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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  14/02/ 2022
ΩΡΑ: 12:00 π.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – Δ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ( ΥΛΙΚΑ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)

 



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

496/01-02-
2022

654246906K-YI3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΡΙΑΚΑ 

ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Κ 

ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΙΕΛΟΥ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

500 17.500,00 € ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ 
ΤΗΛ:210-4592372



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 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Αυτοματοποιημένη   πλατφόρμα μοριακής διαγνωστικής   (RT PCR)  

1. Το σύστημα να είναι επιτραπέζιο,  μικρού όγκου (με βάρος <10 κιλών),  να έχει τη δυνατότητα πλήρως ολοκληρωμένου μοριακού ελέγχου χωρίς εν-

διάμεση παρέμβαση του χρήστη, μέσω μιας ιδανικής ισορροπίας προηγμένων οργάνων, αναλωσίμων & του κατάλληλου λογισμικού.

2. Να διαθέτει σαρωτή γραμμωτού κώδικα για τη σάρωση ετικετών γραμμικού κωδικού ή κωδικών QR σε δείγματα και διαθέσιμα κιτ μοριακών 

προσδιορισμών. Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

3. Να διαθέτει ένα θερμοκυκλοποιητή ταχείας αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου που χρησιμοποιείται για την ενί-

σχυση και ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος σε βιολογικά δείγματα.

4. Να χρησιμοποιεί τη φθορισμομετρική ανίχνευση πραγματικού χρόνου για την ανίχνευση στόχων εντός των μεμονωμένων φρεατίων δείγματος στο  

μέσο δίσκου.

5. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης φωτοπολλαπλασιαστή υψηλής ευαισθησίας, που περιέχει τέσσερις διαφορετικές οπτικές μονάδες ανίχνευσης 

φθορισμού. Κάθε μονάδα ανίχνευσης να αποτελείται από μια λυχνία LED υψηλής φωτεινότητας, ζωνοπερατά φίλτρα διέγερσης και ανίχνευσης 

και 1 θύρα πολυκλαδισμένης δέσμης οπτικών ινών. 

6. Το σύστημα να χρησιμοποιεί μέσα δίσκων για την τοποθέτηση και επεξεργασία των δειγμάτων.

7. Να δέχεται δύο διαφορετικούς τύπου δίσκους για τις διαθέσιμες εξετάσεις: 

a. Δίσκους Άμεσης Ενίσχυσης (Direct Amplification) πολλαπλών χρήσεων, 8 διαφορετικών θέσεων δειγμάτων (με όγκο 50μl/έκαστο), που να  

μην απαιτούν καμία προεργασία,   



b. Δίσκους Γενικούς/Κοινούς (Universal) μιας χρήσης, 96 διαφορετικών θέσεων αντιδράσεων (με όγκο αντίδρασης 10μl/έκαστο), με δυνα-

τότητα διενέργειας πολλαπλών εξετάσεων/Δίσκο.

8. Οι παράμετροι της λειτουργίας του συστήματος να ελέγχονται με τη χρήση ενός εξωτερικού φορητού υπολογιστή και του κατάλληλου λογισμικού 

για την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Το λογισμικό να επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν, να εκτελούν και να αναλύουν τις σειρές μετρήσε -

ων.

9. Να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, μέσω της λήψης των απαραίτητων προφυλάξεων, που συμπεριλαμβάνουν την κατάλληλη 

χρήση θετικών, χωρίς πρότυπο (αρνητικών) και εσωτερικών μαρτύρων, καθώς και αξιολόγηση των καμπυλών ενίσχυσης, όταν χρειάζεται. Στην πε-

ρίπτωση των προσδιορισμών IVD Direct Amplification, η εγκυρότητα να προσδιορίζεται αυτόματα από το λογισμικό και να μην απαιτείται εισαγω -

γή στοιχείων από τον χρήστη. 

10. Ειδικότερα για τους Δίσκους Άμεσης Ενίσχυσης (Direct Amplification), το σύστημα να έχει τη δυνατότητα εξακρίβωσης, ότι έχει διανεμηθεί επαρ-

κής όγκος δείγματος στον θάλαμο ανίχνευσης. Το λογισμικό να πραγματοποιεί έλεγχο, για να ανιχνεύσει την απουσία ή παρουσία δείγματος. Αυ -

τός ο έλεγχος να  γίνεται πριν τη μετακίνηση του μείγματος αντίδρασης στον θάλαμο ανίχνευσης. Το λογισμικό επίσης να χρησιμοποιεί κριτήρια  

αποδοχής για τον καθορισμό του κατά πόσον τα κριτήρια αυτά ικανοποιούνται. 

11. Το λογισμικό επιπρόσθετα να διαθέτει εργαλεία για τον ορισμό κριτηρίων αποδοχής για την ενίσχυση των εσωτερικών μαρτύρων και καθορισμού  

του κατά πόσον τα κριτήρια αυτά ικανοποιούνται. Οι εσωτερικοί μάρτυρες να είναι ενισχύσεις εντός του φρεατίου εκτός των κύριων στόχων του  

προσδιορισμού, που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ακεραιότητας των αντιδραστηρίων ενίσχυσης και τον αποκλεισμό παρουσίας 

ανασταλτικών ουσιών ή ανασταλτικών δράσεων στην αντίδραση. 

12. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το διαθέσιμο LIS/HIS σύστημα του Νοσοκομείου/εργαστηρίου και να διαθέτει έξοδο USB για την αποθή-

κευση των αποτελεσμάτων σε εξωτερική μνήμη.

13. Το σύστημα να δύναται να εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις:



a. σε Direct Amplification Disc: Covid-19 Direct, Sars Cov-2 Variant Direct RUO, FLU A-B/RSV, Strep A, Bordetella Direct, Clostridium Difficile,  

CMV Direct, GBS Direct, HSV 1 & 2 Direct (Swab/CSF), VZV (Swab/CSF Direct), 

b. σε Universal Disc: Influenza A H1N1 (2009), FLU A-B/RSV, Bordetella Universal Direct, Clostridium Difficile Universal Direct, CMV, EBV, HSV  

1/2 &  VZV Universal Direct, Dengue.

14. Να μην απαιτούνται διαδικασίες καθημερινής συντήρησης του αναλυτή ή αν χρειάζονται να είναι πολύ απλές και να μην ξεπερνούν τα 5 λεπτά.

15. Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως, καθώς αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση (επί ποινή απόρριψης).  

Δεν θα εξεταστούν προσφορές που αποκλίνουν   και, ειδικότερα, δεν θα εξεταστούν προσφορές που δεν καλύπτουν τις ανάγκες του Νοσοκομεί-

ου/εργαστηρίου. Οποιοδήποτε άλλο μέγεθος ή τεχνικό χαρακτηριστικό θα αξιολογηθεί αναλόγως.


