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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  09/05/ 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- ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ- 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) 

  



 

 

 

 

TΟ 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 mprom2@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 

1420/28-
04-2022 

ΨΑΘ746906Κ-
ΠΒΘ 

XYLOL/ XYLENE 150 1.020,00 € ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Κος 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΤΗΛ:210-
4592322 

XARRIS HAEMATOXYLIN 30 840,00 € 

ANTIBODY DILUENT 3 709,17 € 

EOSIN Y ALCOHOLIC 20 400,00 € 

HEPATOCYTE SPEC ANT 1 338,20 € 

CDX2 1 400,00 € 

1398/28-
04-2022 

Ω8ΩΥ46906Κ-
ΜΩΡ   

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

LEGIONELLA URINARY ANTIGEN 
(1KIT=25TEST) 

6 270,00 € ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ 
ΤΗΛ:210-
4592372  STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

URINARY ANTIGEN (1KIT=10TEST) 
7 140,00 € 

COLISTIN MIC-S TRIPS (40TEST 
5X8STRIPS) 

6 2.160,00 € 

MUELLER HINTON 2 MEDIUM 12 720,00 € 

GEN BOX ANAER  20 372,00 € 

GEN BAG ANAER  80 1.880,00 € 

GEN BAG MICROAER  20 928,00 € 

1400/28-
04-2022 

ΨΒΚΓ46906Κ-
ΨΜΛ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΚΙΤ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ kpc, oxa, 

vim, ipm ndm 

10 3.600,00 € ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ 
ΤΗΛ:210-
4592372 

MYCOPLASMA TEST  4 320,00 € 

1401/28-
04-2022 

962A46906Κ-
ΠΓΠ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΡΥΒΛΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ Γ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

150Χ20mm 

6.000 3.018,60 € ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ 
ΤΗΛ:210-
4592372 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΡΥΒΛΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ Γ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

92Χ16mm 

24.000 1.646,40 € 

1432/29-
04-2022 

ΨΥ7346906Κ-
ΕΓΘ 

N/S 1000ML TWIST OFF 2.000 1.940,00 € ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Κα ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ 
ΤΗΛ:210-
4592670 

WATER 1000ML TWIST OFF 1.000 970,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  

 
 
 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 ΑΕ: 1401/28-04-2022 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΥΒΛΙΑ 9,15cm 

 

 

Η μέθοδος αποστείρωσης με γ-ακτινοβολία είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος αποστείρωσης για υλικά που χρησιμοποιούνται για την 

καλλιέργεια μικροβίων ή άλλων κυττάρων όπως τρυβλία, φλάσκες, καλλιεργητικές πλάκες κ.τ.λ. Η ακτινοβολία διεισδύει από οποιαδήποτε 

συσκευασία και αποστειρώνει χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Η αποστείρωση είναι το τελευταίο στάδιο παραγωγής και εφαρμόζεται στο έτοιμο 

συσκευασμένο προϊόν, αποκλείοντας έτσι οποιαδήποτε περίπτωση μόλυνσης. 

Η αποστείρωση με Αιθυλενοξείδιο (ΕtO) επιτυγχάνεται όταν το αέριο εισέλθει στο εσωτερικό των προς αποστείρωση υλικών και επιδράσει επί 

των μικροοργανισμών. Το Αιθυλενοξείδιο ως ένας ισχυρός τοξικός και καρκινογόνος παράγοντας, θα πρέπει στην συνέχεια να απομακρυνθεί 

από το προϊόν, διαδικασία που επιτυγχάνεται με την πάροδο 2-3 εβδομάδων κι εφόσον η συσκευασία είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την δίοδο 

του αερίου. Χαρακτηριστικό αυτών των συσκευασίων είναι ότι διαθέτουν μια επιφάνεια από ειδικό υλικό (χαρτί) το οποίο είναι διαπερατό 

(χαρακτηριστική είναι η συσκευασία των συριγγών). Συσκευασία η οποία δεν διαθέτει αυτή την ειδική επιφάνεια, είτε δεν επιτρέπει την 

αποστείρωση είτε δεν επιτρέπει την έξοδο του αερίου. Ειδικά σε υλικά που προορίζονται για καλλιέργεια όπως τρυβλία, φλάσκες, 

καλλιεργητικές πλάκες κ.τ.λ. υπολλείματα Αιθυλενοξειδίου μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα ψευδός αρνητικά αποτελέσματα που 

οφείλονται στην επίδραση υπολειπόμενου Αιθυλενοξειδίου επί των προς καλλιέργεια μικροοργανισμών. 



Για τον λόγο αυτό ως μέθοδος αποστείρωσης για τα καλλιεργητικά υλικά προτιμάται η μέθοδος «καθαρής» αποστείρωσης που επιτυγχάνεται με 

την χρήση γ-ακτινοβολίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΕ: 1398/28-04-2022 

1. Aναζήτηση Ag Legionella pneumophila στα ούρα με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα.  Να προσφέρει άμεσο 

ποιοτικό προσδιορισμό αντιγόνων Legionella pneumophila οροτύπου 1 και 6, σε δείγματα ούρων. Επιθυμητή  σχετική 

ευαισθησία πάνω από 94% και ειδικότητα 100% (βιβλιογραφία). Φύλαξη και σε θερμοκρασία δωματίου. Να περιλαμβάνει 

θετικό, και αρνητικό μάρτυρα και διαβαθμισμένη πιππέτα μίας χρήσεως. Μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση IVD 

CE Mark. 

2. Πλήρες κιτ για την αναζήτηση Ag S.pneumoniae στα ούρα με μέθοδο ταχείας ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα. Απάντηση 

εντός 10-15 λεπτών.  Να διαθέτει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα (να αναφερθούν προς αξιολόγηση). Μεγάλη ημερομηνία 

λήξης. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. 

3. Έτοιμος ζωμός Mueller Hinton σε σωληνάρια για τον προσδιορισμό της MIC της Colistin με τη μέθοδο των μικροαραιώσεων 

σε ζωμό σε μικροπλάκα. Ο ζωμός και το πλήρες κιτ  διαγνωστικού τεστ προσδιορισμού MIC θα πρέπει να παρέχεται από την 

ίδια εταιρεία. Μικρά κιτ με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. 

4. Πλήρες κιτ  διαγνωστικού τεστ προσδιορισμού MIC με μικροαραιώσεις σε μικροπλάκα με  αποσπώμενα strips (ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά ένα χωρίς να επιβαρύνονται οι υπόλοιπες εξετάσεις της μικροπλάκας) για το αντιβιοτικό 



Colistin με 10-12 αραίωσεις (θα αξιολογηθούν οι περισσότερες αραιώσεις) και επιθυμητή MIC 0,625-64. Μικρά κιτ με μεγάλη 

ημερομηνία λήξης. Να συνδεύεται από το κατάλληλο broth. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. 

5. Κιτ με φακέλλους μικροαερόφιλων συνθηκών επώασης, χωρητικότητας 2 έως 4 τρυβλίων ανά σακουλάκι. Το κιτ να περιέχει 

φακέλλους τεχνολογίας ασκορβικού οξέος που να αποδίδουν τις κατάλληλες συνθήκες (συγκέντρωση οξυγόνου 6%, 

συγκέντρωση CO2 14%) εντός 20-30 λεπτών. Να μην απαιτείται προσθήκη καταλύτη και ενεργοποίηση των συνθηκών με 

νερό ή άλλο ειδικό υγρό. Να μην δημιουργούνται υδρατμοί. 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 μεθόδου. Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση IVD CE Mark. 

6. 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. 
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1. Ανίχνευση και έλεγχος ευαισθησίας για μυκόπλασμα και ουρεάπλασμα γεννητικού συστήματος (kit): 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. 

2. Ανίχνευση και διαφοροποίηση 5 τύπων καρβαπενεμασών με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας: Πλήρες κιτ 

ανοσοχρωματογραφίας για την ταχεία ποιοτική ανίχνευση 5 τύπων καρβαπενεμασών (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) σε 

μικροβιακά στελέχη από αποικίες. Μορφή μονής κασσέτας με μονοκλωνικά αντισώματα που δίνει απάντηση σε 15 λεπτά, 



με χωριστό αποτέλεσμα στο παράθυρο ανάγνωσης για κάθε μία από τις αναφερόμενες καρβαπενεμάσες. Να διαθέτει 

ειδικότητα / ευαισθησία 100%. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark. 


