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T  Ο 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  2@  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.



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

A.E ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2390/31-
08-2021

ΨΟ6946906Κ-
ΛΑ7

Δίσκοι ευαισθησίας αντιβιοτικών. 
Η μειοδότρια εταιρεία θα πρέπει να 

προσφέρουν διανεμητές των 12 θέσεων 
για μεγάλα στρογγυλά τρύβλια 

διαστάσεων 150x20cm 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

331 4.468,50 € ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ 
ΤΗΛ: 2104592372

1523/19-
05-2021

ΨΥ9546906Κ-
Ξ01

Διαστολικός καθετήρας μπαλόνι, 0.035” 
OTW μη ενδοτικός, με υδρόφιλη 

επικάλυψη και δυνατότητα εφαρμογής 
πίεσης τουλάχιστον 20Atm. Με χαμηλό 

profile άκρου (tip profile<0.040”) για 
άριστη στρεπτικότητα και 

προωθητικότητα. Σε διαμέτρους 3-12mm 
και μήκη 1,5 - 20cm και σε μήκη φέροντα 

καθετήρα 40, 80 και 135cm περίπου. 
Συμβατός με θηκάρι 5Fr. για διάμετρο 

μπαλονιού έως και 7mm. 
Το υλικό να είναι ετοιμοπαράδοτο. 

Να προσφερθεί δείγμα.

25 2.550,00 €

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Κα ΠΑΡΛΑΚΟΓΛΟΥ 
ΤΗΛ: 2104592263

Υδρόφιλος μικροκαθετήρας εμβολισμού 
με ειδικό εξοπλισμό πηδαλίου, για 

ελεγχόμενη καθοδήγηση του άπω άκρου 
του από 0° έως 180°, για 

υπερεκλεκτικούς καθετηριασμούς 
περιφερειακών αγγείων χωρίς την χρήση 
οδηγού σύρματος. Εγγυς άκρο 2,9F και 

άπω άκρο 2,4F. Μήκος καθετήρα 
125cm. Συμβατός με οδηγό σύρμα 

0,018". 

3 5.010,00 €



2051/13-
07-2021

ΩΜ3Π46906Κ-
ΤΑΔ

Super Sensitive HRP 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 3 1.950,00 €

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Κος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΤΗΛ: 2104592322

Glypican 3 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 1 810,00 €

Cytokeratin 20 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 1 462,00 €

Cytokeratin 7 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 1 368,00 €

HMB 45 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 1 462,00 €

Melan A 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 1 458,00 €



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. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

• δωροδοκία

• απάτη

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

• Είναι φορολογικά ενήμερος 



• Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

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

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

5. Γλώσσα: Ελληνική
6. 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.

7. 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  ΕΟΦ Ή ΕΚΑΠΤΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ



ΕΝΤΟΛΗ: 2390/31-08-2021

Γενικές προδιαγραφές: Δισκία αντιβιοτικών για έλεγχο ευαισθησίας με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων (μέθοδος Kirby - Bauer) με διανεμητές. Να 
προσφερθούν δισκία αντιβιοτικών στις ζητούμενες συγκεντρώσεις κατά EUCAST. Τα προσφερόμενα δισκία να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες 
του EUCAST. Τα δισκία να καλύπτουν πλήρως τις οδηγίες των WHO, FDA και DIN (διάμετρος δισκίων 6,35mm, ομοιόμορφη κατανομή 
αντιβιοτικού, συγκέντρωση αντιβιοτικού 90%-125% της δηλωμένης, διεθνής κωδικοποίηση). Να έχουν  σήμανση IVD CE Mark και έγκριση του 
FDA (FDA approved). Συσκευασία έως 5 φυσιγγίων με 50 δισκία έκαστο, όπου κάθε φυσίγγιο να είναι σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική 
συσκευασία blister με δικό του αφυγραντικό, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των ανοιγμένων δισκίων  σε επίπεδα υγρασίας που μπορεί να 
αδρανοποιήσουν το αντιβιοτικό και να αλλοιώσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Συσκευασίες με περισσότερα blister αντιβιοτικών δεν θα 
αξιολογηθούν λόγω περιορισμένης χρήσης ορισμένων αντιβιοτικών. Να επισυνάπτεται η πλήρης λίστα των διαθέσιμων δισκίων αντιβιοτικών. 
Να είναι κατάλληλα για  διανεμητές όλων των τύπων (6 και 8 θέσεων στρογγυλός 90mm, 12 θέσεων στρογγυλός 150mm και 16 θέσεων 
τετράγωνος 120x120mm). Συμβατά με τους προσφερόμενους διανεμητές. Kάθε κατηγορία δίσκων (γενικής χρήσης, νέα αντιβιοτικά, ανίχνευσης 
αντοχών) θα αξιολογηθεί ξεχωριστά. Να έχουν όλα τα δισκία γενικής χρήσης ίδια τιμή ανά δισκίο για να μπορεί να προκύψει ίδια τιμή εξέτασης. 
Να παρέχονται διανεμητές των 12 θέσεων για στρογγυλά τρυβλία των 150 mm.

ΕΝΤΟΛΗ: 2051/13-07-2021

Α0Ν01483          Super Sensitive multilink detection systems concentrated ΜΕ  
Πλήρες κιτ ανοσοϊστοχημείας με τη μέθοδο Υπεροξείδασης/DAB για μονοκλωνικά (mouse+rat) και πολυκλωνικά (rabbit) αντισώματα, με 
πολυμερές δύο σταδίων. Να περιέχει υπεροξείδιο για την ενδογενή υπεροξειδάση, ειδικό αντιδραστήριο σύνδεσης στα πρωτογενή αντισώματα 
για ενίσχυση της χρώσης και αύξηση της ευαισθησίας, ένζυμο υπεραξειδάσης και δευτερογενές αντίσωμα δεσμευμένα σε πολυμερές 
χρωμογόνο DAB και αιματοξυλίνη.
Τα ανωτέρω να επιβεβαιώνονται από τις εσώκλειστες οδηγίες χρήσης που πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά. 
Να είναι εγκεκριμένο για In Vitro διαγνωστική χρήση. 
Όλα τα ανωτέρω να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε μια συσκευασία για λόγους οικονομίας και να επαρκούν για 550 πλακίδια με χρήση 
200μl ανά πλακίδιο. Να δίνεται η τιμή ανά πλακίδιο.
Α0Ν01679          ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Clypican 3(GPC 3)  
Τα απαιτούμενα αντισώματα θα πρέπει:



i. Να είναι κατάλληλα για ανοσοϊστοχημικές χρώσεις σε τομές παραφίνης.
ii. Να είναι εγκεκριμένα για in vitro διαγνωστική χρήση και να φέρουν πιστοποίηση CE Mark.
iii. Να είναι σε υγρή μορφή (θα προτιμηθεί έναντι της λυοφιλιωμένης μορφής).
iv. Να είναι συμπυκνωμένα/ πυκνά διαλύματα (όχι προαραιωμένα).
v. Θα προτιμηθεί η συσκευασία του 1 ml έναντι μικρότερων συσκευασιών (λ.χ. 0,1ml ή 0,5ml), οι οποίες δε θα αποκλειστούν εφόσον 
διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο μόνον αυτές. 
vi. Να είναι μονοκλωνικά (εκτός των περιπτώσεων που διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο μόνο πολυκλωνικά αντισώματα) και να 
αναγράφεται ο κλώνος. 
vii. Να έχουν μακρό χρόνο λήξης (τουλάχιστον ένα έτος).
viii. Επί ποινή απόρριψης, στις προσφορές να αναγράφονται οι προτεινόμενες αραιώσεις (ή εύρος αραιώσεων) και να είναι αυτές που 
καταγράφονται στα επίσημα εσώκλειστα (data sheet) του οίκου που αντιπροσωπεύεται, τα οποία και να κατατεθούν υποχρεωτικά. 
Οποιοδήποτε άλλο κατατιθέμενο έγγραφο που αφορά αραιώσεις αντισωμάτων δε θα ληφθεί υπόψη.
Να δίνεται η τιμή ανά πλακίδιο (test) σύμφωνα με την πυκνότερη προτεινόμενη αραίωση του εσωκλείστου και για εφαρμογή ποσότητας 100μl 
ανά πλακίδιο. Θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης αντισώματα εταιρειών που διαφέρει η αραίωση που δηλώνεται στην προσφορά 
από αυτή του εσωκλείστου.

Α0Ν01208          Cytokeratin 20,     Clone K20.8  
Τα απαιτούμενα αντισώματα θα πρέπει:
i. Να είναι κατάλληλα για ανοσοϊστοχημικές χρώσεις σε τομές παραφίνης.
ii. Να είναι εγκεκριμένα για in vitro διαγνωστική χρήση και να φέρουν πιστοποίηση CE Mark.
iii. Να είναι σε υγρή μορφή (θα προτιμηθεί έναντι της λυοφιλιωμένης μορφής).
iv. Να είναι συμπυκνωμένα/ πυκνά διαλύματα (όχι προαραιωμένα).
v. Θα προτιμηθεί η συσκευασία του 1 ml έναντι μικρότερων συσκευασιών (λ.χ. 0,1ml ή 0,5ml), οι οποίες δε θα αποκλειστούν εφόσον 
διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο μόνον αυτές. 
vi. Να είναι μονοκλωνικά (εκτός των περιπτώσεων που διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο μόνο πολυκλωνικά αντισώματα) και να 
αναγράφεται ο κλώνος. 
vii. Να έχουν μακρό χρόνο λήξης (τουλάχιστον ένα έτος).
viii. Επί ποινή απόρριψης, στις προσφορές να αναγράφονται οι προτεινόμενες αραιώσεις (ή εύρος αραιώσεων) και να είναι αυτές που 
καταγράφονται στα επίσημα εσώκλειστα (data sheet) του οίκου που αντιπροσωπεύεται, τα οποία και να κατατεθούν υποχρεωτικά. 
Οποιοδήποτε άλλο κατατιθέμενο έγγραφο που αφορά αραιώσεις αντισωμάτων δε θα ληφθεί υπόψη.



Να δίνεται η τιμή ανά πλακίδιο (test) σύμφωνα με την πυκνότερη προτεινόμενη αραίωση του εσωκλείστου και για εφαρμογή ποσότητας 100μl 
ανά πλακίδιο. Θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης αντισώματα εταιρειών που διαφέρει η αραίωση που δηλώνεται στην προσφορά 
από αυτή του εσωκλείστου.

Α0Ν01197          Cytokeratin 7,Clone OV-TL 12/30  
Τα απαιτούμενα αντισώματα θα πρέπει:
i. Να είναι κατάλληλα για ανοσοϊστοχημικές χρώσεις σε τομές παραφίνης.
ii. Να είναι εγκεκριμένα για in vitro διαγνωστική χρήση και να φέρουν πιστοποίηση CE Mark.
iii. Να είναι σε υγρή μορφή (θα προτιμηθεί έναντι της λυοφιλιωμένης μορφής).
iv. Να είναι συμπυκνωμένα/ πυκνά διαλύματα (όχι προαραιωμένα).
v. Θα προτιμηθεί η συσκευασία του 1 ml έναντι μικρότερων συσκευασιών (λ.χ. 0,1ml ή 0,5ml), οι οποίες δε θα αποκλειστούν εφόσον 
διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο μόνον αυτές. 
vi. Να είναι μονοκλωνικά (εκτός των περιπτώσεων που διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο μόνο πολυκλωνικά αντισώματα) και να 
αναγράφεται ο κλώνος. 
vii. Να έχουν μακρό χρόνο λήξης (τουλάχιστον ένα έτος).
viii. Επί ποινή απόρριψης, στις προσφορές να αναγράφονται οι προτεινόμενες αραιώσεις (ή εύρος αραιώσεων) και να είναι αυτές που 
καταγράφονται στα επίσημα εσώκλειστα (data sheet) του οίκου που αντιπροσωπεύεται, τα οποία και να κατατεθούν υποχρεωτικά. 
Οποιοδήποτε άλλο κατατιθέμενο έγγραφο που αφορά αραιώσεις αντισωμάτων δε θα ληφθεί υπόψη.
Να δίνεται η τιμή ανά πλακίδιο (test) σύμφωνα με την πυκνότερη προτεινόμενη αραίωση του εσωκλείστου και για εφαρμογή ποσότητας 100μl 
ανά πλακίδιο. Θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης αντισώματα εταιρειών που διαφέρει η αραίωση που δηλώνεται στην προσφορά 
από αυτή του εσωκλείστου.

Α0Ν01358          Melanoma, Clone HMB45 (Fl 1 ml)  
Τα απαιτούμενα αντισώματα θα πρέπει:
i. Να είναι κατάλληλα για ανοσοϊστοχημικές χρώσεις σε τομές παραφίνης.
ii. Να είναι εγκεκριμένα για in vitro διαγνωστική χρήση και να φέρουν πιστοποίηση CE Mark.
iii. Να είναι σε υγρή μορφή (θα προτιμηθεί έναντι της λυοφιλιωμένης μορφής).
iv. Να είναι συμπυκνωμένα/ πυκνά διαλύματα (όχι προαραιωμένα).
v. Θα προτιμηθεί η συσκευασία του 1 ml έναντι μικρότερων συσκευασιών (λ.χ. 0,1ml ή 0,5ml), οι οποίες δε θα αποκλειστούν εφόσον 
διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο μόνον αυτές. 
vi. Να είναι μονοκλωνικά (εκτός των περιπτώσεων που διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο μόνο πολυκλωνικά αντισώματα) και να 
αναγράφεται ο κλώνος. 



vii. Να έχουν μακρό χρόνο λήξης (τουλάχιστον ένα έτος).
viii. Επί ποινή απόρριψης, στις προσφορές να αναγράφονται οι προτεινόμενες αραιώσεις (ή εύρος αραιώσεων) και να είναι αυτές που 
καταγράφονται στα επίσημα εσώκλειστα (data sheet) του οίκου που αντιπροσωπεύεται, τα οποία και να κατατεθούν υποχρεωτικά. 
Οποιοδήποτε άλλο κατατιθέμενο έγγραφο που αφορά αραιώσεις αντισωμάτων δε θα ληφθεί υπόψη.
Να δίνεται η τιμή ανά πλακίδιο (test) σύμφωνα με την πυκνότερη προτεινόμενη αραίωση του εσωκλείστου και για εφαρμογή ποσότητας 100μl 
ανά πλακίδιο. Θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης αντισώματα εταιρειών που διαφέρει η αραίωση που δηλώνεται στην προσφορά 
από αυτή του εσωκλείστου.

Α0Ν01016          Melan A (kit 1000tests)  
Τα απαιτούμενα αντισώματα θα πρέπει:
i. Να είναι κατάλληλα για ανοσοϊστοχημικές χρώσεις σε τομές παραφίνης.
ii. Να είναι εγκεκριμένα για in vitro διαγνωστική χρήση και να φέρουν πιστοποίηση CE Mark.
iii. Να είναι σε υγρή μορφή (θα προτιμηθεί έναντι της λυοφιλιωμένης μορφής).
iv. Να είναι συμπυκνωμένα/ πυκνά διαλύματα (όχι προαραιωμένα).
v. Θα προτιμηθεί η συσκευασία του 1 ml έναντι μικρότερων συσκευασιών (λ.χ. 0,1ml ή 0,5ml), οι οποίες δε θα αποκλειστούν εφόσον 
διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο μόνον αυτές. 
vi. Να είναι μονοκλωνικά (εκτός των περιπτώσεων που διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο μόνο πολυκλωνικά αντισώματα) και να 
αναγράφεται ο κλώνος. 
vii. Να έχουν μακρό χρόνο λήξης (τουλάχιστον ένα έτος).
viii. Επί ποινή απόρριψης, στις προσφορές να αναγράφονται οι προτεινόμενες αραιώσεις (ή εύρος αραιώσεων) και να είναι αυτές που 
καταγράφονται στα επίσημα εσώκλειστα (data sheet) του οίκου που αντιπροσωπεύεται, τα οποία και να κατατεθούν υποχρεωτικά. 
Οποιοδήποτε άλλο κατατιθέμενο έγγραφο που αφορά αραιώσεις αντισωμάτων δε θα ληφθεί υπόψη.
Να δίνεται η τιμή ανά πλακίδιο (test) σύμφωνα με την πυκνότερη προτεινόμενη αραίωση του εσωκλείστου και για εφαρμογή ποσότητας 100μl 
ανά πλακίδιο. Θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης αντισώματα εταιρειών που διαφέρει η αραίωση που δηλώνεται στην προσφορά 
από αυτή του εσωκλείστου.


