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Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών 
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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 ΤΕΜΑ-
ΧΙΑ

 ΣΥΝΟΛΙ-
ΚΟ ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΕΣ

18/07-
01-2022

Ψ7Ξ-
Ν46906Κ-ΧΑΜ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 

10,5cm(+-)2cm.

300 2.925,00 € Μ.Ε.Θ. (ΑΝΑΠΝΕΥ-
ΣΤΙΚΗ)

Κα ΒΡΕΤΤΟΥ 
ΤΗΛ:210-
4592869

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙ-
ΚΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑ-
ΝΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΟ-
ΘΕΝΑ, ΥΔΡΟΦΙΛΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 
ΜΧ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗ-

ΝΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕ-
ΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

10Χ10 CM+-2

600 1.200,00 €

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ-
ΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12Χ12 cm 

+-2cm

150 1.050,00 €

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΑΡ-
ΓΥΡΟ 45cm+-2cm

150 997,50 €



 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛΦΑ-
ΝΙΑΖΙΔΗ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ ΟΠΟΥ ΤΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ 

ΙΟΝΤΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 
ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕ 

ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ 

22Χ22cm +-2

60 1.500,00 €

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙ-
ΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΟΛΛΗ-

ΤΙΚΑ 10cmx10cm+-2.

200 842,00 €

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙ-
ΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΟΛΛΗ-

ΤΙΚΑ 15cmx15cm+-2.

220 2.083,40 €

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙ-
ΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΟΛΛΗ-

ΤΙΚΑ 20cmx20cm+-2.

200 2.400,00 €

267/13-
01-2022 

ΨΚΓ046906Κ-9ΛΖ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙ-
ΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΟΛΛΗ-

ΤΙΚΑ 15cmx15cm+-2.

220 2.083,40 € Μ.Ε.Θ. (ΑΝΑΠΝΕΥ-
ΣΤΙΚΗ)

Κα ΒΡΕΤΤΟΥ 
ΤΗΛ:210-
4592869

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙ-
ΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΟΛΛΗ-

ΤΙΚΑ 20cmx20cm+-2.

200 2.400,00 €

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΥΔΡΟΤΡΙ-
ΧΟΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΟΛΛΗ-

ΤΙΚΑ 10cmx10cm+-2.

200 842,00 €

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 45cm +-2

150 997,50 €

13/07-
01-2022

Ψ9ΖΓ46906Κ-ΓΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ .ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-

ΦΕΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ Δ

900 13.050,00 
€

Μ.Ε.Θ. (ΑΝΑΠΝΕΥ-
ΣΤΙΚΗ)

Κα ΒΡΕΤΤΟΥ 
ΤΗΛ:210-
4592869



386/31-
01-2022

Ψ746906Κ-8Κ5

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

BARTONELLA HENSELAE IFA IGG 2 268,80 € ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Κα ΡΟΥΣΣΑ-
ΚΗ ΤΗΛ:210-

4592372
BARTONELLA HENSELAE IFA IGM 2 414,40 €

RICKETTSIA IFA IGM 2 414,40 €
RICKETTSIA IFA IGG 2 288,00 €

CLOSTIRIDIUM DIFFCILE GMH+TOXIN 
A+B

10 1.775,00 €

ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 2 340,00 €
CLAMYDIA TRACHOMATIS 

( ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ)
2 560,00 €

RSV (ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ) 2 160,00 €
ROTA- ADENO VIRUS 3 135,00 €

ΚΕΔΡΕΛΑΙΟΝ ZEIS FOR MICROSCOPY 
HALLOGEN-FREE IMMERSOL TM 518N

2 600,00 €

ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΕΠΤΟ-
ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΤΆ LANCEFIELD

4 316,00 €

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓ-
ΜΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ)

4 60,00 €

ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΟΥΡΩΝ 
(ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ)

4 20,00 €

CRYPTOCOCCUS PASTOREX 2 280,00 €
     



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 απαράδε  -  
κτη  .  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN  ΕΟΦ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΕΝΤΟΛΗ: 386/31-01-2022

• Κεδρέλαιο (Fl 500 ml): Κεδρέλαιο κατάλληλο για μικροσκόπηση με ελαιοκαταδυτικό φακό. Να διαθέτει δείκτη διάθλασης > 1.5 (στους 
23ο C). Να είναι ελεύθερο αλογόνου και πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 8036-1/2. Συσκευασία των 500 ml.

• Test κυήσεως με ποιοτική αναζήτηση β-χοριακής γοναδοτροπίνης στα ούρα με όριο ανίχνευσης τουλάχιστον 10 mu/ml  με χρήση 
μονοκλωνικών αντισωμάτων. Μέθοδος ανοσοχρωματογραφίας σε κασσέτα: Πλήρες kit ανίχνευσης της χοριακής γοναδοτροπίνης σε 
δείγμα ούρων με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Όριο ανίχνευσης τα 
10mΙU/ml και υψηλό ποσοτό σύμπτωσης αποτελεσμάτων με άλλες πιο ευαίσθητες τεχνικές. Να μην απαιτείται προσθήκη άλλου 
αντιδραστηρίου, να διαβάζεται σε 1-5 λεπτά και να περιέχει ενσωματωμένο control ελέγχου του αποτελέσματος. Διατήρηση σε 
θερμοκρασία δωματίου. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Νά διαθέτει CE IVD Mark.   

•       Αναζήτηση ιών Rota και Adenovirus  στα κόπρανα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας:     Πλήρες σετ ανοσοχρωματογραφίας 
σε κασέτα για την ταχεία ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση αντιγόνων Ροταϊών και Αδενοϊών σε δείγματα κοπράνων. Η κασέτα να 
περιλαμβάνει ξεχωριστές ζώνες ανάγνωσης για  Rota και Adeno καθώς και ενσωματωμένο contol μεθόδου. Nα περιλαμβάνει μονάδα 
συλλογής κοπράνων με το απαραίτητο αντιδραστήριο και διανομέα dropper. Απαραίτητη η μη χρήση φυγοκέντρου για το δείγμα. Να 
παρέχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα (να αναφερθούν προς αξιολόγηση). Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

•    Aναζήτηση αντιγόνoυ Chlamydia trachomatis  σε τράχηλικό,ουρηθρικό και έκριμμα επιπεφυκότα, με τη μέθοδο του άμεσου 
ανοσοφθορισμού:     Πλήρες kit άμεσου ανοσοφθορισμού ενός βήματος για την ποιοτική ανίχνευση Χλαμυδίων σε ουρογεννητικά και 
οφθαλμικά δείγματα. Θα προτιμηθεί kit που να περιλαμβάνονται πλάκες θετικού control, αντιδραστήριο πρόσδεσης και  αντιδραστήριο 
ανίχνευσης. Το kit να εμφανίζει υψηλή σύμπτωση αποτελεσμάτων με μεθόδους αναφοράς σε ουρογεννητικά δείγματα και σε οφθαλμικά 
δείγματα. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

• Αναζήτηση αντιγόνου GDH και τοξινών Α και Β του Clostiridium difficile στα κόπρανα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε 
κασέτα:  Να προσφερθεί κιτ για ταυτόχρονη ανίχνευση αντιγόνου GDH και τοξινών Α και Β του C. difficile σε δείγματα κοπράνων. Να 
ανιχνεύει ταυτόχρονα σε κασέτα το αντιγόνο (glutamate dehydrogenase) και την τοξίνη A και B με λήψη αποτελέσματος εντός 15 min. 
Το τεστ να ανιχνεύει επίπεδα τοξίνης  για την Α <1ng/mL, για τοξίνη Β <0,3ng/ml, για GDH <1ng/ml. Θα αξιολογηθούν τα κατώτερα 



όρια ανίχνευσης. Η συσκευασία να διαθέτει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για την πραγματοποίηση της εξέτασης και θετικό μάρτυρα. 
Επιθυμητή μέση ευαισθησία και ειδικότητα (GDH/Tοξινών) > 90% (να αναφερθούν προς αξιολόγηση). Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να 
φέρει σήμανση IVD CE Mark.

•       Αναζήτηση στον ορό αντισωμάτων IgM έναντι Rickettsiae με τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού  (kit 80 test με θετικό και 
αρνητικό μάρτυρα):     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.

                                   
• Ομαδοποίηση Στρεπτόκοκκων κατα Lancefield με συγκολλητινοαντίδραση latex: Αντιδραστήρια για ομαδοποίηση β-αιμολυτικών 

στρεπτοκόκκων στις ομάδες A, B, C, D, F, G κατά Lancefield των 50 - 60 τεστ.  Να αναφερθούν ειδικότητες και ευαισθησίες ανά ομάδα 
προς αξιολόγηση. Να υπάρχουν από την εταιρεία όλες οι ομάδες, extraction enzyme και controls και ξεχωριστά σε περιπτώσεις που 
κάποιες ομάδες τελειώνουν νωρίτερα (θα αξιολογηθεί η δυνατότητα). Θα προτιμηθεί αντιδραστήριο με υψηλές επιδόσεις ειδικά για το 
group D με ειδικότητα >99,5%. Πλήρη κιτ συγκολητιονοαντίδρασης λάτεξ με όλα τα απαραίτητα για την εξέταση που να περιλαμβάνει 
ενζυμικό extraction, και θετικό μάρτυρα. Να διαθέτουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα (να αναφερθούν προς αξιολόγηση). Μεγάλη 
ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

• Αναζήτηση στον ορό αντισωμάτων IgG έναντι Rickettsiae με τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού  (kit= 80 test με θετικό και 
αρνητικό μάρτυρα): 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.

• Ποιοτικός προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης κοπράνων με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (kit= 25 εξετάσεις): Πλήρες κιτ 
ανίχνευσης της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγματα κοπράνων με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Να διαθέτει υψηλή 
ευαιθησία. Nα ανιχνεύει τις συγκεντρώσεις ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγματα κοπράνων από 10 ng/ml με ευαισθησία και 
ειδικότητα πάνω από 95%. Η απάντηση να δίνεται εντός 5-10 λεπτών. Να περιέχει ενσωματωμένο control ελέγχου του αποτελέσματος. 
Πλήρες kit που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την εξέταση.  Το αποτέλεσμα  να μην επηρεάζεται από την δίαιτα του ασθενούς. 
Φύλαξη σε θερμοκρασία δωματίου. Νά έχει CE IVD Mark



• Αντισώματα IgG στον ορό έναντι  της Bartonella  με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού: Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον 
προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι Bartonella hensellae & quintana σε ανθρώπινο ορό. Να εμπεριέχονται θετικός και αρνητικός 
μάρτυρας και αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση. Η ανίχνευση των αντισωμάτων του κάθε είδους Bartonella να γίνεται σε ξεχωριστά 
πηγαδάκια για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

• Αντισώματα IgM στον ορό έναντι  της Bartonella  με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού: Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον 
προσδιορισμό IgM αντισωμάτων έναντι Bartonella hensellae & quintana σε ανθρώπινο ορό. Να εμπεριέχονται θετικός και αρνητικός 
μάρτυρες και αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση συμπεριαμβανομένου και του προσροφητικού αντιδραστηρίου. Η ανίχνευση των 
αντισωμάτων του κάθε είδους Bartonella να γίνεται σε ξεχωριστά πηγαδάκια για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης.Να φέρει σήμανση IVD 
CE Mark

ΕΝΤΟΛΗ:13/07-01-2022

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ 



Διάλυμα που να περιέχει διττανθρακικά, χωρίς οξικά-γαλακτικά, κατάλληλο για την θεραπεία υποκατάστασης της 
νεφρικής λειτουργίας, σε σάκους δυο διαμερισμάτων των 5 λίτρων ελεύθερους πυρετογόνων, αποστειρωμένους και 
ατομικά συσκευασμένους με και χωρίς κάλιο, με και χωρίς γλυκόζη.
Να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ.
Κάθε σάκος να βρίσκεται σε ατομική συσκευασία
Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ουσιών από τους θεράποντες χωρίς πρόβλημα.
Η ανάμιξη των δυο διαμερισμάτων να είναι απλή, γρήγορη.

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ( mmoI/L)

SODIUM 140 140
POTASSIUM 0 2

CALCIUM 1.75 1.75
MAGNESIUM 0.5 0.5
CHLORIDE 109.3 111.3

BICARBONATE 35 35
GLUCOSE 0 5.55

OSMORALITY 287 296
PH 7.4 7.4




