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   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δια ηηρ ςποβολήρ έγγπαθυν ζθπαγιζμένυν 

πποζθοπών για ηην ππομήθεια : α) Ανηιδπαζηηπίυν SARS-CoV-2, με δυπεάν 
παπασώπηζη ζςνοδού εξοπλιζμού και β)  Ανηιδπαζηηπίυν SARS-CoV-2 ηασείαρ, με 
δυπεάν παπασώπηζη ζςνοδού εξοπλιζμού εκηιμώμενηρ αξίαρ 30.000,00€ με 0% ΦΠΑ 
(C.P.V.: 33698100-0), για ηιρ ανάγκερ ηος Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», 
με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από  οικονομική άποτη πποζθοπά 
αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή). 
                 

ΧΕΣ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  υμβάςεισ  Ζργων,  Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν)  
            άρκρα 116 και 118, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ  Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 
γ) Θ αρικμ. 1189/12-10-2021 ΑΔΑ: 99664690Β1-Η2Γ Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ   

            δ) Θ  υπϋαρ. 8 θ  Ζκτακτθ/ 12-10-2021 ( Θζμα 1ο ) Απόφαςθ   του  Δ. του Γ. Ν. Θ.  
            «Γ.  ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ  ΔΘΜΘΣΡΙΟ»,  περί   ζγκριςθσ   τθσ Ανάρτθςθ πρόςκλθςθσ 
             εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για  τθν   ανάκεςθ των υπθρεςιϊν που αναφζρεται  ςτο κζμα. 
             
 
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Δευτζρα 18-10-2021, ζωσ  14:00  
ςτο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ 
Ζωγράφου 2, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Σρίτθ  19-10-2021,  ϊρα 10:00 
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 



 

 

και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
 
το διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθν διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr , www.gennimatas-thess.gr 
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ). 
τθν τεχνικι προςφορά κα κατατεκεί θ υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
    Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
τα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΤΡΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Θ ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα τρίμθνο με δυνατότθτα παράταςθσ για άλλουσ 
τρεισ μινεσ . 
4. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
5. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
6. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
-Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 



 

 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΘ 
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
ε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Π.Τ., καλείςτε να προςκομίςετε Τπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Θ υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) , το άρκρο 51 του Ν. 4825/2021  και τθν 8 θ  

Ζκτακτθ/ 12-10-2021 ( Θζμα 1ο ) Απόφαςθ  του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με 
τθν οποία δεςμεφεται να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά αυτά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
 
 
              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ 
                       Γ.Ν.Θ  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»                                     Γ.Ν.Θ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
 
 
 
 
                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΗΣΑ                                          ΣΡΑΟΤΔΑ ΒΑΙΛΙΚΗ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΣΜΗΜΑ 1 

 Α) Ανηιδπαζηήπια για ηην ανίσνεςζη SARS-CoV-2 με ζςνοδό εξοπλιζμό ηος ΓΝΘ 

«Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

1. Ο πξνζθεξόκελνο ζεξκηθόο θπθινπνηεηήο λα θέξεη ηελ έλδεημε CE/IVD.  

2. Να δηαζέηεη Block 96 ζέζεσλ, ην νπνίν λα δέρεηαη πιάθεο PCR 96 βνζξίσλ ρακεινύ 

πξνθίι.  

3. Να δηαζέηεη έσο 6 θαλάιηα αλίρλεπζεο. 

4. Σν πξνζθεξόκελν θηη αλίρλεπζεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε 

(CE-IVD).Nα κπνξείλα αληρλεύεη ηνλ ηό SARS-CoV-2 ζε δείγκαηα από: θαξπγγηθό 

επίρξηζκα, ξηλνθαξπγγηθό επίρξηζκα, ξηλνθαξπγγηθό έθθξηκα, BAL, ζίειν θαη πηύεια.  

5. Να αληρλεύεη γηα ηνλ SARS-CoV-2 ηα παξαθάησ 

γνλίδηα: N gene, S gene, RdRP gene, E gene ζην ηηθό RNA, ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη 

πηζαλόηεηεο γηα ςεπδώο αξλεηηθά απνηειέζκαηα, ιόγσ ησλ ζπρλώλ κεηαιιαγώλ πνπ 

παξαηεξνύληαη ζην γνληδίσκα ηνπ SARS-CoV-2. 

6. Ο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο RT-PCR λα κελ ππεξβαίλεη ηα 120 ιεπηά.   

7. Να κελ παξαηεξείηαη δηαζηαπξνύκελε αληίδξαζε γηα ηνπιάρηζηνλ80 αλαπλεπζηηθά 

παζνγόλα. Να αλαθεξζνύλ ηα παζνγόλα. 

8. Σα αληηδξαζηήξηα λα κπνξνύλ λα μεπαγώζνπλ ηνπιάρηζηνλ έσο 5 θνξέο ρσξίο λα 

επεξεαζηεί ε απόδνζε ηνπο.  

9. Σα αληηδξαζηήξηα αλίρλεπζεο λα κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ ζε ζεξκνθξαζία -20
ν
C ή 

ρακειόηεξε.  

10. Να ζπλνδεύεηαη από εηδηθό ινγηζκηθό ην νπνίν κεηαηξέπεη απηόκαηα ηα δεδνκέλα 

γελεηηθήο αλάιπζεο ζε δηάγλσζε, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ζθάικαηνο 

εξκελείαο ησλ ρξεζηώλ. 

11. Σν θηη αλίρλεπζεο λα πεξηιακβάλεη ελδνγελέο δείγκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ λα 

πηζηνπνηεί ηελ νξζήιήςεηνπ  δείγκαηνο , ηελ νξζή απνκόλσζε λνπθιετθώλ νμέσλ θαη ηελ 

νξζή πξαγκαηνπνίεζε ηεο αληίδξαζεο PCR. 

12. ην πξνζθεξόκελν ζύζηεκα εθηόο από ηελ εμέηαζε ηνπ SARS-CoV-2 λα κπνξνύλ λα 



 

 

εθηειεζηνύλ θαη άιιεο εμεηάζεηο από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηηθό νίθν πηζηνπνηεκέλα θαηά 

CE/IVDόπσο δηαθνξνδηάγλσζε SARS-CoV-2/Flu A/Flu B/ RSV θαη αλίρλεπζεο λέσλ 

ζηειερώλ (όπσο Μ.Βξεηαλίαο ,Ν. Αθξηθήο ,Βξαδηιίαοθ.ά.)  

13. Να πξνζθεξζεί σο ζπλνδόο εμνπιηζκόο έλα απηόκαην ζύζηεκα απνκόλσζεο λνπθιεηθώλ 

νμέσλ κε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απνκόλσζεο λνπθιεηθώλ νμέσλ 96 δεηγκάησλ εληόο 35 

ιεπηώλ.  Σα αληηδξαζηήξηα απνκόλσζεο λνπθιεηθώλ νμέσλ, θαζώο θαη ην απηόκαην 

ζύζηεκα απνκόλσζεο λνπθιεηθώλ λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE-IVD.  

14. Σα αληηδξαζηήξηα γηα ηελ απνκόλσζε λνπθιετθώλ νμέσλ λα είλαη ζπκβαηά (πξνηεηλόκελα) 

από ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ θηη αλίρλεπζεο ηνπ SARS-CoV-2 .Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη 

έηνηκα πξνο ρξήζε. 

15. Σα αληηδξαζηήξηα γηα ηελ απνκόλσζε λνπθιετθώλ νμέσλ λα κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

16. Να πξνζθεξζεί σο ζπλνδόο εμνπιηζκόο ζύζηεκα απηόκαηεο πξνεηνηκαζίαο PCRζπκβαηό 

κε ην πξνζθεξόκελν θηη αλίρλεπζεο κε παξαγσγηθόηεηα 94 δεηγκάησλ ζε ρξόλν ιηγόηεξν 

ησλ 30 ιεπηώλ 

17. Να πεξηιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ απνκόλσζε λνπθιετθώλ νμέσλ ηνπ 

ηνύ SARS-CoV-2, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αληηδξάζεσλ realtimePCR κε απηνκαηνπνηεκέλν 

ηξόπν θαζώο θαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ . 

ΣΜΗΜΑ 2 

Β) Ανηιδπαζηήπια για ηην ανίσνεςζη ηος SARS-CoV-2 Ιού με ζςνοδό εξοπλιζμό (ύζηημα 

ηασείαρ Real 

Time – PCR) ΓΝΘ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

1. Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα απνηειεί πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε εληαία 

πιαηθόξκα, γηα ηε δηεμαγσγή όισλ ησλ απαξαίηεησλ βεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ από ηελ 

εηζαγσγή ηνπ δείγκαηνο έσο ην απνηέιεζκα, ρσξίο ελδηάκεζε παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε 

(απνκόλσζε λνπθιεηληθώλ νμέσλ, δηεμαγσγή Real-time PCR θαη αλάιπζε 

απνηειεζκάησλ). 

2. Σα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα λα είλαη ππό ηε κνξθή κνλνηεζη, (cartridge). Oη 

εμεηάζεηο λα κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ άκεζα κόιηο δεηεζνύλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

ζπγθεληξσζεί ηθαλόο αξηζκόο δεηγκάησλ γηα λα κελ αρξεζηεπζεί αληηδξαζηήξην (όρη batch 

testing). Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα εθηειεζηνύλ ηαπηόρξνλα κέρξη δύν (2) εμεηάζεηο.  

3. Όια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα (probes, primers, MgCl2) λα βξίζθνληαη 

ελζσκαησκέλα ζηε ζπζθεπαζία ηεο εμέηαζεο ζε πγξή ή ιπόθηιε κνξθή θαη λα κπνξνύλ 

λα δηαηεξνύληαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.  



 

 

4. Να δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο απνθπγή ησλ επηκνιύλζεσλ από δείγκα ζε δείγκα θαη 

λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο κόιπλζεο ηνπ ρξήζηε.  

5. ηε ζπζθεπαζία ηεο εμέηαζεο λα βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα εζσηεξηθά control πνπ 

ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ εγθπξόηεηα ηνπ ζεηηθνύ ή αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο. Όια ηα 

πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα λα δηαηεξνύληαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

6. O αλαιπηήο λα κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο:  

a. Αλίρλεπζε ηνπ ηνύ SARS-CoV-2 ζε ξηληθό θαη ξηλνθαξπγθηθό επίρξηζκα. Υξόλνο 

έθδνζεο απνηειέζκαηνο 50 ιεπηά. ηόρνη ηνπ ηηθνύ RNA, Ν2 (λνπθιενθαςίδην) θαη Δ 

(envelope). 

b. Σαπηόρξνλε αλίρλεπζε θαη δηαθνξνδηάγλσζε ηνπ ηνύ SARS-CoV-2, ηνπ ηνύ ηεο 

γξίπεο Α (FLU A), ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο Β (FLU B) θαη ηνπ ζπγθπηηαθνύ ηνύ (RSV).   

7. Ο αλαιπηήο λα κπνξεί λα εθηειεί ηαπηόρξνλα θαη επηπιένλ εμεηάζεηο όπσο: 

a. Σε δηαθνξνδηάγλσζε ηεο γξίπεο (FluA/FluB/RSV) 

b. Σελ αλίρλεπζε ηνπ βαθίινπ ηεο θπκαηίσζεο κε ηαπηόρξνλε αληνρή ή όρη ζηε 

Ρηθακπηθίλε MTB/RIF.  

8. Nα έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο πνιιαπιώλ γνληδηαθώλ ζηόρσλ από ην ίδην 

δείγκα ηαπηόρξνλα (multiplex real-time PCR). 

9. Η εθρύιηζε (extraction) ηνπ DNA ή RNA (αλάινγα ηεο κεζόδνπ) λα γίλεηαη 

απηόκαηα από ηνλ πξνζθεξόκελν αλαιπηή ρσξίο επηπιένλ manual step από ηνλ ρξήζηε. 

ηνλ αλαιπηή λα ηνπνζεηείηε απεπζείαο βηνινγηθό δείγκα θαη όρη πξντόλ εθρύιηζεο 

(extraction) λνπθιετθώλ νμέσλ.  

10. Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη barcode reader γηα εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ δεηγκάησλ ησλ αζζελώλ. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε εμσηεξηθό 

εθηππσηή γηα ηελ εθηύπσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

11. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί κε ην LIS/HIS ζύζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

12. Όινη νη παξαπάλσ όξνη είλαη απαξάβαηνη επί πνηλή απόξξηςεο. 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

ΔΙΓΟ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 

Α. SARS-CoV-2 
                                  28.000,00€ 

  

Β. SARS-CoV-2 ηασείαρ                                     2.000,00€ 

ΤΝΟΛΟ                  30.000,00€ 

 

 

Οι αναθεπόμενοι αναλςηέρ θα παπαδοθούν και θα εγκαηαζηαθούν ζηην Οπγανική μονάδα «Γ. 

Γεννημαηάρ» ενηόρ δέκα (10) ημεπών από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 



 

 

 

Πποζθοπά μποπεί να δοθεί είηε για ένα Σμήμα είηε για όλα  

  

Θα δοθεί αναλςηική ηιμή ανά πποζθεπόμενη εξέηαζη. 
 
 
 
 
 
 

Δπιπλέον να καηαηεθούν: 

 

1.Βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ κεραλήκαηνο όηη όια ηα 

πξνζθεξζέληα ζην δηαγσληζκό αληηδξαζηήξηα (πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη από ην κεράλεκα) 

πξνηείλνληαη γηα θαλνληθή ρξήζε, θαη είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηα ειεθηξνληθά θαη κεραληθά 

κέξε ηνπ κεραλήκαηνο, θαη όηη δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

2. Βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ κεραλήκαηνο, όηη ε πξνζθέξνπζα 

εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) είλαη εμνπζηνδνηεκέλε σο πξνο ηελ παξνρή πιήξνπο Σερληθήο θαη 

Δπηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο (serλice, αληαιιαθηηθά) θαη όηη ζηειέρε ηεο εηαηξίαο 

(πξνκεζεπηή)είλαη εθπαηδεπκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα. Απνδεηθηηθά σο πξνοηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

δηάξθεηα ζα ζπλππνβιεζνύλ κε ηε βεβαίσζε. Να δηαηίζεηαη από ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία 

(πξνκεζεπηή) Σερληθή ππνζηήξημε κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε 

ISO.  

3. Γειώζεηο ζπκκόξθσζεο CE θαηά ηελ νδεγία 98/79/ΔΚ γηα ηνπο αλαιπηέο, αληηδξαζηήξηα , 

calibrator, controls εθ όζνλ απαηηνύληαη κε ηα ηερληθά ηνπο θπιιάδηα. 

4. Οδεγίεο ρξήζεσο ( εζώθιεηζηα) ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ αλαισζίκσλ από ηα νπνία λα 

πξνθύπηεη ν πξννξηζκόο ρξήζεο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ ζηνπο 

πξνζθεξόκελνπο αλαιπηέο. 

5.Πηζηνπνηεηηθό από θνηλνπνηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκό, όηη ν ζπκκεηέρσλ 

ηεξεί ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004 

(ΦΔΚ32/16-01-04) Τπνπξγηθή Απόθαζε «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο 

δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ». 

6.Πηζηνπνηεηηθό από θνηλνπνηεκέλν ζηελ Δπξώπε  νξγαληζκό, όηη  ν θαηαζθεπαζηήο ηεξεί 

ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν ίδηνο 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντόληνο. 

7.ηνηρεία κε ηελ πςειή επαλαιεςηκόηεηα ηεο εμέηαζεο , ηεθκεξησκέλε κε πηζηνπνηεηηθά θαη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο από ηνλ Οίθν θαηαζθεπήο. 

8. Φπιιάδην ηεο εηαηξίαο (ΡROSPΔCΣUS) γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα πνπ ζα πεξηέρεη ηα 

γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
9.Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα: 
- ότι διακζτει τον πλιρθ απαιτοφμενο ςυνοδό εξοπλιςμό  
- κα προςκομίςει και κα εγκαταςτιςει τα μθχανιματα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

- όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζα αλαιάβεη ην θόζηνο ζύλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ (απηόκαηνη 

αλαιπηέο) κε ην ζύζηεκα πιεξνθνξηθήο (LIS) ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

- ζε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδόηεο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ αλαθεξπρζεί κεηνδόηεο θαη γηα ηνλ 

επόκελν δηαγσληζκό ππνρξενύηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ, εθόζνλ απηνί 

ππεξβαίλνπλ ηελ ηεηξαεηία από ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο.  

- ζε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδόηεο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ δελ είλαη κεηνδόηεο θαη γηα ηνλ 

επόκελν δηαγσληζκό ππνρξενύηαη ζηελ απόζπξζε ησλ κεραλεκάησλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 

νξηζζεί από ην Ννζνθνκείν. 
10. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 



 

 
οικονομικοφ φορζα: 

- όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ππάιιειν επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, ν νπνίνο ζα 

επηδείμεη ζην πξνζσπηθό ηεο ππεξεζίαο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνύ θαζώο θαη ηα 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο πξνζσπηθνύ θαη πιηθνύ ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο 

ππεξεζίαο. 
11.Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα ότι: 

- Αλαιώζηκα αληηδξαζηήξηα θαη ινηπά πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλαιπηηθνύο πίλαθεο 

θόζηνπο εμεηάζεσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο, θαη ηπρόλ απαηηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν δσξεάλ, εθηόο 

εάλ ν πξαγκαηηθόο αξηζκόο ησλ εμεηάζεσλ ππεξβεί ηνλ αξηζκό εμεηάζεσλ πνπ δειώλνληαη όηη ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά έηνο. 

- Πνζόηεηεο αλαισζίκσλ θαη ινηπώλ πιηθώλ πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο πνζόηεηεο πνπ δειώλνληαη 

ζηνλ πίλαθα ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα ηνλ αξηζκό εμεηάζεσλ πνπ δειώλνληαη 
κα παραδίδονται ςτο Νοςοκομείο δωρεάν. 

12. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα όηη: 

- κπνξεί λα ιάβεη όια ηα αλαγθαία κέηξα απόζπξζεο ηνπ πξντόληνο από ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελώλ, ησλ ρξεζηώλ, ή 

ελδερνκέλσο άιισλ πξνζώπσλ, θαζώο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ, 

-όηη κε ηα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα θαη αληαιιαθηηθά θαζώο θαη ηα πιηθά βαζκνλόκεζεο θαη 

ειέγρνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ βηνρεκηθνύ εξγαζηεξίνπ. 

 

13.  Καηάινγν παξαδόζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία γηα πξνκήζεηεο ηνπ 

ίδηνπ ηύπνπ (ηδίνπ αληηθεηκέλνπ) πνπ πινπνίεζαλ ζε Γεκόζηα ή Ιδησηηθά Ννζνθνκεία 

 

14. Βεβαίσζε Αξκόδηαο Αξρήο ηεο Υώξαο πνπ έρεη έδξα ην εξγνζηάζην παξαγσγήο 

αληηδξαζηεξίσλ, ε νπνία ζα βεβαηώλεη όηη ην εξγνζηάζην δηαζέηεη άδεηα δπλαηόηεηαο παξαγσγήο 

invitro αληηδξαζηεξίσλ. 

15.  Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό, βεβαίσζε ή άιιν απνδεηθηηθό ζηνηρείν πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο IΙ ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Θ Όνομα:  
Επϊνυμο
: 

 



 

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Πατζρα:  

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Σαχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  υμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ» για τθν ………… 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Πλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Πράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                                      Θμερομθνία:  
                                                                                           Ο/Θ Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Τπογραφι)          
 
                                                                                                                                                                                    
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 



 

 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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