
 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ      
Πιεξ:   θ. Αιεμάλδξα Σδώλνπ            Θεζζαινλίθε,05/08/2022 
Tει.: 2313 323115, 2313 323119 
Ηιεθηξ. Γ/λζε: pr@papageorgiou-hospital.gr                                                           Αξ. πξση.:    23486     
 

ΠΡΟ: 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

Αξ. Πξφζθιεζεο Γ.20/2022 

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα kit πνηνηηθήο αλίρλεπζεο ηνπ θνξνλντνχ SARS-CoV-

2 ζε θιηληθά αλαπλεπζηηθά δείγκαηα  αζζελψλ,  κε δσξεάλ παξαρψξεζε ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ» CPV 

33696300-8, γηα ρξνληθή πεξίνδν έμη κελψλ, πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο   212.500,00 €. 

Έρνληαο ππφςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη θαη εηδηθόηεξα ηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 32, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε 

γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 

αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε.  

2) Σν ηξίην άξζξν ηεο από 25.2.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 42), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ 

Ν.4682/2020 (Α’76), σο πξνο ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο πξνκήζεηεο πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, θαξκάθσλ θαη κέζσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξνλντνύ SARS-CoV-2, ην νπνίν παξαηείλεηαη έσο ηελ 30ή.09.2022, κε ην 

άξζξν 34 ηνπ Ν.4950 (ΦΔΚ Α’128/02.07.2022. 

3) Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 23229/03.08.2022 έγγξαθν ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Λακπξόπνπινπ, Τπεπζύλνπ ηεο Μνλάδαο Γελεηηθήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζύκθσλα κε ην νπνίν θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε άκεζεο πξνκήζεηαο θαη δεύηεξεο ζπζθεπήο Real Time PCR, 

ππό ηε κνξθή ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ κε ηελ αγνξά ησλ αληίζηνηρσλ αλαισζίκσλ – αληηδξαζηεξίσλ, ιόγσ ηεο αλαπάληερεο 

αύμεζεο ζηνλ αξηζκό ησλ δεηγκάησλ θαη ηεο νξηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο Real Time PCR πνπ δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν 

κεηά από ηε δηεηή αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο. 

4) Σελ ππ’ αξηζ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Τγείαο θαη Πξόλνηαο 

(ΦΔΚ Β’ 711) «Έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνύ Πεξηθεξεηαθνύ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

5) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 17 ηεο από 24-05-1991 ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ιδξύκαηνο 

«Ίδξπκα Παπαγεσξγίνπ», πνπ  θπξώζεθε κε ην Ν. 1964 / 1991 (ΦΔΚ 146 / ηεύρνο Α΄ / 26-09-1991), όπσο ηξνπνπνηήζεθε, 

ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

6) Σελ ππ’ αξηζ. Γ4β / Γ.Π. 91604 / 2019 / 11-02-2020 (ΦΔΚ 106 / 14-02-2020, Σεύρνο Y.O.Γ.Γ.) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Τγείαο πεξί ζπγθξόηεζεο θαη νξηζκνύ κειώλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ», αξκνδηόηεηαο 3εοΤ.Πε. 

Μαθεδνλίαο 

 

 

Σν Ννζνθνκείν, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη αλάδνρν γηα ηελ «Πξνκήζεηα kit πνηνηηθήο αλίρλεπζεο ηνπ θνξνλντνχ SARS-

CoV-2 ζε θιηληθά αλαπλεπζηηθά δείγκαηα  αζζελψλ, κε δσξεάλ παξαρψξεζε ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ» γηα ρξνληθή 

πεξίνδν έμη (6) κελψλ, πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο 212.500,00 € δηελεξγεί ζπιινγή πξνζθνξψλ, ζύκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016 θαη θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα θαηαζέζνπλ ηελ ηερληθή θαη ηελ 
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νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο CompareONE ηεο εηαηξίαο «CosmoONE Hellas MarketSite S.A.», 

απφ  08/08/2022 έσο 16/08/2022  ζηηο 10.00 π.κ . 

Ο αλάδνρνο ζα πξνθχςεη σο ν κεηνδφηεο, βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά ζα είλαη 

ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Α», ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

Δηδηθνί φξνη: 

1) Η πιινγή πξνζθνξώλ ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην, δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ζα απνζθξαγηζηνύλ 

ηόζν νη ηερληθέο όζν θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

2) Ο θάθεινο ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη: 

 

i. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν.1599/1986 θάζε ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνύ θνξέα, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε, 

κε ηελ νπνία :α) απνδέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο πξνζθνξώλ, β) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρύεη γηα 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ από ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, γ) δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ ησλ 

άξζξσλ 73&74 ηνπ Ν.4412/2016θαη δ) ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο, ζα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80  ηνπ Ν.4412/2016. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

           Όιεο νη απαηηνύκελεο δειώζεηο ηεο πξόζθιεζεο ππνγξάθνληαη, επί εηαηξηώλ Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. από ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξόζσπν εηδηθώο εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηνύο θαη επί αλσλύκσλ εηαηξηώλ (Α.Δ.) από ηνλ 

πξόεδξν θαη ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ή πξόζσπν εηδηθώο εμνπζηνδνηεκέλν κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο ή από ηνπο ηδίνπο.  

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη:  

 όηη ε πξνζθνξά ηνπ θαιύπηεη πιήξσο ηηο απαηηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  

 όηη ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη ηερληθά κέζα, θηι.) γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

iii. Πιήξε Σερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ, κε ηελ νπνία ζα 

απνδεηθλχεηαη ε ζπκθσλία κε ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Α’ ηεο πξφζθιεζεο. 

iv. Σα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο, βεβαηψζεηο θαηαιιειφηεηαο, πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη θάζε 

άιινπ είδνπο έγγξαθα πνπ δεηνύληαη από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Α’ ηεο πξόζθιεζεο. 

v. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Α’ ηεο πξόζθιεζεο. 

 

3) ηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο κνλάδαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε θύζεο έμνδα, νη επί ηνπ ηηκνινγίνπ 

θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε ζπλαθήο επηβάξπλζε, κε κεδεληθό ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν. 4764/2020 (ΦΔΚ Α΄/256/23.12.2020).  

4) Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο δεζκεύνπλ ηνλ αλάδνρν γηα όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο ηπρόλ παξάηαζεο 

απηήο, κε ππνθείκελεο ζε νπνηαδήπνηε ηηκαξηζκηθή ή άιιε αλαζεώξεζε. 

5) Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε πξνζθνξά, εθόζνλ δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή κνλάδαο. 

6)  Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο.  

7)  Κάζε ζπκβαιιόκελνο αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ απηήο, ύςνπο 4% επί ηεο πξν ΦΠΑ ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, 

ππνινγηδόκελεο κε βάζε ηηο ελδεηθηηθέο πνζόηεηεο ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο «Α» θαη ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο 

κνλάδαο ησλ εηδώλ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα  

ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) κήλα από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. 
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8)  Η αλαγξαθόκελε ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο «Α» πνζόηεηα ησλ 17.000 ηεκαρίσλ, είλαη ελδεηθηηθή θαη δύλαληαη 

λα απμνκεησζνύλ ζηελ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη ησλ ηπρόλ παξαηάζεώλ ηεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

9) Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ηνπ δεζκεύνληαη όηη ζα ηεξνύλ ηηο  

ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 

από ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β΄ 

ηνπ Ν. 4412/2016 (Άξζξν 18 ηνπ Ν. 4412/2016). Η αζέηεζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο απνηειεί ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα.  

10) Η πιεξσκή ησλ αλαδόρσλ ζα γίλεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα εληόο ηεζζάξσλ (4) κελώλ, κε βάζε ηα λόκηκα 

δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016, κεηά ην 

πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ππνγεγξακκέλν από αξκόδηα επηηξνπή ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε θάζε 

πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. Δπηπιένλ 

επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 2,00% ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 

– εδ. ε΄ - πεξ. εε΄). 

 Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, 

θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(άξζξν 4 Ν.4013/2011 όπσο ηζρύεη).Στο ποσό της κράτησης αστής επιβάλλεται και τέλος ταρτοσήμοσ 3% πλέον 

εισυορά 20% σπέρ ΟΓΑ επί τοσ τέλοσς ταρτοσήμοσ. 

 Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο 

θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (άξζξν 350 

παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016. Στο ποσό της κράτησης αστής επιβάλλεται και τέλος ταρτοσήμοσ 3% πλέον εισυορά 20% 

σπέρ ΟΓΑ επί τοσ τέλοσς ταρτοσήμοσ. 

 

11) Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

12) Ο ΦΠΑ, όπσο ηζρύεη θαηά ηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ ηζρύεη, βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη ή λα δεηνύλ πιεξνθνξίεο από ηελ θ. Αιεμάλδξα Σδώλνπ, (ηει. 2313 323115). 

 

Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα CompareONE ηεο εηαηξίαο «CosmoONE Hellas MarketSite S.A.», κέζσ ηεο νπνίαο νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηελ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά, απφ  08/08/2022 έσο ηηο 

16/08/2022  ζηηο 10.00 π.κ. (εκέξα Σξίηε) . 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο CompareONE, 

παξαθαινύκε αλαηξέμηε ζηελ αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην πεδίν Γηαγσληζκνί, 

κε ηίηιν: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΔΩ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ COMPARE ONE (2)». 

 

Η απνζθξάγηζε ησλ Σερληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ νξίδεηαη θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία, ήηνη ζηηο 16ε Απγνχζηνπ 

2022, εκέξα Σξίηε  θαη ψξα 11.00 π.κ . 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

MIXAΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΣΗ 
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                                                        ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» 

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΚΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΣΟΤ SARS-CoV-2 
 

Το κιτ ποιοτικισ ανίχνευςθσ του κορονοϊοφ SARS-CoV-2 ςε κλινικά δείγματα αναπνευςτικοφ να 
είναι τεχνολογίασ Real-timePCR 

Να περιλαμβάνεται ςτθ ςυςκευαςία το ςφνολο των απαραίτθτων αντιδραςτθρίων για τθν 
διεξαγωγι τθσ αντίδραςθσ. Τα αντιδραςτιρια να είναι προδιανεμθμζνα εξαρχισ ςε περιςςότερα 
ςωλθνάρια για μεγαλφτερθ ευελιξία και αςφάλεια ςτθ χριςθ. 

Η δοκιμαςία να πραγματοποιείται με ταυτόχρονθ ανίχνευςθ δφο (2) γονιδίων, των Orf1ab και Ν 
του SARS-CoV-2, για αυξθμζνθ ειδικότθτα τθσ αντίδραςθσ 

Η μζκοδοσ να ζχει ευαιςκθςία ανίχνευςθσ τουλάχιςτον 10 αντιγράφων RNA του ιοφ ανά 
αντίδραςθ. 

Να χρθςιμοποιεί 5 μl από το τελικό απομονωμζνο RNA του δείγματοσ. 

Να περιλαμβάνεται ςτο κιτ κετικόσ μάρτυρασ (positivecontrol), κακώσ και μάρτυρασ εςωτερικοφ 
ελζγχου (internalcontrol), τόςο για ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ απομόνωςθσ ιικοφRNA, αλλά και για 
διερεφνθςθ πικανισ αναςτολισ τθσ Real-timePCR αντίδραςθσ. 

Να παρζχει γριγορα αποτελζςματα (διάρκεια πρωτοκόλλου μικρότερθ των 80 λεπτών). 

Το προςφερόμενο κιτ κα πρζπει απαραίτθτα να ζχει ελεγχκεί από τον καταςκευαςτικό οίκο 
(ευαιςκθςία & ειδικότθτα) ςε πραγματικά κλινικά δείγματα. 

Να διακζτει πιςτοποίθςθ για invitro διαγνωςτικι χριςθ (CE-IVD). 

Να ζχει θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 18 μινεσ. 
Ο Ανάδοχοσ και ο καταςκευαςτισ να διακζτουν το ISO 13485:2016. Ο δε Ανάδοχοσ να είναι και 
πιςτοποιθμζνοσ ςφμφωνα με τθν Υπουργικι απόφαςθ 1348/04. 
Ο  Ανάδοχοσ να διακζτει πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Εκνικό Μθτρώο Παραγωγών. 
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2.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ PCR ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ 

ΧΡΟΤΝΟΤ (REAL TIME PCR) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΤΣΗ 

Ανοιχτό ςφςτθμα ταχείασ εκτζλεςθσ PCR για τον ποςοτικό και ποιοτικό προςδιοριςμό 
νουκλεϊκών οξζων, με καταγραφι και ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ τθσ κινθτικισ τθσ αντίδραςθσ 
ςε πραγματικό χρόνο (real-time), με βάςθ τθ χριςθ ειδικών φκοριηoυςών χρωςτικών και τθν 
ανίχνευςθ του εκπεμπόμενου φκοριςμοφ από ενςωματωμζνο υπερςφγχρονο 
Φωτοπολλαπλαςιαςτι (PMT). Το ςφςτθμα να διακζτει πζντε φίλτρα ανίχνευςθσ και να επιτρζπει 
τθν ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ PCR και ανίχνευςθ του προϊόντοσ μζςα ςτο ίδιο μείγμα τθσ 
αντίδραςθσ.  Να χρθςιμοποιεί περιςτρεφόμενο φορζα 72 κζςεων για strips των 0.1ml ι 36 
κζςεων για μεμονωμζνα ςωλθνάρια των 0,2ml.  

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Ο αναλυτισ να είναι εγκεκριμζνοσ για invitro διαγνωςτικι χριςθ (CE-IVDmarked). 

Το ςφςτθμα κυκλοποίθςθσ να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία κερμαινόμενου αζρα, με υποδοχείσ για 
70 δείγματα τουλάχιςτον. 

Να διακζτει μεγάλθ ταχφτθτα αυξομείωςθσ κερμοκραςίασ ςτο χώρο διεξαγωγισ τθσ PCR 
(TemperatureRampRate) με ρυκμό πάνω από 5οC/sec, ακρίβεια κερμοκραςίασ ±0,5οC, 
ομοιομορφία κερμοκραςίασ ±0,02οC και να εξαςφαλίηει τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ 
ταχφτθτα κυκλοποίθςθσ ςτον μικρότερο δυνατό χρόνο. 

Να εξαςφαλίηει απόλυτο ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ ςτο χώρο διεξαγωγισ τθσ PCR. 

Να εξαςφαλίηει απόλυτθ ομοιομορφία κερμοκραςίασ ςε κάκε αντίδραςθ. 

Να διακζτει πζντε φίλτρα ανίχνευςθσ και να ζχει εφροσ διζγερςθσ και εκπομπισ από 470 ζωσ και 
710 nm διακζτοντασ διαφορετικι πθγι διζγερςθσ για κάκε κανάλι. 

Το ςφςτθμα να είναι ανοιχτό ςε όλεσ τισ γνωςτζσ χθμείεσ ανιχνευτών (probes) όπωσ FAM, 
SYBRGreen Ι, Fluorescein, EvaGreen, AlexaFluor 488, JOE, VIC, HEX, TET, CALFluor, Gold 540, 
AlexaFluor 633, ROX, YakimaYellow, Cy3.5, TexasRed, AlexaFluor 568, CALFluorRed 610, Cy5, 
Quasar 670, LightCyclerRed 640, Quasar 705, LightCyclerRed 705, AlexaFluor 680. 

Να διακζτει φωτοπολλαπλαςιαςτι (PMT) ωσ ςφςτθμα ανίχνευςθσ του εκπεμπόμενου ςιματοσ 
και να επιτρζπει τθν αυτόματθ όςο και τθ χειροκίνθτθ ρφκμιςθ του ςυντελεςτι ενίςχυςθσ (gain) 
των ςθμάτων. 

Η φωτεινι πθγι να είναι τφπου L.E.D., να ζχει τθ μεγαλφτερθ δυνατι διάρκεια ηωισ (>100.000 
ώρεσ) και να μθν απαιτείται αλλαγι ι ςυντιρθςι τθσ. 

Να μθν απαιτείται θ χριςθ χρωςτικισ για τθν διόρκωςθ του ςιματοσ όπωσ π.χ. ROX. 

Να χρθςιμοποιεί περιςτρεφόμενο φορζα κζςεων για strips των 0,1ml ι μεμονωμζνα ςωλθνάρια 
των 0,2ml, τα οποία να είναι διακζςιμα ςτο ελεφκερο εμπόριο. 

Να είναι ςχεδιαςμζνο να δζχεται τελικοφσ όγκουσ αντίδραςθσ από 10–50µl. 

Το ςφςτθμα να ζχει εφροσ δυναμικότθτασ 10 τάξεισ μεγζκουσ. 

Το ςφςτθμα να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του DNA με τθν χριςθ 
φκοριοχρωμάτων. 

Να διατίκεται από τον καταςκευαςτι ειδικά ςχεδιαςμζνο κιτ διακρίβωςθσ για τον αυτόματο 
εργαςτθριακό ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του οργάνου όπωσ πχ θ ακρίβεια των κερμομετρικών 
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μετριςεων. 

Το όργανο να μθν είναι ογκώδεσ, να μεταφζρεται εφκολα και να ζχει το μικρότερο δυνατό 
βάροσ. 

Να μθν απαιτείται βακμονόμθςθ του οργάνου. 

Να ςυνοδεφεται από θλεκτρονικό υπολογιςτι laptop που να φζρει το κατάλλθλο λογιςμικό για 
τθν λειτουργία του αναλυτι. 

Να ςυνδζεται με θλεκτρονικό υπολογιςτι μζςω κφρασ USB ι RS-232 SerialPort. 

Να ςυνοδεφεται από λογιςμικό ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων. 

Το λογιςμικό ανάλυςθσ των δεδομζνων να επιτρζπει τθν εφαρμογι και ανάλυςθ όλων των 
γνωςτών πρωτοκόλλων όπωσ ποςοτικι ανάλυςθ (quantitativeamplification), ανίχνευςθ 
μεταλλάξεων (SNPgenotyping), ανάλυςθ του ςθμείου τιξθσ προϊόντοσ (SYBRmeltanalysis), 
μζτρθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ νουκλεϊκών οξζων (Concentrationanalysis). 

Το λογιςμικό να είναι ελεφκερο για εγκατάςταςθ χωρίσ περιοριςμοφσ και οι αναβακμίςεισ του 
να παρζχονται δωρεάν και να είναι προςβάςιμεσ από το διαδίκτυο. 

Να είναι δυνατι θ μεταφορά δεδομζνων μεταξφ πειραμάτων ώςτε να μθ χρειάηεται κάκε φορά 
να γίνεται νζοσ προγραμματιςμόσ. 

Να γίνεται αυτόματα θ αναγνώριςθ άκυρων χειριςμών του χριςτθ κατά τθν οργάνωςθ του 
πειράματοσ. 

Να παρζχεται θ δυνατότθτα προςκικθσ επιπλζον κφκλων κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
πειράματοσ. 

Να παρζχεται θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και ανάλυςθσ των καμπυλών πολλαπλαςιαςμοφ 
κατά τθ διάρκεια του πειράματοσ. 

Να υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ λογαριαςμών χρθςτών με διαφορετικά δικαιώματα 
(προετοιμαςία, ανάλυςθ, επεξεργαςία πειραμάτων). 

Να παρζχεται θ δυνατότθτα εργαλείων ανάλυςθσ με γραφικζσ παραςτάςεισ και ςτατιςτικζσ 
εφαρμογζσ και Logfile αρχείο για τθν παρακολοφκθςθ όλων των αλλαγών ι ςφαλμάτων που 
ζχουν γίνει κατά τθν λειτουργία του οργάνου. 

Να καλφπτεται από δωρεάν τεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ για ζνα ζτοσ από τον 
προμθκευτι. Το προςωπικό που κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ να είναι πιςτοποιθμζνα 
εκπαιδευμζνο από τθν καταςκευάςτρια εταιρία. 
Ο Ανάδοχοσ και ο καταςκευαςτισ να διακζτουν το ISO 9001:2015 και το ISO 13485:2016. Ο δε Ανάδοχοσ 
να είναι και πιςτοποιθμζνοσ ςφμφωνα με τθν Υπουργικι απόφαςθ 1348/04. 

Ο Ανάδοχοσ να διακζτει πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Εκνικό Μθτρώο Παραγωγών. 
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3.ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟΤ 

ΕΙΔΟΤ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ΣΙΜΗ TEST 

 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 

kit ποιοτικισ ανίχνευςθσ 
του κορονοϊοφ SARS-CoV-2 
ςε κλινικά αναπνευςτικά 

δείγματα  αςκενών 

17.000 TEST € € 
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