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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.  4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.



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  mprom  1@  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).

mailto:mprom1@tzaneio.gr%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20


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.

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΄

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2075/13-07-2021

ΨΚ1346906Κ-
ΩΧ7 Α0Μ0134404 - EUROSORB (LIQUID RF ABS)  2 κιτ 96,60 €

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΤΗΛ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592372

Α0Μ0141600 - ECHO VIRUS IGG  4 κιτ 432,00 €

Α0Μ0141603 - ECHO VIRUS IGM  4 κιτ 432,00 €

2074/13-07-2021
Α0Μ010520Α - CEFOTAXIME + 

CLAVULANIC  10 κιτ 200,00 €

Α0Μ0105200 - CEFTAZIDIME + 
CLAVULANIC  10 κιτ 200,00 €

Α0Μ011300A - MYKOPLASMA TEST  4 κιτ 292,00 €

Α0Μ0114802 - SALMONELLA POLY A+G vi  2 κιτ 196,00 €



Α0Μ0136905 - RICKETTSIA TYPHI IFA IGM  1 κιτ 207,20 €

Α0Μ013690A - RICKETTSIA TYPHI IFA IGG  1 κιτ 144,00 €

1974/05-07-2021 66ΦΙ46906Κ-
ΚΥ9 Α0Μ010740Γ - GEN BAG ANAER  100 κιτ 2.350,00 €

2076/13-07-2021 6ΧΤ346906Κ-
1ΤΗ

Α0Μ0131466 - E-test TIGECYCLINE 
(κιτ=100τμχ)  1 κιτ 292,00 €

Α0Μ013146Λ - E-test BENZYLPENICILLIN 
(κιτ=30τμχ)  1 κιτ 98,00 €

A0M0131485 - E-test DAPTOMYCIN 
(κιτ=30τμχ)  1 κιτ 98,00 €

A0M013146N - E-test CEFOTAXIME 
(κιτ=30τμχ)  1 κιτ 98,00 €

A0M013147Δ - E-test TEICOPLANIN 
(κιτ=30τμχ)  1 κιτ 98,00 €

Α0Μ013147Ι - E-test VANCOMYCIN 
(κιτ=30τμχ)  1 κιτ 98,00 €

2077/13-07-2021
ΩΜΔ646906Κ-
ΖΔΑ

Α0Μ0133300 - CL. DIFFICILE GMH TOXIN 
A+B  10 κιτ 1.775,00 €

* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.



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 / ΕΟΦ.

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

ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ . 

Ή 

ΕΚΑΠΤΥ 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΤΟΛΗ :        2074/13-07-2021

Α0Μ010520Α –   CEFOTAXIME  +  CLAVULANIC         
      Δίσκοι  με  συνδυασμό  αντιβιοτικού  και  αναστολέα  β-λακταμάσης  για  την  ανίχνευση  ευρέος  φάσματος  β-λακταμασων.  Α)  κεφοταξίμη  με 
κλαβουλανικό οξύ.
Σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Για τη δοκιμασία CDT: CEFOTAXIME 30 μg + CLAVULANIC ACID 10μg

Α  0  Μ  0105200 – CEFTAZIDIME+CLAVULANIC           
      Δίσκοι  με  συνδυασμό  αντιβιοτικού  και  αναστολέα  β-λακταμάσης  για  την  ανίχνευση  ευρέος  φάσματος  β-λακταμασων.  Α)  κεφοταξίμη  με 
κλαβουλανικό οξύ.
Σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές. Για τη δοκιμασία CDT:  CEFTAZIDIME 30 μg + CLAVULANIC ACID 10μg

ΕΝΤΟΛΗ :        1974/05-07-2021

Α0Μ010740Γ - GEN BAG ANAER
Κιτ με φακέλλους που να αποδίδουν αναερόβιες συνθήκες (συγκέντρωση οξυγόνου <1%, συγκέντρωση CO2 8-14%) εντός 20-30 λεπτών. Τεχνολογίας 
ασκορβικού οξέος. Να μην απαιτείται προσθήκη καταλύτη και ενεργοποίηση των συνθηκών με νερό ή άλλο ειδικό υγρό. Να μην δημιουργούνται  
υδρατμοί (ασφάλεια προσωπικού). Να προσφερθούν κιτ με πλαστικά σακουλάκια για τους ανωτέρω φακέλλους  χωρητικότητας έως 5 τρυβλίων. Να  
είναι  απολύτως διαφανή και  από τις  δύο πλευρές,  από εξαιρετικής  ποιότητας  πλαστικό (ασφάλεια  προσωπικού και  εύκολη παρατήρηση χωρίς  το  
απαραίτητο άνοιγμα).  Να κλείνουν ερμητικά με ασφαλή τρόπο, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των τρυβλίων που έχουν τοποθετηθεί. Κλείσιμο που να 
διασφαλίζει την ασφάλεια της μεθόδου. Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση IVD CE Mark.

ΕΝΤΟΛΗ :        2074/13-07-2021

Α0Μ011300A - MYKOPLASMA TEST
Πλήρες kit με control για την ανίχνευση και έλεγχο ευαισθησίας ουρογεννητικών μυκοπλασμάτων. Με δυνατότητα ταυτοποίησης M. hominis και U. 
urealyticum. Η ταυτοποίηση να γίνεται με βάση την πρότυπη μέθοδο ουρίας αργινίνης. Να παρέχεται η δυνατότητα τιτλοποίησης.



Αντιβιόγραμμα σε πολλά αντιβιοτικά (να περιλαμβάνονται μακρολίδες και όλα τα αντιβιοτικά 1ης επιλογής). Αποτελέσματα αντιβιογράμματος σε S/R. 
Εύχρηστη μέθοδος. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση CE IVD Mark.

ΕΝΤΟΛΗ :        2074/13-07-2021

Α0Μ0114802 - SALMONELLA POLY A+G vi
Να προσφερθεί πολυδύναμος αντιορός συγκολλητινοαντίδρασης για την ορολογική ταυτοποίηση Salmonella spp σύμφωνα με την ανίχνευση σωματικών 
(Ο) αντιγόνων των ομάδων A-G σε εργαστηριακή δοκιμασία επί πλακός. Για κάθε εξέταση επί πλακός να απαιτείται 1 σταγόνα αντιορού (40μL). 
Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. Να προσφερθεί μονοδύναμος αντιορός συγκολλητινοαντίδρασης επί πλακός για την 
ορολογική ταυτοποίηση Salmonella ομάδας A Για κάθε εξέταση επί πλακός να απαιτείται 1 σταγόνα αντιοορού (40μL). Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να 
φέρει σήμανση IVD CE Mark. Να προσφερθεί μονοδύναμος αντιορός συγκολλητινοαντίδρασης επί πλακός για την ορολογική ταυτοποίηση Salmonella 
ομάδας Β. Για κάθε εξέταση επί πλακός να απαιτείται 1 σταγόνα αντιοορού (40μL). Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. Να 
προσφερθεί μονοδύναμος αντιορός συγκολλητινοαντίδρασης επί πλακός για την ορολογική ταυτοποίηση Salmonella ομάδας C. Για κάθε εξέταση επί 
πλακός να απαιτείται 1 σταγόνα αντιοορού (40μL). Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. Να προσφερθεί μονοδύναμος 
αντιορός συγκολλητινοαντίδρασης επί πλακός για την ορολογική ταυτοποίηση Salmonella ομάδας D. Για κάθε εξέταση επί πλακός να απαιτείται 1 
σταγόνα αντιοορού (40μL). Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. Να προσφερθεί πολυδύναμος αντιορός 
συγκολλητινοαντίδρασης για την ορολογική ταυτοποίηση Salmonella spp. για την ανίχνευση βλεφαριδικών (Η) αντιγόνων  σε εργαστηριακή δοκιμασία 
επί πλακός. Για κάθε εξέταση επί πλακός απαιτείται 1 σταγόνα αντιορού (40μL). Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. Να 
προσφερθεί μονοδύναμος αντιορός συγκολλητινοαντίδρασης επί πλακός για την ορολογική ταυτοποίηση Salmonella ομάδας H:i. Για κάθε εξέταση επί 
πλακός να απαιτείται 1 σταγόνα αντιοορού (40μL). Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

ΕΝΤΟΛΗ :        2076/13-07-2021

Α0Μ0131466 - E-test TIGECYCLINE     (κιτ=100τμχ)
Προσδιορισμός της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) αντιβιοτικών με διαβαθμισμένη συγκέντρωση αντιβιοτικού σε ταινίες (Strips 
Διαβαθμισμένης Αραίωσης Αντιβιοτικών):  να είναι σε πλαστικοποιημένα strips με ευδιάκριτα νούμερα για την MIC ώστε να φαίνονται ευκρινώς και οι 
ενδιάμεσες συγκεντρώσεις. Να προσφερθούν συσκευασίες 100 ταινιών (μεγάλης χρήσης). Να φέρουν σήμανση IVD CE Mark. Για την καλύτερη και 
ασφαλή συντήρησή τους οι ταινίες να είναι συσκευασμένες ανά 10 σε αεροστεγή συσκευασία αλουμινίου για τις συσκευασίες των 100 ταινιών. Για 
διευκόλυνση της εργαστηριακής πρακτικής και ομοιομορφίας των αποτελεσμάτων θα πρέπει όλες οι ταινίες να προέρχονται από τον ίδιο προμηθευτή.



Α0Μ013146Λ - E-test BENZYLPENICILLIN     (κιτ=30τμχ),    
A0M0131485 - E-test DAPTOMYCIN       (κιτ=30τμχ), 
A0M013146N - E-test CEFOTAXIME       (κιτ=30τμχ),
A0M013147Δ - E-test TEICOPLANIN   (κιτ=30τμχ),
Α0Μ013147Ι - E-test VANCOMYCIN     (κιτ=30τμχ)
Προσδιορισμός της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) αντιβιοτικών με διαβαθμισμένη συγκέντρωση αντιβιοτικού σε ταινίες (Strips 
Διαβαθμισμένης Αραίωσης Αντιβιοτικών):  να είναι σε πλαστικοποιημένα strips με ευδιάκριτα νούμερα για την MIC ώστε να φαίνονται ευκρινώς και οι 
ενδιάμεσες συγκεντρώσεις. Να προσφερθούν συσκευασίες 30 ταινιών (μεσαίας χρήσης). Το κάθε strip να είναι σε μεμονωμένη συσκευασία. Να φέρουν 
σήμανση IVD CE Mark. Για διευκόλυνση της εργαστηριακής πρακτικής και ομοιομορφίας των αποτελεσμάτων θα πρέπει όλες οι ταινίες να προέρχονται 
από τον ίδιο προμηθευτή.

ΕΝΤΟΛΗ :        2077/13-07-2021

Α0Μ0133300 - CL. DIFFICILE GMH TOXIN A+B
1. Ταχεία ανοσοενζυμική μέθοδος μεμβράνης (membrane EIA, όχι ICT) για την ταυτόχρονη ανίχνευση του αντιγόνου GDH και των τοξινών 

Α/Β σε δείγματα κοπράνων.

2. Το τεστ να δίνει αποτέλεσμα σε 30 λεπτά το μέγιστο, ανεξάρτητα από τυχόν ιδιαιτερότητες των δειγμάτων που μπορεί να απαιτούν  
επιπλέον επεξεργασία (αραιώσεις κλπ)

3. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν φρέσκα ή κατεψυγμένα δείγματα καθώς και δείγματα σε ειδικά μέσα μεταφοράς.

4. Η παρουσία του αντιγόνου GDH να ανιχνεύεται σε ποσοστό >90% συγκριτικά με τη μέθοδο αναφοράς (βακτηριακή καλλιέργεια).

5. Η ευαισθησία ανίχνευσης των τοξινών να είναι μεγαλύτερη από 87% και η ειδικότητα μεγαλύτερη από 99%, συγκριτικά με τη μέθοδο 
αναφοράς (ιστοκαλλιέργεια).

6. Το όριο ανίχνευσης (LoD) του αντιγόνου GDH να είναι <1ng/ml, της τοξίνης Α<0,8ng/ml και της τοξίνης Β<0,2ng/ml.

7. Η ανίχνευση του αντιγόνου GDH και των τοξινών Α/Β θα πρέπει να γίνεται στην ίδια κάρτα/συσκευή και με τη χρήση του ίδιου δείγματος 
(όχι χωριστές συσκευές ή kits) ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες του ESCMID.



8. Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές αποτελούν απαράβατους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό. Θα πρέπει να αποδεικνύονται  από 
επίσημα έντυπα του κατασκευαστή και ταυτόχρονα από αντίστοιχες έγκριτες επιστημονικές μελέτες. 

Να  κατατεθεί  αναλυτικό  Φύλλο  Συμμόρφωσης  με  παραπομπές  στα  επίσημα  φυλλάδια  του  κατασκευαστικού  οίκου  και  τις 
σχετικές οδηγίες χρήσεως. 

ΕΝΤΟΛΗ :        2075/13-07-2021

Α0Μ0134404 - EUROSORB (LIQUID RF ABS)
Προσροφητικό μέσο κατάλληλο για τη δέσμευση των IgG αντισωμάτων και του ρευματοειδούς παράγοντα που περιέχονται στον ανθρώπινο ορό, πριν 
την εφαρμογή του δείγματος για την ανίχνευση IgM αντισωμάτων με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει 
σήμανση CE Mark και να είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της ΕΕ.

ΕΝΤΟΛΗ :        2074/13-07-2021

Α0Μ0136905 - RICKETTSIA TYPHI IFA IGM  ,  
Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgΜ αντισωμάτων έναντι ειδών Ricketsiaσε ανθρώπινο ορό. Να περιλαμβάνεται αρνητικός και 
θετικός μάρτυρας, προσροφητικό και τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση.Να αναφερθεί προς αξιολόγηση η ειδικότητα και η ευαισθησία 
μεθόδου. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark.

Α0Μ013690  A   -   RICKETTSIA     TYPHI     IFA     IGG  
Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι ειδών Ricketsia σε ανθρώπινο ορό. Να περιλαμβάνεται αρνητικός και 
θετικός μάρτυρας και τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση η ειδικότητα και η ευαισθησία μεθόδου. Μεγάλη 
ημερομηνία λήξης. Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark.

ΕΝΤΟΛΗ :        2075/13-07-2021



Α0Μ0141600 - ECHO VIRUS IGG  ,  
Πλήρες κιτ έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι του echo virus type 7, σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα.  Η συσκευασία 
να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, conjugate, mounting medium, 
στερεωτικό μέσο, wash buffer και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Τo ζητούμενο αντιδραστήριο να διαθέτει CE 
mark και να είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της Ε.Ε.   

Α0Μ0141603 -   ECHO     VIRUS     IGM  
Πλήρες κιτ έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgΜ αντισωμάτων έναντι του echo virus type 7, σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. Η συσκευασία 
να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήριαγια την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό και αρνητικό μάρτυρα, conjugate, mounting medium, 
στερεωτικό μέσο, wash buffer και καλυπτρίδες). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Τo ζητούμενο αντιδραστήριο να διαθέτει CE 
mark και να είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της Ε.Ε.


