριθμού 

50 τεστ 3 945,00 € 2.835,00 €  

18 Σωληνάρια 5ml (12x75mm) για κυτταρομετρία 
από πολυστυρένιο με πώμα δύο θέσεων, 
αποστειρωμένα 

1000 10 90,00 € 900,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ       74.031,25 €   

 



 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια  να είναι απολύτως κατάλληλα και 
συμβατά με τα πρωτόκολλα λειτουργίας του  αναλυτή στο εργαστήριο, ώστε 
να έχουν την καλύτερη ακρίβεια και επαναληψιμότητα. 

Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια  να είναι σε υγρή μορφή, έτοιμα προς 
χρήση και οι κλώνοι να προέρχονται από υβριδώματα ποντικιού ή 
αρουραίου,ανάλογα  με το αντίσωμα. 

Να υπάρχει κλινική εμπειρία των αντιδραστηρίων. Να κατατεθεί λίστα 
κλινικών εργαστηρίων στην Ελλάδα και την Ευρωπαική Ένωση που 
χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια. 

Θα  προτιμηθεί η εταιρία που θα προσφέρει  τα περισσότερα αντιδραστήρια  
με CE IVD  

Σε περίπτωση που δέν υπάρχει κανένα προσφερόμενο αντιδραστήριο  με 
CE IVD για συγκεκριμένο είδος θα προτιμηθεί αντιδραστήριο χωρίς CE IVD 

H εταιρία θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον το 95% των αντιδραστηρίων 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 1.      O αναλυτής να είναι πιστοποιημένος για χρήση διαγνωστικών/κλινικών εξετάσεων (CE-IVD 
marked βάση 98/79/EC). 

2.      Να πιστοποιείται με βιβλιογραφικές αναφορές η διαδεδομένη χρήση του προσφερόμενου 
οργάνου στον διεθνή κλινικό και ερευνητικό χώρο. 

3.      Να περιλαμβάνει, εκτός από την κυρίως συσκευή, αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας, 
υπολογιστή κατάλληλα διαμορφωμένο, λογισμικό και εκτυπωτή, ώστε το σύστημα να είναι 
έτοιμο προς χρήση χωρίς ανάγκη άλλου εξοπλισμού. 

4.      Να αναφερθούν με παραπομπές στα φυλλάδια οι μηχανισμοί ασφαλείας για την 
προστασία του χρήστη. 

5.      Κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφοράς να αποδεικνύεται με παραπομπές στα επίσημα 
φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της προσφέρουσας εταιρείας. Επίσης επιθυμητή είναι και η 
βιβλιογραφία όπου θεωρείται απαραίτητη για την απόδειξη των προσφερόμενων και την 
καλύτερη αξιολόγηση τους. 

6.      Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας του κυτταρομετρητή (χρονική υστέρηση των laser, PMT 
Voltages, αντιστάθμιση της χρωματικής αλληλεπικάλυψης κλπ.) να γίνονται με πιστοποιημένα 
αντιδραστήρια από τον χρήστη ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του οργάνου, η 
επαναληψιμότητα των μετρήσεων και να πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιοτικού ελέγχου. 

 Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 

 1.      Να διαθέτει τουλάχιστον δύο laser (488nm και 633nm ή αντίστοιχα). 

2.      Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα που να περιγράφει αναλυτικά την διάταξη των laser και των 
PMTs καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά τους.  
3.      Να μπορεί να αναλύει τις παρακάτω παραμέτρους: FSC, SSC και τουλάχιστον 6 
φθορισμούς ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα φθοριοχρώματα τα οποία εκπέμπουν από κάθε 
laser. 
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4.      Να κατατεθεί σχεδιάγραμμα που να περιγράφει αναλυτικά την διάταξη των laser και των 
PMTs καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά τους. 
5.      Να διαθέτει την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία για το FITC και το PE, τουλάχιστον <100 
MESF.  

6.      Να διαθέτει κατάλληλο υδροδυναμικό σύστημα για την ελαχιστοποίηση της επιμόλυνσης 
των δειγμάτων τουλάχιστον 0.1%. 

7.      Να αναφερθεί η μέγιστη και η ελάχιστη ταχύτητα ροής του δείγματος. 

8.      Να μπορεί να αναλύει μικρούς όγκους δειγμάτων σε σωληνάρια τουλάχιστον 30μL. 

9.      Η αντιστάθμιση της χρωματικής αλληλεπικάλυψης (compensation) των φθοριοχρωμάτων, 
μπορεί να γίνει τόσο κατά την διάρκεια όσο και μετά την ανάλυση. 

10.  Ο αναλυτής να πραγματοποιεί ανάλυση τουλάχιστον 10.000 κύτταρα ανά δευτ/πτο. 

11.  Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατώφλι ανίχνευσης σημάτων (trigger/threshold) 
οποιαδήποτε παράμετρος (σκέδασης ή φθορισμού) ή συνδυασμός αυτών. 

12.  Να πραγματοποιεί  κύκλους πλύσης και απολύμανσης κατά την έναρξη και κλείσιμο του 
αναλυτή 
13.  Να διαθέτει σύστημα ποιοτικού ελέγχου. Να αναφερθεί η διαδικασία του ποιοτικού 
ελέγχου. 

14.  Να φέρει φορέα τουλάχιστον 40 σωληναρίων (carousel) και παράλληλα να έχει την 
δυνατότητα μέτρησης μεμονωμένων σωληναρίων. 

15.  Να διαθέτει σύστημα ανάδευσης του δείγματος. 

16.  Ο αναλυτής να δύναται να αναβαθμιστεί με σύστημα δειγματοληψίας από πλάκες 
μικροτιτλοδότησης τουλάχιστον 96 θέσεων.  

17.  Σε περίπτωση αύξησης των δειγμάτων, η εταιρία να διαθέσει σύστημα αυτόματης 
προετοιμασίας δείγματος λύσης ερυθρών. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του 
συστήματος αυτόματης προετοιμασίας δείγματος 

 Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 1.      Να συνοδεύεται από υπολογιστή υψηλής τεχνολογίας καθώς και έγχρωμο εκτυπωτή. 
Αναφέρετε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. 

2.      Το λογισμικό πρόγραμμα του αναλυτή να είναι πιστοποιημένο για χρήση 
διαγνωστικών/κλινικών εξετάσεων (CE-IVD marked βάση 98/79/EC). 

3.      Το λογισμικό πρόγραμμα του αναλυτή να διαθέτει αυτόματα προγράμματα για κλινικές 
εφαρμογές. 
4.      Το λογισμικό πρόγραμμα του αναλυτή εκτός από τα αυτόματα προγράμματα, να δίνει 
στον χειριστή την δυνατότητα δημιουργίας πρωτοκόλλων μέτρησης ή/και ανάλυσης των 
δειγμάτων.  
5.      Να μπορεί να ελεγχθεί μέσω του λογισμικού η ορθή λειτουργία του αναλυτή: α) η 
κατάσταση των υγρών, β) η κατάσταση των laser, γ) η τελευταία ημερομηνία ρύθμισης του 
αναλυτή κλπ. 

6.      Το λογισμικό πρόγραμμα του αναλυτή να είναι απόλυτα συμβατό με εφαρμογές 
σφαιριδομετρίας. Να αναφερθεί βιβλιογραφία που να δηλώνει την συμβατότητα μεταξύ των 
αντιδραστηρίων της εταιρίας και του μηχανήματος. 

7.      Να μπορεί ο χειριστής να δημιουργεί panel ανάλυσης και να εκτυπώνονται αυτόματα 
προεπιλεγμένα αποτελέσματα ασθενών ανά panel. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα να 
εξάγονται αυτόματα σε αρχεία τύπου excel και PDF. 
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8.      Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και προτυποποίησης με 
αναπαράσταση σε διαγράμματα Levey-Jennings παραμέτρων επιλογής του χρήστη. 

9.      Να μετρά τον απόλυτο αριθμό κυττάρων με πρότυπα σφαιρίδια. Η μέτρηση να είναι 
πιστοποιημένη βάσει των διεθνών κανονισμών π.χ. CLSI και να διαθέτει CE-IVD. 

10.  Να διαθέτει τον πιο σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των δεδομένων της κυτταρομετρίας ροής 
(FCS.3). 

11.  Να αναφερθούν τα επιπλέον χαρακτηριστικά του λογισμικού. 

 Δ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 1.      Η εταιρία να έχει όσο δυνατό μεγαλύτερη εμπειρία στη διεθνή και ελληνική αγορά, που 
θα αντικατοπτρίζεται από τον αριθμό των εγκατεστημένων αναλυτών σε εργαστήρια, στην 
Ελληνική αγορά. Να αναφερθούν στοιχεία, όπως: α) υπεύθυνος εργαστηρίου, β) χειριστής του 
αναλυτή. 

2.      Η εταιρία να διαθέτει οργανωμένο τμήμα επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης  στην 
Αθήνα . Να έχει μακρόχρονη παρουσία στην Ελληνική αγορά. Να κατατεθούν πιστοποιητικά 
τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης του προσωπικού της εταιρίας στον τομέα της 
κυτταρομετρίας.  

3.      Η εταιρία να αναλάβει την εγκατάσταση του οργάνου και των παρελκομένων του και τη 
διενέργεια σύντομης τεχνικής εκπαίδευσης του προσωπικού του εργαστηρίου όπου θα 
εγκατασταθεί. Ο ανάδοχος να αναλάβει την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης 
που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του οργάνου. Να κατατεθούν βεβαιώσεις καλής 
λειτουργίας από το τμήμα της τεχνικής υποστήριξης. 

 

 

 



 

 

3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Προυπολογισμός 
826.006,76€ 

Ετήσιες ποσότητες Τιμή /συσκευασία 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΙΤ                                                                                                                  
Να συνοδεύονται με τον αντίστοιχο εξοπλισμό (π.χ. αναλυτή) όπου ζητείται και είναι απαραίτητο. Όπου απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων εξετάσεων. Θα προτιμηθούν κιτ που θα 
διαθέτουν CE Mark και θα είναι κατάλληλα για in vitro διαγνωστική χρήση, έναντι κιτ που είναι RUO. Σε περίπτωση προσφοράς 
αντιδραστηρίων τα οποία το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για πρώτη φορά η εταιρεία που τα προσφέρει οφείλει να προσκομίσει 
δωρεάν ικανό αριθμό δειγμάτων για αξιολόγηση, σε συννενόηση με το εργαστήριο. Τα αντιδραστήρια να ενσωματώνουν όλα τα 
διαθέσιμα αλλήλια σύμφωνα με την καταχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO-IMG/HLA database). Να παρέχεται 
δωρεάν λογισμικό το οποίο να επιτρέπει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαχωριζοντας τις ασαφειες μεταξύ 
αντιγόνων/αλληλομόρφων. Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τριών βάσεων δεδομένων: α) Database των 
ασθενών, β) Database των αλληλίων-αλλήλια αναγνωρισμένα από την παγκόσμια επιτροπή (IMGT/HLA  Sequence Database), γ) 
Database των προς προμήθεια αντιδραστηρίων. Οι παραπάνω βάσεις δεδομένων να ενημερώνονται 3-4 φορές ετησίως από την 
προμηθεύτρια εταιρεία σε συνεργασία με τον παγκόσμιο οργανισμό.Το υπό λειτουργία σε πλατφόρμα Windows λογισμικό να 
μπορεί να αξιολογήσει αποτελέσματα που προκύπτουν από τυποποιήσεις με άλλες μεθοδολογίες όπως SSO, NGS. Να υπάρχει 
δυνατότητα απευθείας αποστολής των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα Medilab του Εργαστηρίου με κόστος διασύνδεσης που θα 
επιβαρύνει τον μειοδότη. Η συντήρηση και η αναβάθμιση  του συνοδού εξοπλισμού θα επιβαρύνει τον μειοδότη. Να παρεχεται 
πλήρης τεχνική υποστήριξη και άμεση ανταπόκριση από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας. Η 
εγκατάσταση του αναλυτή να συνοδεύεται από δωρεάν εκπαίδευση όλου του ενδιαφερόμενου προσωπικού του Εργαστηρίου και 
με υλικά/αναλώσιμα που θα παρέχει η προμηθεύτρια εταιρεία χωρίς επιπλέον κόστος για το Εργαστήριο.                                                  

  

Α.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ με την μέθοδο  Micro-SSP που χρησιμοποιεί   Micro GEL SYSTEM 
αγαρόζης και χρόνο ηλεκτροφόρησης  3-5 λεπτά.Το ποσοστό επαναλήψεων για το τελικό αποτέλεσμα να μη ξεπερνάει το 4%. (A/A 
1-6) 

 

  
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ / ΚΙΤ  (€) ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  (€) KEOKEE GR code 
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1 
Κιτ για μοριακή  τυποποίηση  με την μέθοδο Micro-SSP τόπου  HLA -
A χαμηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία των 10  εξετάσεων. 

1 kits (10 tests) 710,00 € 710,00 € 18.04.01.03.006 

2 
Κιτ για μοριακή  τυποποίηση  με την μέθοδο Micro-SSP τόπου  HLA -Β 
χαμηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία των 10  εξετάσεων. 

1kits (10 tests) 710,00 € 710,00 € 18.04.01.03.008 

3 
Κιτ για μοριακή  τυποποίηση  με την μέθοδο Micro-SSP τόπου  HLA -C 
χαμηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία των 10  εξετάσεων. 

1kits (10 tests) 710,00 € 710,00 € 18.04.01.03.012 

4 
Κιτ για μοριακή  τυποποίηση  με την μέθοδο Micro-SSP τόπου  HLA –
DRB;DQB  χαμηλής ανάλυσης που θα ανιχνεύει  HLA –
DRB1;DRB/3/4/5.Σε συσκευασία από 10 εως 30  εξετάσεις. 

150 tests 50euros/test 7.500,00 € 
18.04.01.03.016              
18.04.01.03.014                  
18.04.01.03.018 

5 
Κιτ για μοριακή  τυποποίηση  με την μέθοδο Micro-SSP τόπου  HLA –
DRB1;DRB/3/4/5 υψηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία των 10  
εξετάσεων. 

3kits (30 tests) 1.500,00 € 4.500,00 € 18.04.01.03.017 

6 
Κιτ για μοριακή  τυποποίηση  με την μέθοδο Micro-SSP τόπου  HLA -
DQΒ1 υψηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία των 10  εξετάσεων. 

3 kits (30 tests) 710,00 € 2.130,00 € 18.04.01.03.019 

 

Β.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ  με τη μέθοδο SSP.Τα κιτ να είναι έτοιμα προς χρήση με όλους τους απαραίτητους εκκινητές 
προκατανεμημένους σε πλάκες PCR. Το ποσοστό επαναλήψεων για το τελικό αποτέλεσμα να μη ξεπερνάει το 4%. (Α/Α 7-10) 
 

  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ / ΚΙΤ (€) ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ(€) KEOKEE GR code 
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7 

Αντιδραστήρια που να επιτυγχάνουν  ταυτόχρονη τυποποίηση 
συνδυασμού HLA-SSP A;B;C χαμηλής διακριτικής ικανότητας. 
Σε συσκευασία των 10 εξετάσεων.Η συνολική ποσότητα πρέπει 
μοιρασμένη στη μέση να κατοχυρωθεί σε δυο διαφορετικούς 
προμηθευτές.Η συγκεκριμένη εξέταση(ταυτόχρονη τυποποίηση 
συνδυασμού HLA-SSP A;B;C χαμηλής διακριτικής 
ικανότητας)λόγω πιστοποίησης του Εργαστηρίου πρέπει να 
πραγματοποιείται συγχρόνως με δυο διαφορετικά 
αντιδραστήρια 

16 kits          
(160 tests) 

470,00 € 7.520,00 € 
18.04.01.03.006   
18.04.01.03.008  
18.04.01.03.012 

8 

Αντιδραστήρια που να επιτυγχάνουν απευθείας τυποποίηση 
HLA-SSP υψηλής διακριτικής ικανότητας εντός 2,5 ωρών των 
γονιδιακών τόπων HLA -A,-B-,C,-DRB3/4/5,-DQA1,-DQB1,-DPB1 
με προκατανεμημένα μίγματα εκκινητών. Σε συσκευασία των 
10 εξετάσεων 

HLA-A:  1 kit (10 
tests)       HLA-B:  1 
kit (10 tests)      
HLA-C:   1 kit (10 
tests)     HLA-DQA1: 
1 kit (10 tests)                                       
HLA-DPB1: 2 kits (20 
tests)       

HLA-A:  1.800,00 €                                   
HLA-B: 1.800,00 €                                                   
HLA-C: 1.800,00 €                                    
HLA-DQA1: 1.164,00 €                                                                                                   
HLA-DPB1: 2.328,00 €      

11.220,00 € 

18.04.01.03.007  
18.04.01.03.013   
18.04.01.03.017   
18.04.01.03.019    
18.04.01.03.021     
18.04.01.03.023 

9 

Αντιδραστήρια που να επιτυγχάνουν απευθείας τυποποίηση 
HLA-SSP  των γονιδίων KIR με προκατανεμημένα μίγματα 
εκκινητών σε πλακίδιο τουλάχιστον 22 αντιδράσεων για κάθε 
εξέταση.  

1 kit (12 tests) 490,00 € 490,00 € 18.04.01.03.026 

10 

Αντιδραστήρια που να επιτυγχάνουν τυποποίηση υψηλής 
ανάλυσης HLA-SSP υποτύπων των γονιδιακών τόπων HLA -A,-
B,-C,- DR,-DQ. Τα αντιδραστήρια να ενσωματώνουν όλα τα 
διαθέσιμα αλλήλια σύμφωνα με την τελευταία καταχώρηση 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO-IMG/HLA 
database) και να παρέχεται συνεχής ενσωμάτωση και 
κατ΄επέκταση ανάλυση καινούριων αλληλίων που 
εμφανίζονται στον πληθυσμό. 

475 τυποποιήσεις 60,00 € / τυποποίηση 28.500,00 € 

18.04.01.03.007  
18.04.01.03.009   
18.04.01.03.013   
18.04.01.03.017   
18.04.01.03.019    
18.04.01.03.021     
18.04.01.03.023 
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Γ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ με τη μέθοδο ανάστροφου υβριδισμού (rSSO) που χρησιμοποιεί 
ολιγονουκλεοτίδια συνδεδεμένα σε μικροσφαιρίδια με φθορίζουσα χρωστική. Nα χρησιμοποιείται η τεχνολογία Specialty Probes για την επίλυση των 
ασαφειών (ambiguities). Η συλλογή και ανάλυση δειγμάτων να γίνεται από αναλυτή ροής (flow analyser) τεχνολογίας Luminex 3D μέτρησης 500 σφαιριδίων. 
Το ποσοστό επαναλήψεων για το τελικό αποτέλεσμα να μη ξεπερνάει το 4%. (Α/Α 11-17) 

 

  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Ποσοτητα / ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ / ΚΙΤ (€) ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) KEOKEE GR code 

11 
Τόπος ΗLA –A χαμηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία των 100  
εξετάσεων. 

7 kits (700 tests) 5.500,00 € 38.500,00 € 18.04.01.03.006 

12 
Τόπος ΗLA –Β χαμηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία των 100  
εξετάσεων. 

7 kits (700 tests) 5.500,00 € 38.500,00 € 18.04.01.03.008 

13 
Τόπος ΗLA–C  χαμηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία των 100  
εξετάσεων. 

6 kits (700 tests) 5.500,00 € 33.000,00 € 18.04.01.03.012 

14 
Τόπος ΗLA –DQA1;DQB1 χαμηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία 
των 100  εξετάσεων. 

7kits (700 tests) 5.500,00 € 38.500,00 € 18.04.01.03.018 

15 
Τόπος ΗLA –DRB3,4,5 χαμηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία των 
100  εξετάσεων. 

1 kit (100 tests) 5.500,00 € 5.500,00 € 18.04.01.03.016 

16 
Τόπος ΗLA –KIR χαμηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία των 40  
εξετάσεων. 

1 kit (40 tests) 3.600,00 € 3.600,00 € 18.04.01.03.026 

17 
Τόπος ΗLA –MICA χαμηλής ανάλυσης.  Σε συσκευασία των 40  
εξετάσεων. 

1 kit (40 tests) 5.500,00 € 5.500,00 € 18.04.01.03.025 

 

Δ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  με τη μέθοδο ανάστροφου υβριδισμού (rSSO) που χρησιμοποιεί 
ολιγονουκλεοτίδια  συνδεδεμένα σε μικροσφαιρίδια  με φθορίζουσα χρωστική . Nα χρησιμοποιείται η τεχνολογία Specialty Probes για την επίλυση των 
ασαφειών(ambiguities).Η συλλογη και αναλυση δειγμάτων να γίνεται απο αναλυτή ροής (flow analyser) τεχνολογιας Luminex 3D μέτρησης 500 σφαιριδίων 
(συνοδός εξοπλισμός για Γ+Δ). Το ποσοστό επαναλήψεων για το τελικό αποτέλεσμα να μη ξεπερνάει το 4%. (Α/Α 18-23) 
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  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ / ΚΙΤ (€) ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ(€) 
 

18 
Τόπος ΗLA –A. Να επιτυγχάνει πολλαπλασιασμό των εξονίων 2 
εως 5 και του ιντρονίου 1.Σε συσκευασία των 100  εξετάσεων. 

2 kits (200 tests) 5.900,00 € 11.800,00 € 18.04.01.03.007 

19 
Τόπος ΗLA –Β. Να επιτυγχάνει πολλαπλασιασμό των εξονίων 2 
εως 5 και του ιντρονίου 1.Σε συσκευασία των 100  εξετάσεων. 

2 kits (200 tests) 5.900,00 € 11.800,00 € 18.04.01.03.009 

20 
Τόπος ΗLA –C .Να επιτυγχάνει πολλαπλασιασμό των εξονίων 2 
εως 7.Σε συσκευασία των 100  εξετάσεων. 

2 kits (200 tests) 5.900,00 € 11.800,00 € 18.04.01.03.013 

21 
Τόπος ΗLA –DRB1. Να επιτυγχάνει πολλαπλασιασμό του 
εξονίου 2.Σε συσκευασία των 100  εξετάσεων. 

5 kits (600 tests) 5.900,00 € 29.500,00 € 18.04.01.03.015 

22 
Τόπος ΗLA –DQB1;DQA1.Να επιτυγχάνει πολλαπλασιασμό του 
εξονίου 2.Σε συσκευασία των 100  εξετάσεων. 

2 kits (200 tests) 5.900,00 € 11.800,00 € 18.04.01.03.018 

23 
Χρωστική SAPE:Φθορίζουσα χρωστική .Στρεπταβιδίνη 
συνδεδεμένη με φυκοερυθρίνη συμβατή με τη μέθοδο 
ανάστροφου υβριδισμού και τεχνολογία LUMINEX 

4 vials 1.100,00 € 4.400,00 € 18.04.01 

 

Το κόστος των παρακάτω αναλώσιμων (Νο 24-31) που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση διεξαγωγής των εξετάσεων με τη μέθοδο LUMINEX θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στη τιμή των αντίστοιχων αντιδραστηρίων (Α/Α 11-23). 

24 TIPS 20μλ για rainin ΠΙΠΕΤΕΣ 60.000   
 

18.04.01 

25 TIPS 200μλ για rainin ΠΙΠΕΤΕΣ 60.000   
 

18.04.01 
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26 ΠΛΑΚΕΣ COSTAR 96 ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟ LUMINEX 

1.500 

  
 

18.04.01 

27 ΠΛΑΚΕΣ PCR ABGENE 96 ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΓΙΑ PCR 6.000   
 

18.04.01 

28 CONTROLS ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ LUMINEX 5   
 

18.04.01 

29 CALIBRATORS ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ LUMINEX 5   
 

18.04.01 

30 Διάλυμα πλύσης (SEATHE FLUID XMAP) 15   
 

18.04.01 

31 ADHESIVE SEALING SHEETS 10.000   
 

18.04.01 

 

 

Ε. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  με τη μέθοδο αλληλούχησης νέας γενιάς (NGS) (συνοδός εξοπλισμός με 
τεχνικές προδιαγραφές). A/A 32 

  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ / ΚΙΤ (€) ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ(€) 
 

32 
Πλήρες Κιτ για την ταυτόχρονη ανάλυση 11 γενετικών τόπων: 
HLA-A, -B, -C, -DRB1/3/4/5, -DQΑ1, -DQΒ1, -DPA1, -DPB1 με 
NGS. 

1000 τυποποιήσεις 400,00 €/ τυποποίηση 400.000,00 € 

18.04.01.03.007  
18.04.01.03.009   
18.04.01.03.013   
18.04.01.03.017   
18.04.01.03.019    
18.04.01.03.021     
18.04.01.03.023 

 

ΣΤ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ χωρίς συνοδό εξοπλισμό Α/Α 33-54 
 

  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ / ΚΙΤ (€) ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ(€) 
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33 
(Γ.ΣΤ1) 

Κιτ απομόνωσης DNA με αυτοματοποιημένο τρόπο από ολικό 
αίμα, με παράλληλη αναβάθμιση του υφιστάμενου 
συστήματος Biorobot 9604, ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου. Το 
κιτ να είναι πιστοποιημένο για in vitro διαγνωστική χρήση. 

80 kits 1.188,00 € 95.040,00 € 18.04.01 

34 
(Γ.ΣΤ2) 

Τεστ ελέγχου επιμολύνσεων χώρου και εξαρτημάτων 1 kit 500,00 € 500,00 € 18.04.01 

35 
(Γ.ΣΤ3) 

TAQ DNA POLYMERASE,ανασυνδυασμένη, για ενίσχυση 
τμημάτων  DNA, μήκους 5 Κb.Να έχει συγκέντρωση 5U/μl και 
ναεξασφαλίζει την άριστη ειδικότητα και απόδοση της PCR 
χωρίς βελτιστοποίηση των συνθηκών της αντίδρασης (πχ 
συγκέντρωση Mg2+ και primers annealing temperature) . 
Συσκευασία 500 Units 

250 vials                                               
(125.000 U) 

38,00 € 9.500,00 € 18.04.01 

36 
(Γ.ΣΤ4) 

Mineral oil Ειδικό για PCR  60 68,62 € 4.117,2 € 18.04.01 

37 
(Γ.ΣΤ5) 

Ladder 100 Base-Pair (100-1000bp). Η κάθε συσκευσία να 
επιτυγχάνει περίπου 100 applications. Να συνοδεύεται από 
χρωστική φορτώσεως (loading dye).                                                                        

60 32,60 € 1.956,00 € 18.04.01 

38 
(Γ.ΣΤ6) 

Cresol red (Na, salt, H2O soluble) 4 40,00 € 160,00 € 18.04.01 

39 
(Γ.ΣΤ7) 

d ATP  (sodium salt) 100mM, 25 μmol)  4 51,25 € 205,00 € 18.04.01 

40 
(Γ.ΣΤ8) 

dGTP (Sodium salt) 100mM, 25μmol  4 51,25 € 205,00 € 18.04.01 

41 
(Γ.ΣΤ9) 

dCTP (sodium salt) 100mM, 25 μmol  4 51,25 € 205,00 € 18.04.01 

42 
(Γ.ΣΤ10) 

dTTP (sodium salt) 100mM, 25μmol  4 51,25 € 205,00 € 18.04.01 

43 
(Γ.ΣΤ11) 

dNTP set (sodium salt) 100mM, 4x25μmol  4 65,00 € 260,00 € 18.04.01 

44 10x PCR Buffer-GENE AMP 10x PCR  4 70,12 € 280,48 € 18.04.01 
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(Γ.ΣΤ12) 

45 
(Γ.ΣΤ13) 

Γλυκερόλη  4 18,91 € 75,64 € 18.04.01 

46 
(Γ.ΣΤ14) 

ULTRA PURE αγαρόζη με Gel strength >1200g/cm² και 
ελεύθερη από Dnase και RNase. Να διατίθεται σε συσκευασία 
500g. 

8 180,00 € 1.440,00 € 18.04.01 

47 
(Γ.ΣΤ15) 

Tris base ULTRA PURE GRADE σε συσκευασία 1kg, 
καθαρότητας >99,9% και ελεύθερο από 
DNase,RNase,Protease.  

2 117,54 € 235,08 € 18.04.01 

48 
(Γ.ΣΤ16) 

Βορικό οξύ, σε συσκευασία 500gr,extra pure 2 9,56 € 19,12 € 18.04.01 

49 
(Γ.ΣΤ17) 

EDTA, σε συσκευασία 500gr 2 66,12 €  132,24 € 18.04.01 

50 
(Γ.ΣΤ18) 

Ρυθμιστικό διάλυμα ΤΒΕ 10x ULTRA PURE 4 145,00 € 580,00 € 18.04.01 

51 
(Γ.ΣΤ19) 

Ethidium Bromide 5g, 1g 2 102,50 € 205,00 € 18.04.01 

52 
(Γ.ΣΤ20) 

Προπανόλη analytical grade σε συσκευασία 2.5 λίτρων 2 23,00 € 46,00 € 18.04.01 

53 
(Γ.ΣΤ21) 

Κυβέτες φωτομέτρησης για το μηχάνημα Eppendorf 
Biophotometer 8,5 mm light centre height, χωρητικότητας 50-
2000μl και μήκος κύματος 220-1600nm. Σε συσκευασία των 
200 κυβετών. 

10 220,00 € 2.200,00 € 18.04.01 

54 
(Γ.ΣΤ22) 

Θερμογραφικό χαρτί για σύστημα ανάλυσης (Minibis Pro)  
πηκτωμάτων από την PCR.Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων 

5 50,00 € 250,00 € 18.04.01 

   
ΣΥΝΟΛΟ  826.006,76 € 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ Α/Α 32 

1. 

Το προσφερόμενο συνοδό σύστημα να είναι Γενετικός Αναλυτής Νέας Γενιάς (Next Generation 
Sequencer) σύγχρονης τεχνολογίας και πλήρους αυτόματης λειτουργίας για την ανάλυση DNA. Το 
σύστημα να είναι ανοικτό ως προς την επιλογή των αντιδρστηρίων για τυποποίηση HLA : να 
έχουν αναπτυχθεί έτοιμα προς χρήση HLA κίτ για την τυποποίηση των 11 γενετικών τόπων ( όπως 
ζητείται στις προδιαγραφές των αντιδραστηρίων),από τουλάχιστον δύο ή  οσο το δυνατόν 
περισσότερες εταιρείες για το εν λόγω σύστημα NGS. 

2. 

Το σύστημα να είναι αυτοματοποιημένο και να απαιτείται η όσο το δυνατό λιγότερη παρέμβαση του 
χρήστη κατά την διάρκεια του πρωτοκόλλου αλληλούχησης, από την ταυτόχρονη φόρτωση των 
δειγμάτων έως το προσδιορισμό της αλληλουχίας (Sequencing). 

3. 

 Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα εάν ο αναλυτής δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία σε 
ένα μόνο όργανο, δηλαδή να μην απαιτείται συμπληρωματικός εξοπλισμός για να ολοκληρωθεί η 
ενίσχυση του δείγματος  (cluster amplification) προς αλληλούχηση, καθώς η πρωτογενής ανάλυση 
των αποτελεσμάτων της αλληλούχησης. Να αναφερθεί το πρωτόκολλο της κλωνικής ενίσχυσης, της 
αλληλούχησης και της ανάλυσης, από την βιβλιοθήκη ως τα αρχεία FASTQ. 

4. 
Να μπορεί το σύστημα να ολοκληρώνει τη διαδικασία από το δείγμα στην άμεση αναφορά των 
αποτελεσμάτων σε όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο. 

5. 

Να είναι δυνατή η ανάλυση μικρών ποσοτήτων αρχικού δείγματος νουκλεϊκών οξέων (π.χ. γενωμικό 
(g)DNA, συμπληρωματικό (c)DNA, ενισχυμένα προϊόντα αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 
(amplicons), mRNA, rRNA κ.α.), με ευαισθησία τουλάχιστον 1ng gDNA. 

6. 

Να πραγματοποιείται αλληλούχηση δύο κατευθύνσεων (paired end sequencing) στο ίδιο όργανο σε 
κάθε εκτέλεση (run), προκειμένου να διασφαλιστεί η αλληλούχηση και των δύο ακραίων τμημάτων 
του κάθε κομματιού DNA σε εφαρμογές μελέτης περιοχών που περιέχουν επαναλαμβανόμενες 
αλληλουχίες, ή ανακατατάξεις, όπως ελλείψεις (deletions), προσθήκες (insertions), ή αναστροφές 
(inversions). Να αναφερθεί το πρωτόκολλο. 
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7. 
Να στηρίζεται στην αποδεδειγμένη χημεία Sequencing-By-Synthesis (SBS), η οποία εξασφαλίζει τη 
μέγιστη δυνατή ακρίβεια και αποφυγή σφαλμάτων σε περιοχές DNA με ομοπολυμερή. 

8. 

Η συνολική απόδοση ανάγνωσης (output) της αλληλουχίας βάσεων ανά ανάλυση (run) να είναι 
τουλάχιστον 7Gb υψηλής ποιότητας δεδομένων. Να αναφερθούν οι βέλτιστες τιμές, ώστε να 
αξιολογηθούν. 

9. Το σύστημα να δίνει την δυνατότητα της επιλογής του μήκους αλληλούχησης.  

10. 

Να εξασφαλίζει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας: Q-score (η πιθανότητα η βάση που 
διαβάζεται να είναι σωστή, base calling performance) να είναι τουλάχιστον  (minimum) 30 για το 
>80% των βάσεων των αλληλουχιών συνολικού μήκους μέχρι 300 βάσεων, ώστε να αποφεύγονται 
λανθασμένα αποτελέσματα και επαναλήψεις. 

11. 

Το πλήθος υψηλής ποιότητας αναγνώσεων ανά ανάλυση (high quality reads per run) να είναι  κατά 
μέσον όρο 50 εκατομμύρια σε αλληλουχήσεις διπλής κατεύθυνσης (paired end sequencing). Να 
αναφερθεί η μέγιστη τιμή ώστε να αξιολογηθεί. 

12. 

Τα αντιδραστήρια για την αλληλούχηση να είναι κατά το μέγιστο δυνατό προ-αναμεμειγμένα, ώστε 
να μειώνονται οι πιθανότητες λάθους από τους χρήστες. Να υπάρχουν διαφορετικές διαμορφώσεις 
των αντιδραστηρίων αλληλούχησης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες αλληλούχησης. 

13. 
Να προσφέρει ευελιξία επιλογής του αριθμού δειγμάτων ανά εκτέλεση (run) με τη χρήση 
συγκεκριμένων αντιδραστηρίων. 

14. 
Η αξιοπιστία του συστήματος να τεκμηριώνεται από σχετικά έντυπα του κατασκευαστή και 
αντίστοιχη βιβλιογραφία σε έγκυρες επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις με κριτές. 

15. 
Να διατίθεται λογισμικό σχεδιασμού μελετών στοχευμένης αλληλούχησης (custom amplicon, custom 
enrichment) για εφαρμογές επιλογής του εργαστηρίου. 
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16. 

Η ανάλυση δεδομένων να γίνεται στο ίδιο όργανο συμπεριλαμβανομένων των base calling, 
alignment, και variant calling. Τα δεδομένα να παράγονται σε τυποποιημένη μορφή ώστε να 
επιτρέπεται η χρήση ποικίλων εργαλείων για την ανάλυσή τους. Να αναφερθούν αναλυτικά οι 
δυνατότητες του λογισμικού για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων. 

17. 

Το υπολογιστικό σύστημα αλληλούχησης  να επιτρέπει την μετατροπή των δεδομένων σε αρχεία 
τύπου FASTQ, BAM χωρίς τα δεδομένα να απαιτείται να αποσταλούν σε απομακρυσμένο 
διακομιστή. 

18. 

Ο αλληλουχητής να συνοδεύεται από αυτόματο σύστημα προετοιμασίας βιβλιοθηκών για την 
ανάλυση των HLA γενετικών τόπων, που θα περιλαμβάνει το απαραίτητο λογισμικό και τα 
πρωτόκολλα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Το αυτόματο σύστημα να μπορεί να διαχειριστεί έως 96 
δείγματα/run.Να παρέχεται πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή. 

19. 

Ο αλληλουχητής να συνοδεύεται από σύστημα ηλεκτροφόρησης τμημάτων DNA σε τριχοειδή για τον 
έλεγχο των παραγόμενων βιβλιοθηκών DNA, πριν ξεκινήσει η αλληλούχησή τους. Η 
ηλεκτροφορητική ανάλυση των τμημάτων να πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα (να 
μην ξεπερνάει τα 30 λεπτά για 96 δείγματα) και ο χρησιμοποιημένος όγκος του κάθε δείγματος να 
είναι ο ελάχιστος δυνατός (κάτω από 1μl). Το σύστημα ηλεκτροφόρησης να μπορεί να αναλύει και 
δείγματα χαμηλής συγκέντρωσης σε νουκλεϊκά οξέα έως 0,1ng/μl και να έχει ακρίβεια-διακριτική 
ικανότητα των ηλεκτροφορημάτων έως και 5 bp. 

20. 

Να παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη και άμεση ανταπόκριση από ειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο του 
συστήματος αλληλούχησης. 
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21. 

Η εγκατάσταση του γενετικού αναλυτή να γίνει δωρεάν και να συνοδεύεται από δωρεάν εκπαίδευση 
όλου του ενδιαφερόμενου προσωπικού του τμήματος, στο χώρο του εργαστηρίου από εκπαιδευτές 
της προμηθεύτριας εταιρείας, οι οποίοι θα πρέπει απαραιτήτως να είναι πιστοποιημένοι από την 
κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκπαίδευση θα γίνει με υλικά/αναλώσιμα που θα παρέχει για την 
εγκατάσταση και εκπαίδευση η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς επιπλέον κόστος για το εργαστήριο. Η 
εκπαίδευση νέων χρηστών να παρέχεται δωρεάν στο χώρο του εργαστηρίου για τουλάχιστον ένα 
έτος από την ημερομηνία άφιξης του οργάνου. 

22. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του οργάνου για ένα (1) έτος. 

23. 

Ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας ISO – 9001:2008 και ISO-13485:2003. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένη βάσει των προτύπων ISO-9001:2008 και ISO-13485:2003 σε ότι αφορά τη διακίνηση 
και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εργαστηριακού εξοπλισμού και την επιστημονική 
υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού. 

    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Α/Α 32 

1. Η τεχνολογία θα πρέπει να βασίζεται στην αλληλούχηση νέας γενιάς (Next Generation Sequencing). 

2. 

Η συνολική διαδικασία θα πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα την υψηλής ανάλυσης τυποποίηση 
ανθρωπίνων γενετικών τόπων του ανθρωπίνου μείζοντος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας 
(MHC/HLA). Η αλληλούχηση θα πρέπει να δίνει αποτελέσματα τυποποίησης ανάλυσης τουλάχιστον 
2 ψηφίων και να φτάνει σε 4 ψηφία, ανάλογα με το HLA αλλήλιο και την υπάρχουσα HLA 
ονοματολογία. 

3. Η διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
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• Προετοιμασία βιβλιοθηκών DNA για τους HLA γενετικούς τόπους. 

• Αλληλούχηση των βιβλιοθηκών DNA  σε αλληλουχητή νέας γενιάς (Next-Generation Sequencing). 

• 
Ανάλυση των αποτελεσμάτων της αλληλούχησης και με κατάλληλο λογισμικό και παροχή του 
αποτελέσματος της HLA τυποποίησης. 

• 
Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Next-
Generation Sequencing. 

4. 

Η συνολική διάρκεια της διαδικασίας αλληλούχησης των HLA γενετικών τόπων, που περιλαμβάνει 
την προετοιμασία των βιβλιοθηκών, την αλληλούχηση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, να μην 
ξεπερνάει τις τέσσερις (4) ημέρες. 

5. 

Το κιτ προετοιμασίας βιβλιοθηκών να είναι κατάλληλο για την ενίσχυση HLA γενετικών τόπων του 
δείγματος και την προετοιμασία βιβλιοθηκών των  τόπων αυτών, κατάλληλες για ανάλυση στον 
αναλυτή αλληλούχησης νέας γενιάς. 

6. 
Το κιτ να είναι κατάλληλο για την προετοιμασία βιβλιοθηκών DNA από 11 HLA γενετικούς τόπους, 
ήτοι HLA-A, HLA-B, HLA-C, DQB1, DQA1, DPA1, DRB1/3/4/5, DPB1. 

7. 

Το κιτ να είναι πλήρες και έτοιμο προς χρήση, δηλαδή να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
αντιδραστήρια, (όπως το ένζυμο για την Long-Rnage PCR, το ένζυμο για την κατάτμηση των 
προϊόντων της Long-Rage PCR, τα σφαιρίδια καθαρισμού κ.α.) για την προετοιμασία των 
βιβλιοθηκών. 

8. 
Η χρονική διάρκεια της προετοιμασίας των βιβλιοθηκών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις τρεις (3) 
μέρες. 

9. 

Το κιτ να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αναλώσιμα (όπως  κασέτες και αντιδραστήρια 
αλληλούχησης), τα οποία απαιτούνται για να αναλυθούν οι βιβλιοθήκες DNA στον αλληλουχητή νέας 
γενιάς, που θα παραχωρηθεί ως συνοδός εξοπλισμός. 

10. Η διαδικασία να μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και με περιορισμένη  ποσότητα  DNA 200ng-500ng. 
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11. 
Η τεχνολογία του κιτ προετοιμασίας βιβλιοθηκών, να επιτρέπει την αλληλούχηση των βιβλιοθηκών 
πολλαπλών δειγμάτων ταυτόχρονα, με την χρήση αλληλουχιών-δεικτών ταυτοποίησης. 

12. 
Να υπάρχει ευελιξία ως προς τον αριθμό των δειγμάτων τα οποία μπορούν να αναλυθούν 
ταυτόχρονα στον προσφερόμενο αναλυτή. 

13. 
Το κιτ να συνοδεύεται από τους ειδικούς δείκτες ταυτοποίησης  των δειγμάτων προς τυποποίηση και 
τα ένζυμα/αντιδραστήρια που απαιτούνται για την ενσωμάτωσή τους. 

14. 

Η τεχνολογία του κιτ προετοιμασίας βιβλιοθηκών, καθώς και της τεχνολογίας αλληλούχησης 
(συνολική διαγνωστική διαδικασία) να υποστηρίζει  αλληλούχηση διπλής κατεύθυνσης (paired-end 
sequencing) για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων και την αποφυγή σφαλμάτων. 

15. 

Η τεχνολογία του κιτ να υποστηρίζει τον σωστό προσδιορισμό των φάσεων (phasing determination) 
των εξονίων και των ιντρονίων των HLA γενετικών τόπων  σε κάθε αλυσίδα του DNA. Να περιγραφεί 
η διαδικασία ανάλυσης. 

16. H ακρίβεια των αποτελεσμάτων του kit να είναι μεγαλύτερη από 99% 

17. 
Το ποσοστό των ασαφειών (ambiguity rate), ως προς τον προσδιορισμό των HLA αλληλίων να είναι 
το χαμηλότερο δυνατό. 

18. 
Το πρωτόκολλο προετοιμασίας των βιβλιοθηκών να μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε αυτόματο 
σύστημα 
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19. 

Το προσφερόμενο kit θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με τον προσφερόμενο  αλληλουχητή 
νέας γενιάς. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο kirt προέρχεται από διαφορετικό κατασκευαστικό 
οίκο από αυτόν του αλληλουχητή νέας γενιάς, να κατατεθούν στοιχεία που αποδεικνύουν  την 
συμβατότητα. 

20. Το kit να περιλαμβάνει το κατάλληλο λογισμικό ανάλυσης των αποτελεσμάτων της αλληλούχησης. 



 

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ    Προυπολογισμός 
αντιδραστηρίων χωρίς ΦΠΑ : 492.779 € 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΚΙΤ      (€) 
χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€)  
χωρίς ΦΠΑ 

 ΚΕΟΚΕΕ  GR code 

Α 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ         

1 

 

Αντί-λεμφοκυτταρικός αρνητικός μάρτυρας, 
ελεγμένος και αρνητικός για αντί-HLA 
αντισώματα τάξης I&II, για διενέργεια 
μικρολεμφοκυτταροτοξικών δοκιμασιών 
ανίχνευσης αντί-HLA αντισωμάτων 

10mL 25,00 € /0,5ml  500,00 € 18.04.01.02.001 

2 Αντί-λεμφοκυτταρικός IgM μάρτυρας, 
θετικός για αντί-HLA ς IgM αντισώματα 
τάξης  I&II, για διενέργεια 
μικρολεμφοκυτταροτοξικών δοκιμασιών 
ανίχνευσης αντί-HLA αντισωμάτων 

10mL 110,00 € / ml  1.100,00 € 18.04.01.02.001 

3 Αντί-λεμφοκυτταρικός IgG μάρτυρας, 
θετικός για αντί-HLA  IgG αντισώματα τάξης  
I&II, για διενέργεια 
μικρολεμφοκυτταροτοξικών δοκιμασιών 
ανίχνευσης αντί-HLA αντισωμάτων 

10mL 25,00 € / 0,5ml  500,00 € 18.04.01.02.001 

4 

 

Μαγνητικά σφαιρίδια διαμέτρου 
μικρότερης από 1μ για απομόνωση T 
λεμφοκυττάρων από ολικό περιφερικό αίμα 

1 540,00 € 540,00 € 18.04.01.02.001 

5 Μαγνητικά σφαιρίδια διαμέτρου 
μικρότερης από 1μ για απομόνωση Β 
λεμφοκυττάρων από ολικό περιφερικό αίμα 

8 540,00 € 4.320,00 € 18.04.01.02.002 

6 

 

Πλάκες με προεισαγμένους αντιορούς 
έναντι των HLA-A,-B,C αντιγόνων για 
τιτλοποίηση λυοφιλιοποιημένου 
συμπληρώματος κονίκλου 

1 kit (10 tests/kit) 450,00 € 450,00 € 18.04.01.02.001 
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7 Λυοφιλιοποιημένο συμπλήρωμα κονίκλου 
για την ταυτόχρονη ανίχνευση αντί-HLA 
τάξης Ι&II αντισωμάτων με την 
μικρολεμφοκυτταροτοξική δοκιμασία 
ιστικής διασταύρωσης, 1ml/flacon 

350 ml  7,00 € / ml  2.450,00 € 18.04.01.02.002 

 
 
8 

Πλάκες με προεισαγμένους αντιορούς 
έναντι των HLA-A,-B,C αντιγόνων, 144 
θέσεων (2Χ72 θέσεις 
συμπεριλαμβανομένου θετικού και 
αρνητικού μάρτυρα) για τυποποίηση HLA 
τάξης Ι αντιγόνων με 
μικρολεμφοκυτταροτοξική δοκιμασία 
εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα. Οι 
πλάκες να συνοδεύονται με συμπλήρωμα. 

200 tests 48,40 € / TEST 9.680,00 € 18.04.01.03.001 

 

9 

Πλάκες με προεισαγμένους αντιορούς 
έναντι των HLA-C αντιγόνων, 
συμπεριλαμβανομένου θετικού και 
αρνητικού μάρτυρα για τυποποίηση HLA-C 
αντιγόνων με μικρολεμφοκυτταροτοξική 
δοκιμασία εξαρτώμενη από το 
συμπλήρωμα 

1 KIT (10 tests/kit) 490,00 € / kit 490,00 € 18.04.01.03.001 

 

10 
Πλάκες με προεισαγμένους μονοκλωνικούς 
αντιορούς έναντι HLA τάξης ΙΙ αντιγόνων, 72 
θέσεων, με ενσωματωμένο συμπλήρωμα 
για HLA τάξης ΙΙ τυποποίηση 

3 KIT (10 tests/kit) 106,00 € / test 3.180,00 € 18.04.01.03.002 

11 Πλάκες με προεισαγμένους αντιορούς 
έναντι HLA τάξης ΙΙ αντιγόνων, 72 θέσεων, 
για HLA τάξης ΙΙ τυποποίηση 

100 tests 32,00 € / test 3.200,00 € 18.04.01.03.002 
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12 
Πλάκες με προεισαγμένους μονοκλωνικούς 
αντιορούς έναντι HLA τάξης Ι αντιγόνων, 72 
θέσεων, με ενσωματωμένο συμπλήρωμα  
για HLA τάξης Ι τυποποίηση 

3 KIT (10 tests/kit) 106,00 € / test 3.180,00 € 18.04.01.03.001 

13 Hanks Normal των 500ml  για έκπλυση 
λεμφοκυττάρων  

2 35,00 € 70,00 € 18.04.01 

14  Υγρό διαχωρισμού λεμφοκυττάρων 
(Φικόλλη) 1,077g/ml, 100ml/flacon 

20000ml 
20,00 € / 
100mL 

4.000,00 € 18.04.01 

15 Διάλυμα ηωσίνης με μονιμοποιητικό 
παράγοντα, για ταυτόχρονη βαφη και 
μονιμοποίηση λεμφοκυττάρων  για 
διενέργεια μικρολεμφοκυτταροτοξικών 
δοκιμασιών ανίχνευσης αντί-HLA 
αντισωμάτων, 500 ml 

2 425,00 € 850,00 € 18.04.01 

16 Φθορίζουσα χρωστική acridine-orange-
ethidium bromide για βαφη και 
μονιμοποίηση λεμφοκυττάρων σε ένα 
χρόνο σε μικρολεμφοκυτταροτοξικές 
δοκιμασίες συμπεριλαμβανομένου και HLA 
τυποποίησης, 100ml 

2 235,00 € 470,00 € 18.04.01 

17 Normal Human Serum,sterile -filtered,500 
ML 

2 100,00 €  200,00 € 18.04.01 

18 GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN 
(BOUND & FREE) secondaery antibody ,2ml 

1 200,00 € 200,00 € 18.04.01 

19 DMSO-Dimethyl sulfoxide, ≥ 99.9%  purity 
,100ml 

4 35,00 € 140,00 € 18.04.01 

20 Dithiothreitol (DTT),99% purity ,molecular 
biology grade,5gr  

1 146,00 € 146,00 € 18.04.01 

21 Πλάκες Τ λεμφοκυττάρων για ανίχνευση και 
καθορισμό των εξαρτώμενων από το 
συμπλήρωμα –κυτταροτοξικών- HLA-A,B,C 
αντισωμάτων, 60 ή 72 θέσεων, με 
ενσωματωμένους  θετικούς και  

200 tests=200πλάκες 41,60 € / τεστ 8.320,00 € 18.04.01.02.001 
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αρνητικούςμάρτυρες 

22 Πλάκες Β λεμφοκυττάρων για ανίχνευση και 
καθορισμό των εξαρτώμενων από το 
συμπλήρωμα –κυτταροτοξικών- HLA 
αντισωμάτων, 60 (2Χ30) θέσεων, με 
ενσωματωμένους  θετικούς και  αρνητικούς 
μάρτυρες ανά 30 θέσεις 

320 tests=160πλάκες 19,20 / τεστ 6.144,00 € 18.04.01.02.002 

23 
Θρεπτικό υλικό RPMI 1640, σε υγρή μορφή, 
χωρίς L- Glutamine,500ml 

45 5,00 € 225,00 € 
18.05.01.20.001 
18.05.01.21.001 
18.05.01.22.001 

24 Εμπλουτισμένο θρεπτικό υλικό RPMI 1640, 
Dutch modified σε υγρή μορφή, χωρίς L- 
Glutamine, με 20mM HEPES buffer και 1g/L 
Sodium Bicarbonate,500ml 

38 22,00 € 836,00 € 
18.05.01.20.001 
18.05.01.21.001 
18.05.01.22.001 

25 
Phosphate buffer Saline (PBS) με Ph=7.2 
(1x), 500ml, χωρίς Calcium and Magnesium  

140 9,00 € 1.260,00 € 
18.05.01.20.001 
18.05.01.21.001 
18.05.01.22.001 

 

Δ.Β  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 26-42 ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     
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26 

KIT για τον ταυτόχρονο καθορισμό ύπαρξης 
ή απουσίας (screening) αντι-HLA τάξης Ι&ΙΙ 
αντισωμάτων καθώς και αντί-MICA 
αντισωμάτων με χρήση πάνελ χρωματικά 
κωδικοποιημένων μικροσφαιριδίων , στα 
οποία έχουν προσκολληθεί τα προς εξέταση 
κεκαθαρμένα HLA τάξης Ι&ΙΙ και MICA 
αντιγόνα (τεχνολογία luminex).Nα 
περιλαμβάνεται στο panel θετικό και 
αρνητικό μικροσφαιριδίo για αξιολόγηση 
του αποτελέσματος και ποιοτικό έλεγχο. 

25 2.800,00 € 70.000,00 € 
18.04.01.02.009   
18.04.01.02.003 

27 

KIT για τον καθορισμό του ποσοστου PRAs 
(% panel reactive antibodies) καθώς και της 
ειδικότητας αντι-HLA τάξης Ι αντισωμάτων 
με χρήση πάνελ χρωματικά 
κωδικοποιημένων μικροσφαιριδίων , στα 
οποία έχουν προσκολληθεί τα προ εξέταση 
κεκαθαρμένα HLA τάξης Ι αντιγόνα 
(τεχνολογία luminex) 

4 4.100,00 € 16.400,00 € 18.04.01.02.004 

28 

KIT για τον καθορισμό του ποσοστου PRAs 
(% panel reactive antibodies) καθώς και της 
ειδικότητας αντι-HLA τάξης II αντισωμάτων 
με χρήση πάνελ χρωματικά 
κωδικοποιημένων μικροσφαιριδίων, στα 
οποία έχουν προσκολληθεί τα προς εξέταση 
κεκαθαρμένα HLA τάξης ΙI αντιγόνα 
(τεχνολογία luminex) 

4 4.100,00 € 16.400,00 € 18.04.01.02.005 

29 

KIT για τον ακριβή καθορισμό και 
ταυτοποίηση της ειδικότητας αντι-HLA 
τάξης Ι αντισωμάτων με χρήση πάνελ 
τουλάχιστον 90 χρωματικά 
κωδικοποιημένων μικροσφαιριδίων, σε 
κάθε ένα από τα οποία έχει προσκολληθεί 
μόνο ένα συγκεκριμένο HLA τάξης Ι 
αντιγόνο σε επίπεδο αλληλίου (single 

18 7.300,00 € 131.400,00 € 18.04.01.02.006 
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antigens, τεχνολογία luminex)  

30 

Συμπληρωματικό KIT για τον ακριβή 
καθορισμό και ταυτοποίηση  επιπλέον 
ειδικοτήτων αντι-HLA τάξης Ι αντισωμάτων 
που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό kit 
single antigens class I, με χρήση πάνελ 
χρωματικά κωδικοποιημένων 
μικροσφαιριδίων, σε κάθε ένα από τα 
οποία έχει προσκολληθεί μόνο ένα 
συγκεκριμένο HLA τάξης Ι αντιγόνο σε 
επίπεδο αλληλίου (single antigens, 
τεχνολογία luminex)  

1 2.700,00 € 2.700,00 € 18.04.01.02.006 

31 

KIT για τον ακριβή καθορισμό και 
ταυτοποίηση της ειδικότητας αντι-HLA 
τάξης ΙI αντισωμάτων με χρήση πάνελ 
τουλάχιστον 90 χρωματικά 
κωδικοποιημένων μικροσφαιριδίων, σε 
κάθε ένα από τα οποία έχει προσκολληθεί 
μόνο ένα συγκεκριμένο HLA τάξης ΙI 
αντιγόνο σε επίπεδο αλληλίου (single 
antigens, τεχνολογία luminex)  

20 6.300,00 € 126.000,00 € 18.04.01.02.007 
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32 

Συμπληρωματικό KIT για τον ακριβή 
καθορισμό και ταυτοποίηση επιπλέον 
ειδικοτήτων αντι-HLA τάξης IΙ αντισωμάτων 
που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό kit 
single antigens class II, με χρήση πάνελ 
χρωματικά κωδικοποιημένων 
μικροσφαιριδίων, σε κάθε ένα από τα 
οποία έχει προσκολληθεί μόνο ένα 
συγκεκριμένο HLA τάξης II αντιγόνο σε 
επίπεδο αλληλίου (single antigens, 
τεχνολογία luminex)  

2 2.700,00 € 5.400,00 € 18.04.01.02.007 

33 

Αρνητικός μάρτυρας, κατάλληλος και 
συμβατός με τα kit ανίχνευσης και 
καθορισμού αντί-HLA και αντί-MICA 
αντισωμάτων με τεχνολογία luminex 

8 280,00 € 2.240,00 € 18.04.01.02.003 

34 

Αντί-ανθρώπινη IgG ανοσοσφαιρίνη αίγας 
συζευγμένη με φθοριόχρωμα (R-
φυκοερυθρίνη), κατάλληλη και συμβατή με 
τα kit ανίχνευσης και καθορισμού αντι-HLA 
και αντί-MICA αντισωμάτων με τεχνολογία 
luminex 

8 1.100,00 € 8.800,00 € 18.04.01.02.003 

35 

KIT σφαιριδίων για την απομάκρυνση μη 
ειδικών αντισωμάτων από τον υπό εξέταση 
ορό κατόπιν προσρόφησης, κατάλληλο και 
συμβατό με τα kit ανίχνευσης και 
καθορισμού αντι-HLA και αντί-MICA 
αντισωμάτων με τεχνολογία luminex 

30 480,00 € 14.400,00 € 18.04.01.02.009 

36 

KIT για τον ακριβή καθορισμό και 
ταυτοποίηση της ειδικότητας αντι-MICA 
αντισωμάτων με χρήση πάνελ χρωματικά 
κωδικοποιημένων μικροσφαιριδίων, σε 
κάθε ένα από τα οποία έχει προσκολληθεί 
μόνο ένα συγκεκριμένο MICA αντιγόνο σε 
επίπεδο αλληλίου (single antigens, 
τεχνολογία luminex)  

2 4.100,00 € 8.200,00 € 18.04.01.02.010 
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37 

KIT για τον ταυτόχρονο καθορισμό ύπαρξης 
ή απουσίας (screening) αντι-HLA τάξης Ι&ΙΙ 
αντί-HNA-1-2-3-4 και 5  αντισωμάτων με 
χρήση πάνελ χρωματικά κωδικοποιημένων 
μικροσφαιριδίων, στα οποία έχουν 
προσκολληθεί τα προς εξέταση 
κεκαθαρμένα HLA τάξης Ι&ΙΙ και HNA 
αντιγόνα (τεχνολογία luminex) 

1 2.800,00 € 2.800,00 € 18.04.01.02.003 

38 

C1q  κιτ για χρήση σε συνδυασμό με τα κιτ 
Single Class I και class II, για τον διαχωρισμό 
ειδικότητας αντί-HLA αντισωμάτων που 
συνδέεουν το συμπλήρωμα από τα 
αντισώματα που δεν το συνδέουν  με 
τεχνολογία luminex 

3 1.500,00 € 4.500,00 € 18.04.01.02.003 

39 

C1q  θετικός μάρτυρας για αντί-HLA 
αντισώματα τάξης  I για χρήση με το C1q  
κιτ, για τον διαχωρισμό ειδικότητας αντί-
HLA αντισωμάτων που συνδέεουν το 
συμπλήρωμα από τα αντισώματα που δεν 
το συνδέουν  με τεχνολογία luminex 

1 130,00 € 130,00 € 18.04.01.02.004 

40 

C1q  θετικός μάρτυρας για αντί-HLA 
αντισώματα τάξης  IΙ για χρήση με το C1q  
κιτ, για τον  διαχωρισμό ειδικότητας αντί-
HLA αντισωμάτων που συνδέεουν το 
συμπλήρωμα από τα αντισώματα που δεν 
το συνδέουν  με τεχνολογία luminex 

1 420,00 € 420,00 € 18.04.01.02.005 

41 

C1q  αρνητικός μάρτυρας για αντί-HLA 
αντισώματα για χρήση με το C1q  κιτ, για 
τον  διαχωρισμό ειδικότητας αντί-HLA 
αντισωμάτων που συνδέεουν το 
συμπλήρωμα από τα αντισώματα που δεν 
το συνδέουν  με τεχνολογία luminex 

1 420,00 € 420,00 € 18.04.01.02.003 
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42 

Αντί-ανθρώπινη IgΜ ανοσοσφαιρίνη όνου 
συζευγμένη με φθοριόχρωμα (R-
φυκοερυθρίνη), κατάλληλη και συμβατή με 
τα kit ανίχνευσης και καθορισμού αντι-HLA  
τάξης IgΜ  αντισωμάτων με τεχνολογία 
luminex 

1 1.100,00 € 1.100,00 € 18.05.01.90.900 

43 

IgM  θετικά σφαιρίδια, κατάλληλα και 
συμβατά με τα kit ανίχνευσης και 
καθορισμού IgM  αντι-HLA αντισωμάτων με 
τεχνολογία luminex 

2 280,00 € 560,00 € 18.05.01.90.900 

 

Δ.Γ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 43-45 ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     

44 

Kit ELISA για ποσοτική ανίχνευση 
αντισωμάτων έναντι του υποδοχέα 1 της 
αγγειοτενσίνης II (AT1R) για διαγνωστική 
χρήση σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. Nα 
χρησιμοποιεί 5 standards (εύρος 2.5-
40U/mL) έτοιμα προς χρήση , θετικό και 
αρνητικό μάρτυρα για ποιοτικό έλεγχο. 

3 4.674,00 € 14.022,00 €   

45 

KIT ELISA για τον καθορισμό ύπαρξης ή 
απουσίας (screening) αντι-HLA τάξης Ι&ΙΙ 
αντισωμάτων σε μικροπλάκα ELISA τύπου 
Terasaki 96 θέσεων επιστρωμένη με  HLA 
τάξης Ι&ΙΙ αντιγόνα 

2 1.800,00 € 3.600,00 € 18.05.01.25.001 

46 

KIT ELISA για τον ακριβή καθορισμό και 
ταυτοποίηση της ειδικότητας αντι-HLA  
τάξης Ι&ΙΙ αντισωμάτων σε μικροπλάκα 
ELISA τύπου Terasaki  96 θέσεων 
επιστρωμένη με  HLA τάξης Ι&ΙΙ αντιγόνα 

2 4.500,00 € 9.000,00 € 18.05.01.25.001 

  ΣΥΝΟΛΟ     490.943,00 €   
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Δ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€)  χωρίς 
ΦΠΑ 

 ΚΕΟΚΕΕ  GR code 

           

1 Amphotercin-B,100ml ,250 VG/ml 2 34,00 € 68,00 € 18.90.90.90.900 

2 h EGF (human recombinant Epidermal 
growth factor),100μg 

1 168,00 € 168,00 € 18.90.90.90.900 

3 L-Glutamin ,20ml,100X 4 7,00 € 28,00 € 18.90.90.90.900 

4 Penicillin-Streptomycin 
solution,100ml,10000U/ml 

6 9,00 € 54,00 € 18.90.90.90.900 

5 Trisodium citrate,100gr 1 23,00 € 23,00 € 18.90.90.90.900 

6 Trypsin 1:250 ,100gr 1 11,00 € 11,00 € 18.90.90.90.900 

7 EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) σε 
σκόνη, 20gr  

1 67,00 € 67,00 € 18.90.90.90.900 

8 Kanamycin Solution 1000ug/ml ,20ml 2 54,00 € 108,00 € 18.90.90.90.900 

9 Dulbecco's modified Εagle's 
medium,500ml 

5 19,00 € 95,00 € 18.90.90.90.900 

10 Non essential amino acids,100ml 1 14,00 € 14,00 € 18.90.90.90.900 

11 Nutrient Mixture F- 12 (HAM),500ML 5 15,00 € 75,00 € 18.90.90.90.900 

12 Fetal bovine serum,  heat inactivated   
500ml 

2 75,00 € 150,00 € 18.90.90.90.900 

13 Bovine serum alboumin ,20gr 1 100,00 € 100,00 € 18.90.90.90.900 

14 PBS, pH (7.2 + 0,05) liquid ,500ml 30 9,00 € 270,00 € 18.90.90.90.900 

15 NaOH ,500gr 1 20,00 € 20,00 € 18.90.90.90.900 

16 Hcl,100ml 1 25,00 € 25,00 € 18.90.90.90.900 

17 Nacl,100ml 1 25,00 € 25,00 € 18.90.90.90.900 

18 INSIDINE   LIQUID,Υγρό καθαρισμού 
κλιβάνου κυτταροκαλλιεργειών 

5 107,00 € 535,00 € 18.90.90.90.900 

           

  ΣΥΝΟΛΟ     1.836,00 €   

 



 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Θα προτιμηθούν κιτ που θα διαθέτουν CE Mark και θα είναι κατάλληλα 
για in vitro διαγνωστική χρήση, έναντι κιτ που είναι RUO. Σε περίπτωση 
προσφοράς αντιδραστηρίων τα οποία το εργαστήριο δεν έχει 
αξιολογήσει, η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει ικανό αριθμό δωρεάν 
δείγματων για αξιολόγηση. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1) Τα προιόντα Luminex θα πρέπει να συνοδεύονται με τον αντίστοιχο 
συνοδό εξοπλισμό (Luminex και πρόγραμμα ανάλυσης) καθώς και να 
υπάρχει δυνατότητα απευθείας αποστολής των αποτελεσματων στο 
πρόγραμμα Medilab του εργαστηρίου, με κόστος διασύνδεσης που θα 
επιβαρύνει την εταιρεία παροχής των αντιδραστηρίων.                                                         
Το λογισμικό του Luminex  να έχει δυνατότητα ιχνηλάτισης αντισωμάτων 
(antibody tracking) και εξαγωγής συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων σε 
πρόγραμμα excell .                                                                                          Τα 
προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο 
κατασκευαστή ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης 
όλων των ανωτέρω παραμέτρων προς διευκόλυνση της λειτουργίας του 
Εργαστηρίου.                                  Να παρέχεται πλήρης τεχνική 
υποστήριξη και άμεση ανταπόκριση από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 
της προμηθεύτριας εταιρείας.                                                                  Η 
εγκατάσταση του αναλυτή να συνοδεύεται από δωρεάν εκπαίδευση όλου 
του ενδιαφερόμενου προσωπικού του Εργαστηρίου και με 
υλικά/αναλώσιμα που θα παρέχει η προμηθεύτρια εταιρεία χωρίς 
επιπλέον κόστος για το Εργαστήριο. Η συντήρηση και ο τακτικός έλεγχος 
του συνοδού εξοπλισμού θα επιβαρύνει την εταιρεία παροχής των 
αντιδραστηρίων. 

2) Τα προιόντα ELISA θα πρέπει να συνοδεύονται με τον αντίστοιχο 
συνοδό εξοπλισμό (φωτόμετρο για μικροπλάκες  τύπου Terasaki και 
πρόγραμμα ανάλυσης) καθώς και να υπάρχει δυνατότητα απευθείας 
αποστολής των αποτελεσματων στο πρόγραμμα Medilab του 
εργαστηρίου, με κόστος διασύνδεσης που θα επιβαρύνει την εταιρεία 
παροχής των αντιδραστηρίων. Η συντήρηση και ο τακτικός έλεγχος του 
συνοδού εξοπλισμού θα επιβαρύνει την εταιρεία παροχής των 
αντιδραστηρίων. 
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Βασικά χαρακτηριστικά των αντιδραστηρίων      

Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκης Οδηγίας CE MARK. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας προμηθευτής 
που να διαθέτει CE σε κάποιον από τους ζητούμενους κωδικούς τότε μόνο να δύναται να 
προσφερθούν αντιδραστήρια ASR ή RUO. Τα αντισώματα απο τη στιγμή που θα 
ανοιχτούν να παραμένουν σταθερα τουλάχιστον για διάστημα 3 μηνών.  Ένα μέρος των 
αντιδραστηρίων θα ζητηθούν με σύγχρονο συνοδό εξοπλισμό ενώ τα υπόλοιπα θα 
προσφερθούν εκτός συνοδού εξοπλισμού. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο 
αντιδραστήριο δεν έχει ελεγθεί από το Εργαστήριο όσον αφορά τον τίτλο του 
αντισώματος ,θα πρέπει να υποβληθούν δείγματα για τον έλεγχο του αναφερόμενου 
τίτλου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 242.496,91 € 

 
Α.ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΩΝ 

Γενική 
ονομασία 

Συνδεδεμένο φθοριόχρωμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (TESTS) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ  

TIMH/TMX  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ KEOKEE GR code 

CD1a FITC 50 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD1a PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD1c PC5.5 50 1 414,00 € 414,00 € 13.05.01 

CD2 FITC 100 2 450,00 € 900,00 € 13.05.01 

CD2 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD2 APC ALEXA750 50 1 603,00 € 603,00 € 13.05.01 

CD3 FITC 100 2 450,00 € 900,00 € 13.05.01 

CD3 PE 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD3 PE-CY5 100 2 630,00 € 1.260,00 € 13.05.01 

CD3 ECD 100 5 765,00 € 3.825,00 € 13.05.01 

CD3 PAC-B 50 1 405,00 € 405,00 € 13.05.01 

CD4 FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD4 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 
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CD4 ECD 50 1 414,00 € 414,00 € 13.05.01 

CD4 PECY-5 100 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD4 PC7 100 4 540,00 € 2.160,00 € 13.05.01 

CD4 APC 100 1 657,00 € 657,00 € 13.05.01 

CD4 PC5.5 100 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD5 FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD5 PE 100 2 540,00 € 1.080,00 € 13.05.01 

CD5 PC7 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD5 ECD 100 1 720,00 € 720,00 € 13.05.01 

CD5 PECY-5 100 3 630,00 € 1.890,00 € 13.05.01 

CD5 APC-Alexa Fluor 700 50 1 810,00 € 810,00 € 13.05.01 

CD7 FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD7 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD7 PECY-7 100 3 675,00 € 2.025,00 € 13.05.01 

CD7 APC 50 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD8 FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD8 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD8 ECD 50 3 414,00 € 1.242,00 € 13.05.01 

CD8 PECY-5 100 5 630,00 € 3.150,00 € 13.05.01 

CD8 APC-Alexa fluor 700 50 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD9 FITC 100 1 495,00 € 495,00 € 13.05.01 

CD10 PE 100 2 540,00 € 1.080,00 € 13.05.01 

CD10 ECD 100 1 675,00 € 675,00 € 13.05.01 

CD10 PECY-5 100 5 630,00 € 3.150,00 € 13.05.01 

CD10 PCP 5.5 50 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD11a PE 100 1 585,00 € 585,00 € 13.05.01 

CD11b PE 100 2 540,00 € 1.080,00 € 13.05.01 

CD11b PAC-B 50 1 405,00 € 405,00 € 13.05.01 

CD11b PECY-5 100 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD11c APC 50 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD13 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 
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CD13 PC5.5 50 1 810,00 € 810,00 € 13.05.01 

CD14 FITC 100 3 450,00 € 1.350,00 € 13.05.01 

CD14 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD14 PECY-7 100 4 630,00 € 2.520,00 € 13.05.01 

CD14 APC 50 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD15 FITC 50 2 450,00 € 900,00 € 13.05.01 

CD15 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD16 FITC 100 2 450,00 € 900,00 € 13.05.01 

CD16 PE 100 2 540,00 € 1.080,00 € 13.05.01 

CD16 PECY-5 100 2 630,00 € 1.260,00 € 13.05.01 

CD16 PC7 100 2 495,00 € 990,00 € 13.05.01 

CD16 APC-ALEXA 750 50 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD19 PE 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD19 PECY-5 100 10 630,00 € 6.300,00 € 13.05.01 

CD19 PC7 100 16 657,00 € 10.512,00 € 13.05.01 

CD19 ECD 100 2 765,00 € 1.530,00 € 13.05.01 

CD20 FITC 100 3 450,00 € 1.350,00 € 13.05.01 

CD20 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD20 ECD 100 3 765,00 € 2.295,00 € 13.05.01 

CD20 PC7 100 3 630,00 € 1.890,00 € 13.05.01 

CD20 PACB 100 1 720,00 € 720,00 € 13.05.01 

CD21 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD22 FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD22 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD22 APC-ALEXA-700 50 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD23 APC-ALEXA-700 50 1 567,00 € 567,00 € 13.05.01 

CD23 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD24 PE 100 3 540,00 € 1.620,00 € 13.05.01 

CD24 PECY-5 100 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD25 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD25 PECY-5 100 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 
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CD25 ECD 50 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD27 PE 100 2 540,00 € 1.080,00 € 13.05.01 

CD27 ECD 50 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD27 PC5.5 100 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD28 APC 50 1 540,00 €  540,00 € 13.05.01 

CD30 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD33 PE 100 2 540,00 € 1.080,00 € 13.05.01 

CD33 PECY-5 100 4 630,00 € 2.520,00 € 13.05.03 

CD33 PC5.5 50 1 630,00 € 630,00 € 13.05.03 

CD34 FITC 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.03 

CD34 PE 100 2 540,00 € 1.080,00 € 13.05.03 

CD34 ECD 100 1 810,00 € 810,00 € 13.05.01 

CD34 PE-CY7 100 5 585,00 € 2.925,00 € 13.05.01 

CD36 FITC 100 1 495,00 € 495,00 € 13.05.01 

CD36 PAC-B 50 1 495,00 € 495,00 € 13.05.01 

CD38 FITC 100 2 450,00 € 900,00 € 13.05.01 

CD38 PE 100 2 540,00 € 1.080,00 € 13.05.01 

CD38 PECY-5 100 3 630,00 € 1.890,00 € 13.05.01 

CD38 APC-Alexa750 50 2 585,00 € 1.170,00 € 13.05.01 

CD41 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD41 PECY-7 100 2 540,00 € 1.080,00 € 13.05.01 

CD42b PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD43 FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD45 PECY-5 100 12 657,00 € 7.884,00 € 13.05.01 

CD45 ECD 100 32 765,00 € 24.480,00 € 13.05.01 

CD45 KO 100 4 657,00 € 2.628,00 € 13.05.01 

CD45-RA PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD45-RA PAC-B 50 1 585,00 € 585,00 € 13.05.01 

CD45-RO FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD56 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD56 APC-ALEXA 700 100 1 567,00 € 567,00 € 13.05.01 
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CD56 PC5.5 50 2 900,00 € 1.800,00 € 13.05.01 

CD56 PECY-5 100 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD56 PC7 100 3 702,00 € 2.106,00 € 13.05.01 

CD57 FITC 100 2 450,00 € 900,00 € 13.05.01 

CD58 FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD58 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD59 FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD61 FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD64 FITC 100 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD64 PE 100 2 540,00 € 1.080,00 € 13.05.01 

CD64 PAC-B 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD66b FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD71 FITC 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD71 APC ALEXA700 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD73 PE 100 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

CD79a PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD79b PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD79b APC 50 1 585,00 € 585,00 € 13.05.01 

CD81 FITC 50 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD81 PAC-B 50 2 630,00 € 1.260,00 € 13.05.01 

CD81 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD90 PE 100 1 567,00 € 567,00 € 13.05.01 

CD94 APC 50 1 550,00 € 550,00 € 13.05.01 

CD95 PE 50 1 500,00 € 500,00 € 13.05.01 

CD103 FITC 100 1 495,00 € 495,00 € 13.05.01 

CD117 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD117 APC-ALEXA 750 50 1 585,00 € 585,00 € 13.05.01 

CD123 PE 100 2 540,00 € 1.080,00 13.05.01 

CD123 APC-ALEXA700 50 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

CD127 PE 100 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD138 PE 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 
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CD138 PECY-5 100 1 675,00 € 675,00 € 13.05.01 

CD138 APC 50 1 585,00 € 585,00 € 13.05.01 

CD146 PE 100 1 459,00 € 459,00 € 13.05.01 

CD180 PE 100 1 765,00 € 765,00 € 13.05.01 

CD200 PE 100 1 585,00 € 585,00 € 13.05.01 

CD200 APC-ALEXA 750 100 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD203c PE 100 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

CD235a PE 100 1 585,00 € 585,00 € 13.05.01 

CD235a PECY7 100 1 675,00 € 675,00 € 13.05.01 

CD279 PE 50 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

FMC7 FITC 100 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

IgD FITC 50 2 320,00 € 640,00 € 13.05.01 

IgD PE 50 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

IgM FITC 50 1 387,00 € 387,00 € 13.05.01 

IgM PE 50 1 360,00 € 360,00 € 13.05.01 

IgM PAC-B 50 1 405,00 € 405,00 € 13.05.01 

HLA-DR RD1 50 2 405,00 € 810,00 € 13.05.01 

KOR-SA3544 FITC 50 1 650,00 € 650,00 € 13.05.01 

KOR-SA3544 PE 50 2 765,00 € 1.530,00 € 13.05.01 

MPO FITC 100 1 495,00 € 495,00 € 13.05.01 

NG2 PE 100 1 585,00 € 585,00 € 13.05.01 

TCRα,β PE 50 2 720,00 € 1.440,00 € 13.05.01 

TCRα,β PECY-5 50 1 495,00 € 495,00 € 13.05.01 

TCRγ,δ FITC 50 2 630,00 € 1.260,00 € 13.05.01 

TCRγ,δ PE 50 1 630,00 € 630,00 € 13.05.01 

TCRγ,δ PC7 50 1 540,00 € 540,00 € 13.05.01 

TCR-Vδ2 FITC 50 1 765,00 € 765,00 € 13.05.01 

Tdt pool FITC 50 1 675,00 € 675,00 € 13.05.01 

CD3/CD16,56 FITC/PE 50 2 405,00 € 810,00 € 13.05.01 

7-AAD   150 1 135,00 € 135,00 € 13.05.01 
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PANKERATIN FITC 50 1 450,00 € 450,00 € 13.05.01 

ROR-1 PE 100 1 585,00 € 585,00 € 13.05.01 

IgG1 FITC 100 2 450,00 € 900,00 € 13.05.01 

IgG1 PE 100 2 540,00 € 1.080,00 € 13.05.01 

IgG1/IgG1 FITC/PE 100 2 360,00 € 720,00 € 13.05.01 

  ΣYΣΚΕΥΑΣΙΑ         13.05.01 

kit για χρώση DNA για κυτταρομετρία ροής 
συμβατό με σαπωνίνη και PI-RNAse 

100 1 765,00 € 765,00 € 13.05.01 

TCRVβ repertoire kit 24 επιτόπων 25 1 4.410,00 € 4.410,00 € 13.05.01.22.001 

ισότονο διάλυμα κυτταρομετρίας 10L 35 100,00 € 3.500,00 € 13.05.01 

απορρυπαντικό καθαρισμού κυτταρομετρίας 5L 1 240,00 € 240,00 € 13.05.01 

σφαιρίδια για τον έλεγχο καλής λειτουργίας 
συστήματος υδραυλικών και ευθυγράμμισης 
για 1 laser  

10mL 3 117,00 € 351,00 € 13.05.01 

σφαιρίδια για τον έλεγχο καλής λειτουργίας 
συστήματος υδραυλικών και ευθυγράμμισης 
για 3 laser  

10mL 1 135,00 € 135,00 € 13.05.01 

σφαιρίδια για τον έλεγχο υψηλής τάσης και 
ενίσχυσης εφαρμογών για τους 
κυτταρομετρητές ροής 2 LASERS 

10mL 1 135,00 € 135,00 €  13.05.01 

σφαιρίδια για τον έλεγχο υψηλής τάσης και 
ενίσχυσης εφαρμογών για τους 
κυτταρομετρητές ροής 1 LASER 

10mL 5 126,00 € 630,00 € 13.05.01 

πρότυπο αντιδραστήριο για τον έλεγχο 
ρυθμίσεων εφαρμογών για τους 
κυτταρομετρητές ροής  

60 1 400,00 € 400,00 € 13.05.01 

μονοχρωματικά φθορίζοντα αντιδραστήρια 
για την ρύθμιση αντιστάθμισης 
φθοριοχρωμάτων για συγκεκριμένες 
εφαρμογές για τους κυτταρομετρητές ροής 

100 1 495,00 € 495,00 € 13.05.01 
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λυτικό ερυθρών κυτταρομετρίας με βάση 
NH4CL 

100 10 135,00 € 1.350,00 € 13.05.01 

PBS 10x PH 7.2  15 1 54,00 € 54,00 € 13.05.01 

FIXATIVE SOLUTION PARAFIRMALDEYDE 200 2 90,00 € 180,00 € 13.05.01 

σωληνάρια κυτταρομετρίας ροής 12Χ75 
(συσκευασια 250) 

250 30 45,00 € 1.350,00 € 13.05.01 

KIT για μονιμοποίηση και διαπερατότητα για 
μετρήσεις κυτταρομετρίας με 
μονιμοποιητικό Α και διατρητικό Β  

150 4 315,00 € 1.260,00 € 13.05.01 

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ 204.867,00 € 
  

 

Β. ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
Γενική 
ονομασία 

ΚΛΩΝΟΣ 
Συνδεδεμένο 
φθοριόχρωμα 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(TESTS) 

Προβλεπόμενη 
κατανάλωση 
12 μηνών  

TIMH/TMX ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ KEOKEE GR code 

1 CD9   PE 100 1 446,16 € 446,16 € 13.05.01 

2 CD9   PC5.5 50 1 320,00 € 320,00 € 13.05.01 

3 CD11c   FITC 100 1 562,00 € 562,00 € 13.05.01 

4 CD25   FITC 100 1 594,00 € 594,00 € 13.05.01 

5 CD27   FITC 100 1 594,00 € 594,00 € 13.05.01 

6 CD38 MULTIEPITOPE FITC 50 1 925,00 € 925,00 € 13.05.01 

7 CD49f   PE 25 1 200,00 € 200,00 € 13.05.01 

8 CD56   FITC 100 1 277,33 € 277,33 € 13.05.01 

9 CD66pool   FITC 100 4 513,00 € 2.052,00 € 13.05.01 

10 CD71 T56/14 PE 100 3 420,00 € 1.260,00 € 13.05.01 

11 CD99 B-N24 PE 100 1 300,00 € 300,00 € 13.05.01 

12 CD103   PE 100 1 777,00 € 777,00 € 13.05.01 

13 CD123   PC5 50 1 392,00 € 392,00 € 13.05.01 

14 CD158k   APC 25 1 135,00 € 135,00 € 13.05.01 

15 CD300e   PE 25 1 212,50 € 212,50 € 13.05.01 
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16 CD246 ALK   APC 30 1 212,00 € 212,00 € 13.05.01 

17 Bcl2   FITC 25 1 344,20 € 344,20 € 13.05.01 

18 Ki67   FITC 25 1 159,10 € 159,10 € 13.05.01 

19 Ber-ep4   FITC 100 1 594,00 € 594,00 € 13.05.01 

20 CRLF2-TSLPR   PECY7 100 1 509,60 € 509,60 € 13.05.01 

21 FLAER   FITC 50 1 880,00 € 880,00 € 13.05.01 

22 LYSOZYME   FITC 100 1 410,00 € 410,00 € 13.05.01 

23 Kappa Polyclonal Rabbit FITC 100 4 455,00 € 1.820,00 € 13.05.01 

24 Lambda Polyclonal Rabbit PE 100 4 455,00 € 1.820,00 € 13.05.01 

25 Lambda Polyclonal Rabbit APC 100 1 500,00 € 500,00 € 13.05.01 

26 IgG Polyclonal Rabbit FITC 100 2 471,00 € 942,00 € 13.05.01 

27 IgA Polyclonal Rabbit FITC 100 2 467,00 € 934,00 € 13.05.01 

28 IgM Polyclonal Rabbit FITC 100 1 467,00 € 467,00 € 13.05.01 

29 BDCA1   PE 100 3 350,00 € 1.050,00 € 13.05.01 

30 BDCA2   FITC 100 1 400,00 € 400,00 € 13.05.01 

31 BDCA4   PE 100 1 655,00 € 655,00 € 13.05.01 

32 CD371 CLL1   PE 100 1 431,20 € 431,20 € 13.05.01 

33 TCL1   PE 100 2 385,00 € 770,00 € 13.05.01 

34 SOX11   APC 100 1 400,00 € 400,00 € 13.05.01 

35 EMA   FITC 100 1 860,00 € 860,00 € 13.05.01 

36 SYTO16     250 1 461,12 € 461,12 € 13.05.01 

37 SYTO 41     250 1 549,00 € 549,00 € 13.05.01 

38 φίλτρα 50μ μιας χρήσης για 
διήθηση μυελού 

  250 1 481,46 € 481,46 € 13.05.01 

39 κασέτα μιας χρήσης για τεμαχισμό 
ιστών με συσκευή λειοτρίβισης 

  10 5 100,00 € 500,00 € 13.05.01 

40 λυτικό ερυθρών x10      8 277,33 € 2.218,64 € 13.05.01 

41 σωληνάρια έτοιμα με σφαιρία 
αρίθμησης  

    3 945,00 € 2.835,00 € 13.05.01 



 

Σελίδα 143 

42 Χρωστική  MAY-GRUNWALD     3 36,00 € 108,00 € 13.05.01 

43 Χρωστική GIEMSA     3 32,00 € 96,00 € 13.05.01 

44 Μεθανόλη 99.9%     3 7,58 € 22,74 € 13.05.01 

45 Triton X-100     1 38,46 € 38,46 € 
 

46 σωληνάρια κυτταρομετρίας ροής 
με καπακι 12Χ75 (συσκευασια 250) 

  250 1 50,00 € 50,00 € 
 

47 NON CODED TUBE (ΜΙΚΡΑ 
ΚΩΝΙΚΑ)(960 τμχ/συσκ) 

    3 45,80 € 137,40 € 
 

 
    

      
 

 
     

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 30.702,91 € 
 

 

 

Προδιαγραφές συνοδού εξοπλισμού ΚΥΤΤΑΡOΜΕΤΡΙΑΣ 

Ο Κυτταρομετρικός αναλυτής που θα προσφερθεί ως συνοδός εξοπλισμός πρέπει: 1) Να 
είναι σύγχρονος με προβλεπόμενη υποστήριξη από την κατασκευάστρια εταιρεία σε 
service και ανταλλακτικά άνω της δεκαετίας 2) Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη 
πολλαπλών θέσεων με δυνατότητα vortex κάθε σωληναρίου πριν τη μέτρηση του 
δείγματος, και barcode reader για το κάθε σωληνάριο και τη θέση του στο δειγματολήπτη 
3) Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης τουλάχιστον δέκα φθοριοχρωμάτων με 
3 μονάδες LASER 4) Να έχει λειτουργικό σύστημα από πλήρες Windows 7 και πλέον με 
δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και τηλεματικής ρύθμισης 5) Να διαθέτει πρόγραμμα 
ανάλυσης των δεδομένων μέτρησης με δυνατότητα εξαγωγής των μετρήσεων σε φύλλα 
Office Microsoft Excel 6) Να αναφέρεται η μέγιστη ταχύτητα μέτρησης του οργάνου ως 
εκτοπιζόμενος μετρούμενος όγκος στην μονάδα του χρόνου 7) Να διαθέτει ψηφιακή 
ανάλυση 20 bit και να μπορεί να συλλέξει έως και 5 διαφορετικά σήματα από κάθε 
ανιχνευτή 8) Να μπορεί να διαχωρίσει σωματίδια διαμέτρου από 0,4-40μm 9) Να είναι 
δυνατή μέσω του λογισμικού η ρύθμιση της ευθυγράμμισης των lasers 10) Nα διαθέτει 
ευαισθησία μικρότερη των 120 MESF για FITC, PE, PC5 11)Να μπορεί να ρυθμίζεται από 
το λογισμικό η γωνία συλλογής της ευθύγραμμης σκέδασης, ανάλογα με την εφαρμογή 
12) O νεκρός όγκος να είναι < 5μL 
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10)Tα λειτουργικά αντιδραστήρια  (υγρό περιροής (sheath), απορρυπαντικό, 
αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου) του αναλυτή να διαθέτουν CE σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/CΕ 11) Τα lasers που δεν χρησιμοποιούνται σε μία 
εφαρμογή να μπορούν να απενεργοποιηθούν προσωρινά, ώστε να παρατείνεται ο 
χρόνος ζωής τους 12) Να διαθέτει μηχανισμό που να μπορεί να ρυθμίζεται η εσωτερική 
θερμοκρασία του αναλυτή ώστε να μην επηρεάζονται από τις μεταβολές της 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος το οπτικό σύστημα. 13) Να διαθέτει φίλτρα που μπορούν 
εύκολα να αλλαχθούν από τους χρήστες. 

Ειδικά στοιχεία τα οποία θα προσμετρηθούν υπέρ 

Να παρασχεθεί συνοδό λογισμικό το οποίο να μπορεί να ανοίξει τα αρχεία του 
προηγούμενου αναλυτή του εργαστηρίου όπως επίσης να έχει τη δυνατότητα 
συγχώνευσης των αρχείων του νέου αναλυτή και της ανάλυσής τους.  

Περίοδος Προσαρμογής 

Η μετάβαση από την πενταχρωμία σε 6-10 χρώματα απαιτεί περίοδο προσαρμογής 
Παρακαλούμε να προβλεφθεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος του διαγωνισμού για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, που είναι δυνατόν να 
προκύψουν κατά την διαδικασία και την οριστικοποίηση των νέων πάνελ. Μετα την πλήρη 
εγκατάσταση των πάνελ φθορισμού με περισσότερα από πέντε χρώματα, θα κατατεθεί 
πρόταση τροποποίησης των ποσοτήτων που ζητούνται σήμερα, έστι ώστε οι ποσότητες 
των νέων αντιδραστηρίων να ανταλλαγούν με αντίστοιχες ποσότητες αντιδραστηρίων που 
χρησιμοποιούνται στα σημερινά πάνελ με βασικό στόχο την διατήρηση του 
προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό δίπλα στα νέα αντιδραστήρια με νέους φθορισμούς θα 
αναγραφούν συμβολικές ποσότητες με τη ένδειξη Ν που υποδηλώνει την μελλοντική 
ανταλλαγή με τα εν χρήσει αντιδραστήρια. Με την διαδικασία αυτή η πρόβλεψη δαπάνης 
της σημερινής πρότασης δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά 

 

Γ. ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

 

Γενική ονομασία Προβλεπόμενη κατανάλωση 12 μηνών  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ KEOKEE Gr code 

Αντιδραστηριο HGB  Αναλυτή  3 228,00 € 684,00 € 13.01.01 

Αντιδραστηριο Λευκών  1 218,00 € 218,00 € 13.01.01 
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Αντιδραστηριο Λευκών  2 97,00 € 194,00 € 13.01.01 

Αντιδραστηριο ΔΕΚ Αναλυτή  6 238,00 € 1.428,00 € 13.01.01 

Ισότονο Αναλυτή Α 15 267,00 € 4.005,00 € 13.01.01 

Control  Αναλυτη Α σε τρία επίπεδα 2 199,00 € 398,00 € 13.01.01 

  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6.927,00 € 

 
 

 
 

Βασικά χαρακτηριστικά ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

1. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε σύγχρονες, διεθνώς αναγνωρισμένες 
μεθόδους. 
Να περιγραφούν αναλυτικά. 
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Προδιαγραφές ΑΙΜΑΤΟΛOΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Να μετρά  και να υπολογίζει τις παρακάτω παραμέτρους σε όλα τα δείγματα: 
• Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων  (WBC) 
• Απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων 
• Απόλυτος αριθμός μονοκυττάρων 
• Απόλυτος αριθμός ηωσινοφίλων 
• Απόλυτος αριθμός βασεοφίλων 
• Απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων 
• Ποσοστό % λεμφοκυττάρων 
• Ποσοστό % μονοκυττάρων 
• Ποσοστό % ηωσινοφίλων 
• Ποσοστό % βασεοφίλων 
• Ποσοστό % ουδετεροφίλων 
• Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) 
• Αιματοκρίτης (Hct)  
• Αιμοσφαιρίνης (Hb) 
• Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) 
• Μέση πυκνότητα  αιμοσφαιρίνης (MCH)  
• Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης κατά ερυθροκύτταρο (MCHC) 
• Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) 
• Απόλυτος αριθμός εμπύρηνων ερυθρών (NRBC) 
• Ποσοστό εμπύρηνων ερυθρών ανά 100 λευκά αιμοσφαίρια (NRBC %) 
• Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) 
• Έυρος κατανομής αιμοπεταλίων (PDW) 
• Αιμοπεταλιοκρίτης (PCT) 
• Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) 

3. Να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
παρουσιάζοντας πλήρη μορφολογία κυττάρων. Συγκεκριμένα: 
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Μορφολογία λευκών αιμοσφαιρίων 
ΑΤΥΠΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ                Λευκοπενία 
ΒΛΑΣΤΕΣ                                           Λευκοκυττάρωση 
ΑΩΡΑ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ                  Λεμφοπενία 
ΡΑΒΔΟΠΥΡΗΝΑ                                Λεμφοκυττάρωση 
                                                           Ουδετεροπενία 
                                                           Πολυμορφοπυρήνωση 
                                                           Μονοκυττάρωση 
                                                           Ηωσινοφιλία 
                                                           Βασεοφιλία 
Οι υποπληθυσμοί των λευκών αιμοσφαιρίων (τύπος) να μετρώνται με τη βοήθεια 
κυτταρομετρίας ροής και laser, με ανίχνευση των κυττάρων στη φυσική τους μορφή, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια της μέτρησης. 
Το άθροισμα των ανωτέρω ποσοστών του τύπου των λευκυττάρων να είναι σε όλες τις 
περιπτώσεις ίσο με 100 και το αντίστοιχο άθροισμα των απόλυτων τιμών τους να ισούται 
με τον αριθμό των λευκών. 

Μορφολογία ερυθρών 
Εμπύρηνα Ερυθρά          
Ερυθροκυττάρωση 
Ανισοκυττάρωση             
Μικροκυττάρωση             
Μακροκυττάρωση            
Υποχρωμία 
Αναιμία 
θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η κατ’ επιλογή δυνατότητα παροχής πληροφοριών για το 
ποσοστό των υπόχρωμων και υπέρχρωμων ερυθρών καθώς και για το ποσοστό των 
μικροκυτταρικών και μακροκυτταρικών ερυθρών στο μετρούμενο δείγμα.  
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Μορφολογία αιμοπεταλίων 
Μικρά ή μεγάλα αιμοπεταλία 
Θρομβοπενία 
Θρομβοκυττάρωση 
Η μέτρηση των αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται ταυτόχρονα, για όλα τα δείγματα, και 
με νεότερη μέθοδο, εκτός απ' την κλασσική της κατ' όγκον ανάλυσης, ώστε να 
επιβεβαιώνεται άμεσα ο αριθμός τους και να εξασφαλίζεται έτσι ιδιαίτερα ακριβής 
μέτρηση αποφεύγοντας παρεμβολές από μικρά ερυθρά κατεστραμμένα κύτταρα, 
ηλεκτρονικούς θορύβους κ.λ.π. 

4. Να έχει τη δυνατότητα άμεσης και αυτόματης μέτρησης δικτυοερυθροκύτταρων και 
συγκεκριμένα: 
Ποσοστό (%) δικτυοερυθροκυττάρων (RET) 
Απόλυτος αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων (RET %) 
Ποσοστό ανώριμων ΔΕΚ (IRF) 
Η μέτρηση να δύναται να γίνει τόσο στο ανοικτό σύστημα δειγματοληψίας όσο και κατ’ 
επιλογήν σε τυχαία δείγματα που βρίσκονται φορτωμένα στο δειγματολήπτη. Να 
περιγραφεί αναλυτικά η αρχή λειτουργίας και ο τρόπος μέτρησης αυτών.  
Επίσης, θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα και η δυνατότητα μέτρησης Δικτυοαιμοπεταλίων. 

5. Για τη μέτρηση των εμπυρήνων ερυθρών και των ΔΕΚ, θα αξιολογηθούν συγκεκριμένα 
οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή τους και κατά πόσο αυτές 
βασίζονται στην άμεση αναγνώριση των συγκεκριμένων κυττάρων, με την απαιτούμενη 
ειδικότητα ώστε να εξασφαλίζουν την ακρίβεια της μέτρησης σε μεγάλο εύρος 
παθολογικών περιπτώσεων. Γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει να κατατεθούν αναλυτικά σχετικά 
στοιχεία.    

6. Να έχει γραμμικότητα και να δίνει αποτελέσματα άμεσα, χωρίς να απαιτείται εξωτερική 
αραίωση, στα λευκά τουλάχιστον έως 200 Κ/μL και στα αιμοπετάλια τουλάχιστον έως 
2.000 Κ/μL, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενες επαναλήψεις. 

7. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, στην οποία να εμφανίζει τα πλήρη αποτελέσματα κάθε 
δείγματος και τουλάχιστον 6 ιστογράμματα ή νεφελογράμματα. 

8. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, στην οποία να εμφανίζει τα πλήρη αποτελέσματα κάθε 
δείγματος και τουλάχιστον 6 ιστογράμματα ή νεφελογράμματα. 
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9. Το όργανο να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου με ειδικά διαγνωστικά προγράμματα 
καθώς και αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρούμενων 
παραμέτρων. 

10. Να έχει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου τα οποία και να περιγραφούν αναλυτικά. Να 
διαθέτει επίσης προγράμματα κινούμενου μέσου (moving average) που, 
χρησιμοποιώντας τα δείγματα ρουτίνας να εξασφαλίζουν συνεχή έλεγχο αποτελεσμάτων. 
Όλα τα ανωτέρω να αποτελούν τμήμα του βασικού προγραμματισμού του οργάνου. 

11. Να διαθέτει εκτυπωτή (printer) για εκτύπωση αποτελεσμάτων σε Α4 χαρτί, με 
δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης. 

12. Να διαθέτει δύο συστήματα αυτόματης δειγματοληψίας. 
α. Αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής 100 θέσεων με σύστημα αυτόματης 
    ανάδευσης και αναγνώρισης του δείγματος bar-code. Το bar-code reader να δύναται 
να   
    αναγνώσει γραμμωτούς κώδικες διαφορετικών συστημάτων και να αναφέρονται αυτοί. 
    Επίσης να έχει την δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων. 
β.  Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου 
Και στις δύο περιπτώσεις το ακροφύσιο και η βελόνα δειγματοληψίας να 
αυτοκαθαρίζονται 
εσωτερικά και εξωτερικά μετά από κάθε μέτρηση. 

13. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης στο μετρούμενο δείγμα της παρουσίας πηγμάτων 
ή ανεπαρκούς αναρρόφησης, σε όλες τις μορφές δειγματοληψίας. 

14. Ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα ανάλυσης μονοκλωνικών αντισωμάτων (CD61, 
CD 3/4/8) για μεγαλύτερη ασφάλεια αποτελεσμάτων παθολογικών δειγμάτων.  

15. Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία, πρότυπο αίμα ελέγχου (control) και 
πρότυπο αίμα ρύθμισης (calibration standard), για όλες τις άμεσα μετρούμενες 
παραμέτρους. 

16. Να αναφερθούν και να τεκμηριωθούν επιστημονικά οποιεσδήποτε άλλες 
παραμέτρους δίνει ο αναλυτής προκειμένου να αξιολογηθούν.  
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17. Όλες οι προσφορές θα πρέπει περιλαμβάνουν αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο 
οποίο να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές 
σε εγχειρίδια και φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου, διαφορετικά θα θεωρείται ότι δεν 
τις πληρούν. 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης: 
 Σε μορφή PDF με το όνομα ESPD. 
 Σε μορφή XLM με το όνομα espd-request. 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 
 
 
 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΕΙΔΟΥΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 
(6)=(4)Χ(5) 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ (test, 

ml, gr/mg/μg) 
 (7) = (6)/(2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 
(9) = (7)Χ(2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
 ΜΕ Φ.Π.Α. 

(10)=(8) +(9) 1.          

2.          

…          

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2018-11-22T10:15:28+0200
	CHRISTINA TEZA




