
 

                                                     
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 1707

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ     Πειραιάς: 10-02-2022

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592157

Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 15-02-2022
ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – Δ



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

509/07-02-
2022

ΡΩΦ446906Κ-
ΛΚΝ

Α0Ι0103108 - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ AMA ASMA 
APCA AUTOSCREEN I MOUSE 

KIDNEY/STOMACH ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

2 ΚΙΤ 560,00 €

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
Κα ΠΕΡΙΜΕΝΗ 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592460

Α0Ι0104631 - MONKEY THYRID IFA TEST 
KIT 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
2 ΚΙΤ 520,00 €

510/07-02-
2022

ΨΖΛ546906Κ-
ΨΑΨ

Α0Ι0102701 - ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ (Hep-1 ANA IFA) 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
4 ΚΙΤ 720,00 €

Α0Ι012290Π - LIVER PROFILE, IgG 
EUROLINE ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ EUROIMMUN 

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

3 ΚΙΤ 492,00 €

511/07-02-
2022

Ψ4Μ146906Κ-
784

Α0Ι012290Ρ - ANA profile 3, IgG EUROLINE 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΝ EUROIMMUN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
2 ΚΙΤ 528,00 €

512/07-02-
2022 95Γ546906Κ-ΗΓΙ

Α0Ι0122900 - BASD INTRINSIC FACTOR 
IgG x 2 biermak Line Dot 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
2 ΚΙΤ 400,00 €

* 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 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 . 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ  509/07-02-2022

Α0Ι0103108 - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ AMA ASMA APCA AUTOSCREEN I MOUSE KIDNEY/STOMACH ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ

Kit   Ανοσοφθορισμού ANA-AMA-ASMA-APCA  
Το kit έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον ημι-ποσοτικό προσδιορισμό αντι-πυρηνικών αντισωμάτων (ANA), αντι-μιτοχονδριακών αντισωμάτων 
(AMA), αντισωμάτων έναντι λείων μυικών ινών (ASMA) και αντισωμάτων έναντι γαστρικών κυττάρων (APCA) στον ανθρώπινο ορό πρέπει να 
περιλαμβάνει τα παρακάτω αντιδραστήρια:

Πλακίδια με υπόστρωμα ιστών νεφρού και στομάχου ποντικιού, ειδικό Anti-Human FITC IgG Σύζευγμα (Goat) σε ρυθμιστικό που να περιέχει 
Evan’s blue, τιτλοδοτήσιμο θετικό  Control, αρνητικό μάρτυρα, αραιωτικό διάλυμα  PBS, μέσο σταθεροποίησης,  καλυπτρίδες.  Απαιτείται  CE 
MARK.  

Α0Ι0104631 - MONKEY THYRID IFA TEST KIT  

Kit Ανοσοφθορισμού αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων
Το  kit  έμμεσου  ανοσοφθορισμού  για  τον  ημι-ποσοτικό  προσδιορισμό  θυρεοειδικών  μικροσωματικών  αντισωμάτων  και  των  αντισωμάτων 
κολλοειδούς/θυρεοσφαιρίνης στον ανθρώπινο ορό πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αντιδραστήρια:

Πλακίδια με υπόστρωμα ιστών monkey thyroid, Antihuman IgG Σύζευγμα (Goat) σε ρυθμιστικό που να περιέχει Evan’s blue, θετικό control, 
αρνητικό μάρτυρα, αραιωτικό διάλυμα PBS, μέσο σταθεροποίησης, καλυπτρίδες. Απαιτείται CE MARK.  



ΕΝΤΟΛΗΣ  510/07-02-2022

Α0Ι012290Π - LIVER PROFILE, IgG EUROLINE ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ EUROIMMUN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Τεχνικές προδιαγραφές για   Liver     Profile     IgG  
Το kit Liver Profile IgG να είναι κατάλληλο για τον ταυτόχρονο διακριτό προσδιορισμό ηπατικών αυτοαντισωμάτων (AMA-M2, LKM-1, LC-1, 
SLA/LP χωριστά)  σε  ορό  με  τεχνική  ανοσοαποτύπωσης  (blot)  σε  ταινία  (strip)  με  ανασυνδυασμένα  αντιγόνα.  Να  περιλαμβάνει  όλα  τα 
απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση του προσδιορισμού (diluent, conjugate, buffer) καθώς και θετικό και αρνητικό μάρτυρα.

Η  μέθοδος  να  είναι  απλή  και  να  παρέχει  εξαιρετική  ευαισθησία  και  ειδικότητα.  Τα  αντιδραστήρια  να  είναι  έτοιμα  προς  χρήση  και  ο  
προσδιορισμός να μπορεί να εκτελεστεί είτε χωρίς είτε με αυτοματοποίηση. 

Α0Ι0102701 - ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ (Hep-1 ANA IFA)

Προδιαγραφές ΑΝΑ ανοσοφθορισμό
1. Τα προιόντα να είναι ετοιμοπαράδοτα.
2. Να αποτελούνται από πλήρες kit ανοσοφθορισμού για την ανίχνευση και τον ημιποσοτικό προσδιορισμό σε ανθρώπινο ορό αντιπυρηνικών 
αυτοαντισωμάτων. Το kit να περιλαμβάνει πλάκες υποστρώματος Hep-2 κυττάρων και όλα τα απαραίτητα για την εξέταση (IgG FITC conjugate, 



PBS που χρησιμοποιείται και ως αραιωτικό δειγμάτων, mounting medium, καλυπτρίδες) καθώς και θετικό ANA(ομοιογενή) και αρνητικό 
μάρτυρα.
3. Να είναι κατάλληλο για in vitro διαγνωστική χρήση.
4. Τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν σήμανση CE και όλες τις απαιτούμενες
πιστοποιήσεις, όπου αυτό προβλέπεται.

ΕΝΤΟΛΗΣ  511/07-02-2022

Α0Ι012290Ρ - ANA profile 3, IgG EUROLINE ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΝ EUROIMMUN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Τεχνικές προδιαγραφές για ANA profile
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)  για  τον  ταυτόχρονο  διακριτό  
προσδιορισμό  αντιπυρηνικών  αντισωμάτων  (η  μεμβράνη  να  επιτρέπει  τον  ταυτόχρονο  προσδιορισμό  15  διαφορετικών  αυτοαντισωμάτων  - 
nRNP/Sm, Sm, SSA, Ro52, SSB, Scl-70, PM-Scl, Jo1, centromere protein B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA 
M2-,  χωριστά)  σε ορό,  με μέθοδο ανοσοαποτύπωσης (blot)  σε ταινία (strip).Το kit  να περιέχει  όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την 
εκτέλεση του προσδιορισμού, να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως monotest για κάθε strip, και να μην απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό για τη χρήση  



του.  Η μέθοδος  να  είναι  απλή,  να  ολοκληρώνεται  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  & να παρέχει  εξαιρετική  ευαισθησία  και  ειδικότητα.  Το  
αντιδραστήριο να διαθέτει CE mark και να είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της Ε.Ε.

ΕΝΤΟΛΗΣ  512/07-02-2022

Α0Ι0122900 - BASD INTRINSIC FACTOR IgG x 2 biermak Line Dot

IF  -   APCA  
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)  για  τον  ταυτόχρονο  διακριτό  
προσδιορισμό  IgG  αντισωμάτων  έναντι  ενδογενούς  παράγοντα  (IF)και  τοιχωματικών  κυττάρων  στομάχου  (APCA)  σε  ορό,  με  μέθοδο  
ανοσοαποτύπωσης (blot) σε ταινία (strip).Το kit να περιέχει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την εκτέλεση του προσδιορισμού, να μπορεί  
να δουλευτεί ακόμη και ως monotest για κάθε strip, και να μην απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό για τη χρήση του. Η μέθοδος να είναι απλή, να 
ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα & να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. Το αντιδραστήριο να διαθέτει CE mark και να 
είναι σύμφωνο με την οδηγία IVD της Ε.Ε.


