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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
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ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»    

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007). 

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5.  Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της  

Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011 /  7  της  16-2-2011 για  την  καταπολέμηση  των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6.  Του Ν.  4497 /  2017 (  Φ.Ε.Κ. 171 /  13-11-2017 ),  « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων,  εκσυγχρονισμός  της  επιμελητηριακής  νομοθεσίας  και  άλλες  διατάξεις  » 

άρθρο 107 παράγραφος 15 « Προσθήκη παραγράφου 11 στο άρθρο 80 του Ν. 4412 ».



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε  ενδιαφερόμενο,  να  καταθέσει  προσφορά για  προμήθεια  υλικών  με  κριτήριο 

κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  η  οποία  θα  είναι  ίση  ή  μικρότερη  του 
τελευταίου  παρατηρητηρίου  τιμών,  όπως  αυτό  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

2. Δικαίωμα  Συμμετοχής  στη  διαδικασία  έχουν  οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω,  εφόσον 

ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το 

αντικείμενο  της  προμήθειας:  α)  Όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ημεδαπά  ή 

αλλοδαπά.  β)  Ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά.  γ) 

Συνεταιρισμοί. 

3. Περιγραφή  των  ζητούμενων  κατηγοριών  ειδών  γίνεται  στο  παράρτημα  Α  της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ). 

4. Οι  προσφορές  μπορούν  να  κατατίθενται  μέχρι  και  την  ημερομηνία  και  ώρα  της 

διαδικασίας  στο  mail της  Υπηρεσίας  kourakou  @  tzaneio  .  gr  . 
Σε περίπτωση που  ο  όγκος  των  δικαιολογητικών  είναι  μεγάλος  ,  παρακαλείστε  

όπως  κατατεθούν  σε  φάκελο  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του  Νοσοκομείου  

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και  αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.

mailto:kourakou@tzaneio.gr


1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι  θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  παραρτημάτων  της),  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr     ).

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

AE ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1499/22-05-
2019

ΨΨΛΝ46906Κ-
ΙΝΔ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΩΝ ΓΡΙΠΗΣ Α & Β) 192 tests 6.432,00€ + 
Φ.Π.Α.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ           ΚΑ 

ΡΟΥΣΣΑΚΗ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592372, 357

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΥ ΙΟΥ (RCV) 96 tests 3.216,00€ + 

Φ.Π.Α.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ PCR ΓΙΑ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 7 
ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΜΝ (Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium, 
Trichomonas vaginalis, Mycoplasma 
hominis, Ureaplasma urealyticum, 

Ureaplasma parvum, Neisseria 
gonorrhoeae)

96 tests 4.992,00€ + 
Φ.Π.Α.



Ανίχνευση τοξίνης Α του clostridium 
difficile (CDA) με PCR για τις ανάγκες 

της Γαστρεντερολογικής Κλινικής
96 tests 2.880,00€ + 

Φ.Π.Α.

Μοριακή μέθοδος PCR για 
ταυτόχρονη ανίχνευση σε ένα δείγμα 

(chlamydia trachomatis, herpes 
simplex virus ½ Neisseria 
gonorrhoeae, Mycoplasma 

genitalium, Trichomonas vaginalis, 
Ureaplasma urealyticum/parvum, 

Gardnerella vaginalis)

32 tests 1.920,00€ + 
Φ.Π.Α.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

            ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο
      Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 
κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

4. Γλώσσα: Ελληνική
5. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών 

(3)  εργασίμων   ημερών  από   τη   λήψη  της   παραγγελίας  ,   εκτός   αν 

ορίζεται  διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα 

γίνεται  με  φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της 

Υπηρεσίας  μας.

6. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση 

των  χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων 
πιο     πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη  .  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές  Αναλυτή  Ταχείας  Μοριακής  Ανίχνευσης  Ιών  Αναπνευστικού 
Συστήματος

1. Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι φορητός, μικρού μεγέθους και απλός στη χρήση.

2.  Να διαθέτει  ενσωματωμένη ευκρινή,  έγχρωμη οθόνη αφής όπου θα παρουσιάζονται 

αναλυτικά  τα βήματα της  διαδικασίας  με  παραστατικό τρόπο για την καθοδήγηση του 

χειριστή.

3. Να διαθέτει ενσωματωμένο bar code reader για την αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων 

του δείγματος.

4.  Το  αποτέλεσμα  της  μέτρησης  να  εμφανίζεται  στην  οθόνη.  Επιπλέον,  να  έχει  τη 

δυνατότητα  εκτύπωσης  των αποτελεσμάτων.  Να διατίθεται  μικρός  φορητός  εκτυπωτής 

συμβατός με το σύστημα.

5. Να διαθέτει εξόδους μεταφοράς αποτελεσμάτων σε εξωτερική μνήμη.

6. Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων και 

ταυτόχρονα να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το LIS ή HIS του Νοσοκομείου.

7. Η βαθμονόμηση του αναλυτή για οποιαδήποτε εξέταση θα πρέπει να γίνεται αυτόματα 

χωρίς την χρήση επιπλέον αναλωσίμων ή αντιδραστηρίων.

8.  Να  μην  απαιτούνται  διαδικασίες  καθημερινής  συντήρησης  του  αναλυτή  ή  αν 

χρειάζονται να είναι πολύ απλές και να μην ξεπερνούν τα 5 λεπτά.

9. Να προσφέρει δυνατότητα παραμετροποίησης των λειτουργιών του και να μπορεί να 

δεχθεί κωδικούς ασφαλείας (ID και Password) για διαφορετικούς χρήστες.

10.  Να  υπάρχει  δυνατότητα  εμφάνισης  σφαλμάτων  στην  οθόνη  του  συστήματος.  Ο 

χειριστής να καθοδηγείται με συνοπτικές περιγραφές για την επίλυση του προβλήματος.

11. Να υπάρχει δυνατότητα παραμετροποίησης της έκδοσης των θετικών αποτελεσμάτων 

σε μικρότερο χρόνο (early detection option).

12.  Να  έχει  τη  δυνατότητα  πραγματοποίησης  μοριακών  δοκιμασιών  αποδεδειγμένης 

υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας στις εξετάσεις ρινικών ή ρινοφαρυγγικών δειγμάτων 



της  Infuenza A &  B,  ρινοφαρυγγικών  δειγμάτων  του  Συγκυτιακού  ιού  (RCV)  και 

φαρυγγικών δειγμάτων του Strep A.

13.  Όλες  οι  παραπάνω  ζητούμενες  προδιαγραφές  αποτελούν  απαράβατους  όρους 

συμμετοχής. Η τεκμηρίωση των απαντήσεων θα πρέπει να γίνεται με σαφείς παραπομπές 

στα επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου.

Προδιαγραφές συνοδών αντιδραστηρίων

Infuenza A & B

1. Αντιδραστήριο ταχείας μοριακής ανίχνευσης RNA των ιών Influenza A & B

2. Να βασίζεται στην τεχνολογία της ισοθερμικής ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων.

3. Να χρησιμοποιεί ρινικά και ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα

4. Να μην απαιτείται οποιαδήποτε επεξεργασία του δείγματος πριν την εισαγωγή του στον 
αναλυτή (π.χ. απομόνωση γενετικού υλικού, κλπ.)

5. Να δίνει τα θετικά αποτελέσματα σε  <5 λεπτά και τα αρνητικά σε <15 λεπτά.

6. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα επιχρίσματα καθώς και δείγματα εμβάπτισης 
σε μέσο μεταφοράς ιών (VTM)

7.  Η  συσκευασία  να  εμπεριέχει  στυλεούς  δειγματοληψίας.  Επιπλέον,  να  εσωκλείεται 
τουλάχιστον 1 θετικό και 1 αρνητικό δείγμα ποιοτικού ελέγχου (control).

8. Να διατίθενται επιπλέον control ποιοτικού ελέγχου (εφόσον ζητηθούν), κατά προτίμηση 
από τον ίδιο κατασκευαστή.

9. Το τεστ να μπορεί να αποθηκευτεί εντός και εκτός ψυγείου.

10. Ο προσδιορισμός να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά απόδοσης:

Α. Ευαισθησία >95% & Ειδικότητα >97% για άμεσα επιχρίσματα

Β.  Ευαισθησία  >90%  &  Ειδικότητα  >97%  για  δείγματα  εμβάπτισης  σε  μέσο 
μεταφοράς ιών (VTM). 



Γ. Τα παραπάνω να προκύπτουν από τη σύγκριση του προσδιορισμού με τη μέθοδο 
αναφοράς (RT-PCR).

11. Η απόδοση του τεστ να μην επηρεάζεται από τις ετήσιες γενετικές μεταβολές των ιών 
Influenza A & B.

12.  Να  δηλώνονται  πιθανές  διασταυρούμενες  αντιδράσεις  (cross-reactions)  από  ιούς  / 
βακτήρια κατά την εκτέλεση του προσδιορισμού.

13.  Το  τεστ  να  έχει  ελεγχθεί  για  πιθανές  παρεμβολές  από  άλλες  ουσίες  /  φάρμακα 
(interfering substances) που ενδέχεται να επηρεάσουν τη μέτρηση.

14.  Τα προσφερόμενα  αντιδραστήρια  θα πρέπει  να  είναι  σε  μορφή κλειστής,  απόλυτα 
στεγανής  κασέτας,  η  οποία  να  απορρίπτεται  με  ασφάλεια  μετά  το  πέρας  της 
δοκιμασίας, χωρίς τον κίνδυνο επιμόλυνσης του χώρου και του χρήστη.

15.  Όλες  οι  παραπάνω προδιαγραφές  αποτελούν  απαράβατους  όρους  αξιολόγησης  της 
προσφοράς. Θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του κατασκευαστή και 
ταυτόχρονα από αντίστοιχες έγκριτες επιστημονικές μελέτες.

RSV

1. Αντιδραστήριο ταχείας μοριακής ανίχνευσης RNA του RSV.

2. Να βασίζεται στην τεχνολογία της ισοθερμικής ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων.

3.  Να  χρησιμοποιεί  άμεσα  ρινοφαρυγγικά  επιχρίσματα  καθώς  και  επιχρίσματα 
εμβαπτισμένα σε μέσο μεταφοράς ιών (VTM).

4. Να μην απαιτείται οποιαδήποτε επεξεργασία του δείγματος πριν την εισαγωγή του στον 
αναλυτή (π.χ. απομόνωση γενετικού υλικού, κλπ.)

5. Να δίνει τα θετικά αποτελέσματα σε <5 λεπτά και τα αρνητικά σε <15 λεπτά.

6.  Η  συσκευασία  να  εμπεριέχει  στυλεούς  δειγματοληψίας.  Επιπλέον,  να  εσωκλείεται 
τουλάχιστον 1 θετικό και 1 αρνητικό δείγμα ποιοτικού ελέγχου (control)

7. Να διατίθενται επιπλέον control ποιοτικού ελέγχου (εφόσον ζητηθούν), κατά προτίμηση 
από τον ίδιο κατασκευαστή.

8. Το τεστ να μπορεί να αποθηκευτεί εντός και εκτός ψυγείου.

9. Ο προσδιορισμός να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά απόδοσης:



Α. Ευαισθησία & Ειδικότητα >98% για άμεσα επιχρίσματα

Β. Ευαισθησία & Ειδικότητα >97% για δείγματα έκλουσης σε μέσο μεταφοράς ιών 
(VTM).

Γ. Τα παραπάνω να προκύπτουν από τη σύγκριση του προσδιορισμού με τη μέθοδο 
αναφοράς (RT-PCR),

10. Να δηλώνονται πιθανές διασταυρούμενες αντιδράσεις (cross –  reactions) από ιούς / 
βακτήρια κατά την εκτέλεση του προσδιορισμού.

11.  Το  τεστ  να  έχει  ελεγχθεί  για  πιθανές  παρεμβολές  από  άλλες  ουσίες  /  φάρμακα 
(interfering substances) που ενδέχεται να επηρεάσουν τη μέτρηση.

12.  Τα προσφερόμενα  αντιδραστήρια  θα πρέπει  να  είναι  σε  μορφή κλειστής,  απόλυτα 
στεγανής  κασέτας,  η  οποία  να  απορρίπτεται  με  ασφάλεια  μετά  το  πέρας  της 
δοκιμασίας, χωρίς τον κίνδυνο επιμόλυνσης του χώρου και του χρήστη.

13. Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές αποτελούν απαράβατους όρους για την αξιολόγηση 
της προσφοράς. Θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του κατασκευαστή 
κα ταυτόχρονα από αντίστοιχες έγκριτες επιστημονικές μελέτες.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ  ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ    CLOSTRIDIUM     DIFFICILE     ME     RT   –    PCR   ΚΑΙ  ΣΥΝΟΔΟ   
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Να υπάρχουν διαθέσιμα πάνελ τόσο σε υγρά αντιδραστήρια όσοι και λυοφιλοποιημένα για 
ευκολία της χρήσης.

Να περιλαμβάνεται εσωτερικός μάρτυρας (internal Control) για τον έλεγχο της αξιοπιστίας 
της εξέτασης καθώς θετικό και αρνητικό μάρτυρα ποιοτικού ελέγχου.

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Προδιαγράφεται  ο  τύπος  του  αυτόματου  συστήματος  εξετάσεων  που  προορίζεται  για 
συνδρομική διάγνωση στο Μικροβιολογικό τμήμα, 

1.  Multi Real –Time PCR κιτ  για την ταυτόχρονη ανίχνευση των ιών,  βακτηρίων και 
παρασίτων σε ευέλικτα πάνελ.



2. Τα προσφερόμενα κιτ να διαθέτουν έγκριση για  in-vitro Διαγνωστική Χρήση για την 
ανίχνευση των παθογόνων.

3. Να περιλαμβάνει εσωτερικό μάρτυρα (internal Control) για τον έλεγχο της αξιοπιστίας 
της εξέτασης καθώς θετικό και αρνητικό μάρτυρα/

4.  Η εκχύλιση  των  δειγμάτων  να  γίνεται  είτε  χειροκίνητα  είτε  σε  αυτόματο  σύστημα 
μεγάλης παραγωγικότητας 96 δειγμάτων ανά κύκλο εξέτασης που θα παραχωρηθεί σαν 
συνοδός εξοπλισμός.

5.  Το  σύστημα  εκχύλισης  να  είναι  εγκεκριμένο  για  χρήση  σε  όλους  τους  τύπους 
βιολογικών δειγμάτων που διενεργεί το εργαστήριο για την συνδρομική διάγνωση.

6. Τα προσφερόμενα πάνελ να έχουν το ίδιο πρωτόκολλο εφαρμογής στον προσφερόμενο 
θερμοκυκλοποιητή.

7. Να υπάρχουν διαθέσιμα πάνελ τόσο σε υγρά αντιδραστήρια όσο και λυοφιλοποιημένα 
για ευκολία της χρήσης. Να δηλωθούν ποια από τα προσφερόμενα κιτ  υπάρχουν και σε 
αυτή την μορφή.


