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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ 
ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ-ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΧΝ-ΒΙΟΥΗΜΙΚΧΝ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΠΧ ΠΔΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΑΝΑ ΔΙΓΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Γ΄ 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 27.000,00 € ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 
ΚΑΙ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ   

 
 

                              
 
 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
28-1-2016  ημΫπα ΠΫμπηη και ώπα 09:00΄ π.μ. 
 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
28-1-2016  ημΫπα ΠΫμπηη και ώπα 09:30΄ π.μ.  
 
 
ΣΟΠΟ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 
ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 – ΥΑΨΓΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 
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Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» έρνληαο ππφςε: 
1. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/16-3-2007 η. Α΄) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005»  

2. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/10-7-2007 η. Α΄) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» 

3. Σν Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/8-8-2014 η. Α΄) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο 
ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο»  

4. Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/26-3-2014 η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – 
Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο»   

5. Σν Ν. 3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-5-2010 η. Α΄) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή 
αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
 

6. Σν Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/1-3-2012 η. Α΄) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο …θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 
7. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 5213/742423/6-5-2015 (Α.Π. 2εο Τ.ΠΔ 16421/4-5-2015) 

έγγξαθν ηεο 2εο Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ «Καζνξηζκφο Φνξέα 
πινπνίεζεο γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, 
ππεξεζηψλ θαη θαξκάθσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΦΤ 
έηνπο 2014»  

 
8. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 8508/745718/20-7-2015 (Α.Π. 2εο Τ.ΠΔ 27409/16-7-

2015) έγγξαθν ηεο 2εο Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ «Καζνξηζκφο Φνξέα 
πινπνίεζεο γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΦΤ έηνπο 2014» 

 
9. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 14820/752030/18-12-2015 (Α.Π. ΔΠΤ 4978/15-12-2015) 

έγγξαθν ηεο Δ.Π.Τ. , ζρεηηθά κε ην απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο ππ΄ αξηζκ. 
68/14-12-2015 πλεδξίαζεο ηεο Δ.Π.Τ. , ζέκα 6ν , πνπ αθνξά ηελ εγθχθιην 
αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ 

 
10. Σελ απφθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2257/17-12-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 19ν , «Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 
γηα ηελ πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ θαη ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ» 

 
11. Σελ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ππ΄ αξηζκ. πξση. 

61/752751/5-1-2016 έγγξαθν ηνπ Μηθξνβηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 
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12. Σελ απφθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2257/17-12-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 18ν , «Ννκηκνπνηήζεηο ππνγξαθψλ γηα ην 
έηνο 2016»   

 
 

Γ Ι Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι 
 
Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, γηα ηελ πξνκήζεηα ανηιδπαζηηπέων 

αιμαηολογικών-ανοζολογικών-βιοσημικών-μικποβιολογικών εξεηΪζεων και ζςνοδού 
εξοπλιζμού, πξνυπνινγηζκνχ 27.000,00 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηε ρακειφηεξε ηηκή, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά αλά είδνο θαη πνζφηεηα ζηα 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Γ΄, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο θαη νπζηψδεηο φξνπο: 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηνχληαη: 
1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ 

ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη 
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα.         

2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ πξνζθέξνληα, φηη 
απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ 
ζηελ πξνζθνξά αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία δελ απνδέρεηαη. 

3. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ρσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο 
ηνπνζεηείηαη κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο.  

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ζα πξσηνθνιιεζνχλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη (120) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ 
ππεξεζία καο, πξηλ απφ ηε ιήμε απηψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε παξαρψξεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε άιινπο πξνκεζεπηέο, απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ησλ 
αληηδξαζηεξίσλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αλαιχεηαη αλά είδνο σο εμήο: 
Α) Καζαξή αμία ζε επξψ αλά είδνο θαη αλά κνλάδα κέηξεζεο (ηεκάρην, θηαιίδην, test, 
KIT, ηξπβιίν) (ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α.) 
Β) πληειεζηήο Φ.Π.Α. (%) αλά είδνο 
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ (φπνπ 
ππάξρνπλ). 
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ΑΡΘΡΟ 6ο  
Οη ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλαθζνχλ ζα έρνπλ δηάξθεηα πΫνηε (5) μηνών απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 
ε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απφ 
εληαίνπο δηαγσληζκνχο, νη ζπκβάζεηο ζα πάςνπλ λα ηζρχνπλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ 
πξνκεζεπηή, λα απμνκεηψλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ, αλάινγα κε 
ηηο αλάγθεο ηνπ Μηθξνβηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλά ζχκβαζε, κε ηελ 
πξνυπφζεζε λα κελ μεπεξληέηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εθάζηνηε ζπλαθζεηζψλ 
ζπκβάζεσλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα είδε ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζηελ Απνζήθε 
Τιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά απφ έγγξαθε παξαγγειία θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 
αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο 
θαη ηε ζεψξεζή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 Φφξνο 4%  

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  

 Κξάηεζε 0,10% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%      

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 27.000,00 
εςπώ ζςμπ/νος Φ.Π.Α. (ΚΑΔ 1359). 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
1) Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ.60/2007, ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη ηνπ Ν.4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπο. 

2) Σα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Γ΄ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 

                                                                            
                       

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
  
 
 
  

                                                                ΙΙΓΧΡΟ ΙΧΑΝ. ΠΡΧΙΟ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 
Α. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΤΣΧΝ  
1. Γεληθή Αίκαηνο                2000test/5κελν 
2. Υξφλνο Θξνκβνπιαζηίλεο (PT)              24θηαιίδηα/5κελν 
3. Υξφλνο κεξηθήο ζξνκβνπιαζηίλεο (aPTT)            6θηαιίδηα/5κελν 
4. Οξνί ειέγρνπ PT/aPTT (κφλν ην Normal)                          20θηαιίδηα/5κελν  
5. Anti-Human               1kit/5κελν 
6. Οκάδεο αίκαηνο                  2kit/5κελν  
   α) Anti-A        
  β)Anti-B        
  γ)Anti-AB        
  δ)Anti-D IgM I (Rhesus)      
 
Β. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ 
ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ      
Α) Ο αλαιπηήο πνπ ζα επηιεγεί γηα λα εθηειεί ηηο γεληθέο αίκαηνο, είδνο  
κε α/α 1, ζα πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:   
α) Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλαιπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 δείγκαηα ηελ ψξα.  
 
β) Να ρξεζηκνπνηεί δείγκαηα νιηθνχ αίκαηνο θαη ε απαηηνχκελε πνζφηεηα αίκαηνο λα  
κελ ππεξβαίλεη ηα 150κl. Δπηπιένλ ν δεηνχκελνο αλαιπηήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
θάλεη πιήξε αλάιπζε ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο. 
 
γ) Να κεηξά ή λα ππνινγίδεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:  
  1) Αξηζκφ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) 
  2) Αξηζκφ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (RBC) 
  3) Αηκνζθαηξίλε (Hct) 
  4) Αηκαηνθξίηε (Hb)  
  5) Μέζν φγθν εξπζξψλ (MCV) 
  6) Μέζε ππθλφηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCH) 
  7) Μέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο θαηά εξπζξνθχηηαξν (MCHC) 
  8) Δχξνο θαηαλνκήο εξπζξψλ (RDW) 
  9) Αξηζκφο αηκνπεηαιίσλ (PLT) 
  10) Αηκνπεηαιηνθξίηεο 
  11) Μέζν φγθν αηκνπεηαιίσλ 
  12) Δχξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ     
  13) Απφιπηνο αξηζκφο κνλνπχξελσλ     
  14) Απφιπηνο αξηζκφο ιεκθνθχηηαξσλ     
  15) Απφιπηνο αξηζκφο εσζηλφθηισλ     
  16) Απφιπηνο αξηζκφο βαζεφθηισλ     
  17) Απφιπηνο αξηζκφο νπδεηεξφθηισλ (πνιπκνξθνπχξελσλ) 
  18) Πνζνζηφ % ιεκθνθπηηάξσλ      
  19) Πνζνζηφ % κνλνπχξελσλ      
  20) Πνζνζηφ % νπδεηεξφθηισλ (πνιπκνξθνπχξελσλ)  
  21) Πνζνζηφ % εσζηλφθηισλ      
  22) Πνζνζηφ % βαζεφθηισλ      
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δ) Ζ κέηξεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο λα γίλεηαη κε δηεζλψο απνδεθηή κέζνδν κε 
αληηδξαζηήξηα ρσξίο θπάλην. 

ε) Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα λα κεηξνχληαη ζε μερσξηζηφ ζάιακν απφ ηα ιεπθά 
αηκνζθαίξηα.  

ζη) Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε ή λα ζπλνδεχεηαη απφ Ζ/Τ έηζη ψζηε λα 
παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία θάζε δείγκαηνο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ηα 
ηζηνγξάκκαηα    
 
δ) Να έρεη απηνθαζαξηδφκελν ξχγρνο θαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.  
 
ε) Να δηαζέηεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ζηάζκεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ 
απνβιήησλ.       
 
ζ) Να μεπιέλεηαη απηφκαηα ρσξίο θακία παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή θαηά ην μεθίλεκα θαη 
ην θιείζηκν ηεο ξνπηίλαο.       
 
η) Σν φξγαλν λα έρεη δπλαηφηεηα απηνειέγρνπ κε εηδηθά δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα 
θαζψο θαη απηφκαηεο θαη κεραληθήο ξχζκηζεο φισλ ησλ κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ.
        
ηα) Ζ εηαηξεία πνπ ζα κεηνδνηήζεη ππνρξενχηαη λα έρεη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ γηα ηελ 
δηαζχλδεζε ηνπ αλαιπηή κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ δαπάλε γηα 
ηελ ζχλδεζε ζε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην LIS (ηεο εηαηξείαο CCS SA) ηνπ 
εξγαζηεξίνπ είλαη ππνρξέσζε ηνπ κεηνδφηε.   
 
ηβ) Να δηαηίζεληαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία πξφηππν αίκα ειέγρνπ (control) θαη 
πξφηππν αίκα ξχζκηζεο (calibration standard).      
   
ηγ) Να έρεη εμαθξηβσκέλα πιήξεο ηκήκα service ζην ρψξν ησλ απηφκαησλ 
αηκαηνινγηθψλ αλαιπηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 
θαηάζηαζε αηκαηνινγηθψλ αλαιπηψλ ζε λνζνθνκεία πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ζπληεξεί 
ην ηκήκα service ηνπ.  
 
ηδ) Να δηαζέηεη δχν ζπζηήκαηα απηφκαηεο δεηγκαηνιεςίαο:  
ηδ.1) Απηφκαην δεηγκαηνιήπηε ζπλερνχο ξνήο κε ζχζηεκα απηφκαηεο αλάδεπζεο θαη 
αλαγλψξηζεο ηνπ δείγκαηνο κε bar-code. Σν bar-code reader λα δχλαηαη λα 
αλαγλσξίζεη γξακκσηνχο θψδηθεο δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα αλαθέξνληαη απηνί.
    
ηδ.2) Κιαζηθφ ζχζηεκα αλνηθηνχ ηχπνπ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην αθξνθχζην θαη ε 
βειφλα δεηγκαηνιεςίαο λα απηνθαζαξίδνληαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κεηά απφ θάζε 
κέηξεζε.  
 
ηε) Να δηαζέηεη πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο.  
 
ηζη) Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη:       
ηζη.1) Να πξνζθέξνπλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε δεηνχκελε 
εμέηαζε φπσο πιηθά βαζκνλφκεζεο, νξνί ειέγρνπ θαη ινηπά αλαιψζηκα πιηθά. 
 
ηζη.2) Να θαηαζέζνπλ ηα αληίγξαθα εζψθιεηζηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ (φπσο θαη ησλ 
πιηθψλ βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ), ζηα νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 
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πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπο, ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπο, ηελ 
επαλαιεςηκφηεηά ηνπο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο επάλσ ζηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηή, 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 98/79/ΔΚ.  
 
ηζη.3) ηελ ηηκή αλά εμέηαζε λα εκπεξηέρνληαη φια ηα θφζηε (αληηδξαζηήξηα, 
βαζκνλνκεηέο, νξνί πνηνηηθνχ ειέγρνπ, αλαιψζηκα θηι.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ 
γηα ηελ βαζκνλφκεζε θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν (ηνπιάρηζηνλ 2 επηπέδσλ) ησλ εμεηάζεσλ 
(αξ. εξγάζηκσλ εκεξψλ ρξνληθή δηάξθεηα ζχκβαζεο ζε εβδνκάδεο επί 5 εξγάζηκεο 
εκέξεο)     
 
ηζη.4) Όια ηα παξαπάλσ λα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη θαη 
ηνλ αξηζκφ εμεηάζεσλ πέληε (5) κελψλ γηα βαζκνλφκεζε θαη πνηνηηθφ έιεγρν γηα ην 
θάζε αληηδξαζηήξην μερσξηζηά. 
 
ηζη.5) Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο βαζκνλνκεηψλ, νξψλ ειέγρνπ θαη αλαισζίκσλ 
λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηφζν ησλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ φζν θαη ηε ρξνληθή 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  
 
 
Β) Σν είδνο κε α/α 2 λα έρεη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 
α) Σν αληηδξαζηήξην λα έρεη ρακειφ ISI (1,0-1,3)  
 
β) Σν αληηδξαζηήξην λα είλαη ζε κηθξή ζπζθεπαζία κέρξη 2ml εάλ απαηηεί αλαζχζηαζε ή 
πάλσ απφ 2 ml αλ είλαη ζε πγξή κνξθή.  
 
γ) Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ αλαζπζηεκέλνπ αληηδξαζηεξίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κίαο (1) 
εβδνκάδαο θαη ηνπ αληηδξαζηεξίνπ ζε πγξή κνξθή ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κήλα ζε 
ζεξκνθξαζία 2-8νC. 
 
          
Γ) Σν είδνο κε α/α 3 λα έρεη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:  
α) Σν αληηδξαζηήξην λα είλαη ζε κηθξή ζπζθεπαζία κέρξη 2ml εάλ απαηηεί αλαζχζηαζε ή 
πάλσ απφ 2 ml αλ είλαη ζε πγξή κνξθή. 
 
β) Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ αλαζπζηεκέλνπ αληηδξαζηεξίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κίαο (1) 
εβδνκάδαο θαη ηνπ αληηδξαζηεξίνπ ζε πγξή κνξθή ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κήλα ζε 
ζεξκνθξαζία 2-8νC. 
 
 
Γ) ηα είδε κε α/α 2 και 3 λα πξνζθεξζνχλ φια ηα απαξαίηεηα πιηθά (νξνί 
βαζκνλφκεζεο, νξνί πνηνηηθνχ ειέγρνπ - κφλν ην επίπεδν Normal - θαη ινηπά 
αλαιψζηκα ή αληηδξαζηήξηα π.ρ. CaCl2) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ησλ εμεηάζεσλ. Ζ πνζφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ νξψλ ειέγρνπ, επίπεδν Normal, έρεη 
θαζνξηζηεί ζην αληίζηνηρν πεδίν πξνδηαγξαθψλ «Α. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ 
ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΤΣΧΝ». Σν θφζηνο ησλ 
παξαπάλσ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο θαη ηηο 
αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζα ιεθζεί ππ' φςηλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεηνδφηε. 
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Δ) Σα είδε με α/α 2 και 3 λα είλαη ζπκβαηά κε ην αλαιπηή HumanClot Junior ηεο 
εηαηξείαο Human Gmbh.  
 
 
Σ) Σν είδνο κε α/α 6 ζα θαηνρπξσζεί ζε δχν εηαηξείεο, απηέο κε ηηο ρακειφηεξεο 
πξνζθνξέο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ απνηειεζκάησλ.  
 
              Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 
 

 
 

     Γπ. ΜΙΥΑΗΛ ΓΗΜΟΤΣΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 
 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 Α. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΤΣΧΝ   
  

     

Tests/5μηνος 
   1 Σ3 

   
250 

 
 

 2 T4 
   

250 
 

 
 3 TSH 

   
800 

 
 

 4 FREE T3 
   

100 
 

 
 5 FREE T4 

   
800 

 
 

 6 Anti-TPO 
   

50 
 

 
 7 Anti-Tg 

   
50 

 
 

 8 HBsAg 
   

800 
 

 
 9 Anti-HBc 

   
100 

 
 

 10 Anti-Hbe 
   

100 
 

 
 11 HbeAg 

   
100 

 
 

  

12 Anti-HBs (AUSAB) 
  

250 
 

 
 13 Anti-HCV  

   
700 

 
 

 14 HIV 1/2 
   

700 
 

 
 15 Anti-TP (Syphilis) 

  
700 

 
 

 16 β-HCG 
   

25 
 

 
 17 B12 

  
   150 

 
 

 18 FOLATE 
   

150 
 

 
 19 PSA 

   
75 

 
 

 20 Free or Complex PSA 
 

35 
 

 
 21 CEA 

   
70 

 
 

 22 CA 19-9 
   

70 
 

 
 23 CA 125 

   
70 

 
 

 24 CA 15-3 
   

70 
 

 
 25 AFP 

   
70 

 
 

 26 CK-MB 
   

100 
 

 
 27 TROPONIN I 

  
100 

 
 

 

 

ύνολο: 
   

6.735 
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Β. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
 
Σα αηηνχκελα αληηδξαζηήξηα, νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ ζα πξέπεη: 

  

 
1) λα ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο ζηα ειιεληθά. 

  

 
2) λα έρνπλ ηνλ θαηά ην δπλαηφλ καθξχηεξν ρξφλν ιήμεσο. 

   

 
3) λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ φπνπ 

 

 
ηνχην πξνβιέπεηαη (CE mark). 

     

 
4) ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο   

 

 
ηνπ λα κελ έρεη παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ.  

 

 
5) ζε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο πξν ηεο ιήμεσο ηνπ θαη ελψ 

 
έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ, λα  

 
ππνρξενχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζφηεηαο. 

 

 
6) Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη: 

     

 
α) Να πξνζθέξνπλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε δεηνχκελε εμέηαζε 

 
φπσο πιηθά βαζκνλφκεζεο, νξνί ειέγρνπ θαη ινηπά αλαιψζηκα πιηθά. 

  

 
β) Να θαηαζέζνπλ ηα αληίγξαθα εζψθιεηζηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ (φπσο θαη ησλ πιηθψλ 

 

 
βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ), ζηα νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα  

 
ηνλ αξηζκφ ησλ test αλά ζπζθεπαζία, ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπο, ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεψλ ηνπο,  

 
ηελ επαλαιεςηκφηεηά ηνπο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή,  

 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 98/79/ΔΚ. 

    

 
γ) Οη εμεηάζεηο ξνπηίλαο (εμεηάζεηο κε πεξηζζφηεξα ησλ 250 test/5κελνπ) ζα παξακέλνπλ επί ηνπ 

 
αλαιπηή νπφηε λα ιεθζεί ππ'φςηλ ζηηο πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο θαη ζην θφζηνο αλά  

 
εμέηαζε ε ζηαζεξφηεηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ επί ηνπ αλαιπηή (on board stability), έηζη ψζηε λα  

 
επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα πέληε (5) κήλεο 

  

 
Γηα ηηο ππφινηπεο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ νη εηαηξείεο ην επηζπκνχλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

 
ηφζεο ζπζθεπαζίεο φζεο είλαη αξθεηέο γηα ηελ κέηξεζε ησλ test/5κελν ησλ δεηγκάησλ, ηεο 

 
βαζκνλφκεζεο θαη ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Θα ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ θχιαμε  

 
ησλ αληηδξαζηεξίσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ αλαιπηή. Πξνυπφζεζε είλαη φηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

 
δσήο -εληφο θαη εθηφο ηνπ αλαιπηή- ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπαζηψλ ζα ηζνχηαη κε πέληε (5) κήλεο  

 
Σα αληηδξαζηήξηα παξακέλνπλ επί ηνπ αλαιπηή ζε θαζεκεξηλή βάζε πεξίπνπ 5 ψξεο. 

 

 
δ) ηελ ηηκή αλά εμέηαζε λα εκπεξηέρνληαη φιεο νη δαπάλεο (αληηδξαζηήξηα, βαζκνλνκεηέο, νξνί  

 
πνηνηηθνχ ειέγρνπ, αλαιψζηκα θηι.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ γηα ηελ βαζκνλφκεζε 

 
θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν (ηνπιάρηζηνλ 2 επηπέδσλ) ησλ εμεηάζεσλ (αξ. εξγάζηκσλ εκεξψλ  

 
ρξνληθή δηάξθεηα ζχκβαζεο ζε εβδνκάδεο επί 5 εξγάζηκεο εκέξεο). Γηα ηα αληηδξαζηήξηα  

 
πνπ ν αξηζκφο ησλ test/5κελν είλαη κηθξφηεξνο απφ 250, νη εμεηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα πνηνηηθφ 
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έιεγρν αλά πέληε (5) κήλεο είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζε εβδνκάδεο επί 2 επίπεδα. 

 
Ο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ γηα βαζκνλφκεζε θαη πνηνηηθφ έιεγρν, είλαη πιένλ 

 
ηνπ αξηζκνχ ησλ δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ. 

    

 
ε) Να παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθα ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο test/5κελν γηα βαζκνλφκεζε 

 
θαη πνηνηηθφ έιεγρν γηα ην θάζε αληηδξαζηήξην μερσξηζηά. 

   

 
ζη) Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο βαζκνλνκεηψλ, νξψλ ειέγρνπ θαη αλαισζίκσλ λα είλαη  

 
ηέηνηεο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηφζν ησλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ φζν θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα  

 
ηεο ζχκβαζεο.  

      

 
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, νη  

 

 
πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο ζε βαζκνλνκεηέο, νξνχο ειέγρνπ θαη αλαιψζηκα,  

 

 
δελ είλαη αξθεηέο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ,  

  

 
νη παξαπάλσ ζπζθεπαζίεο (κία ή δχν επηπιένλ ζπζθεπαζίεο ην πνιχ) λα δηαηίζεληαη  

 

 
δσξεάλ. 

       

 

 
 

        
Γ. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

   Ο ζπλνδφο εμνπιηζκφο πνπ ζα εθηειεί ηηο εμεηάζεηο ζα πξέπεη: 
   

 
1) Να είλαη ηπραίαο ζπλερνχο θαη ακέζνπ πξνζπειάζεσο (Random Access).   

 

 
2) Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλαιπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 εμεηάζεηο ηελ ψξα. 

  

 
3) Να έρεη ςπγείν θχιαμεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ζεξκνζηαηνχκελν ρψξν θχιαμεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ,  

 
αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο φισλ ησλ   

 
πξνζθεξφκελσλ αληηδξαζηεξίσλ. 

     

 
4) Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλαγλψξηζεο BAR CODE γηα ηα αληηδξαζηήξηα θαη γηα ηα δείγκαηα. 

 
5) Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηηθή, ζπλερή θαη απεξηφξηζηε θφξησζε STAT δεηγκάησλ 

 
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί δείγκα ξνπηίλαο. Μεηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επείγνληνο λα ζπλερίδεηαη  

 
απηφκαηα ε δεηγκαηνιεςία ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δεηγκάησλ ξνπηίλαο. 

  

 
6) Να έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ 15 δηαθνξεηηθψλ εμεηάζεσλ κε ζπλερή ηξνθνδνζία 

 
αληηδξαζηεξίσλ ελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή. 

   

 
7) Να ζπλνδεχεηαη απφ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο (UPS) θαη λα ιεηηνπξγεί ππφ ηάζε 220 Volt. 

 
8) Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ γηα εθάπαμ θφξησζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 δείγκαηα. 

 
9) Να δηαζέηεη πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο. 

   

 
10) Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αθ' ελφο γηα ηελ εθπαίδεπζε  

 
ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ αλαιπηή θαη αθ' εηέξνπ γηα ηελ παξνρή service θαη αληαιιαθηηθψλ θαζ' φιε  

 
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. 

  

 
11) Ζ εηαηξεία πνπ ζα κεηνδνηήζεη ππνρξενχηαη λα έρεη ην απαξαίηεην  
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ινγηζκηθφ γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ αλαιπηή κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 
Ζ δαπάλε γηα ηελ ζχλδεζε ζε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη    

 

 

ππνρξέσζε ηνπ κεηνδφηε. 
 

     

     

              Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
 
 
 
 
                               Γπ. ΜΙΥΑΗΛ ΓΗΜΟΤΣΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 
 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΒΙΟΥΗΜΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

          Α. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΒΙΟΥΗΜΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΤΣΧΝ   
  

      

tests/5μηνο 
   1 ΑΚΥΑΡΟ 

    
900 

   2 ΟΤΡΗΑ 
    

1.000 
   3 ΟΤΡΗΚΟ ΟΞΤ 

    
500 

   4 ΣΡΗΓΛΤΚΔΡΗΓΗΑ 
   

600 
   5 ΥΟΛΖΣΔΡΗΝΖ 

   
600 

   6 HDL 
    

600 
   7 ΚΡΔΑΣΗΝΗΝΖ 

    
1.000 

   8 ΣΡΑΝΑΜΗΝΑΔ: SGPT 
  

1.000 
   9 ΣΡΑΝΑΜΗΝΑΔ: SGOT 

  
1.000 

   10 ΑΛΚΑΛΗΚΖ ΦΧΦΑΣΑΖ 
   

900 
   11 γ-GT 

    
900 

   12 ΗΓΖΡΟ 
    

500 
   13 ΦΔΡΡΗΣΗΝΖ 

    
500 

   14 ΟΛΗΚΖ ΥΟΛΔΡΤΘΡΗΝΖ 
   

600 
   15 ΑΜΔΖ ΥΟΛΔΡΤΘΡΗΝΖ 

   
600 

   16 ΟΛΗΚΑ ΛΔΤΚΧΜΑΣΑ 
   

750 
   17 ΑΛΒΟΤΜΗΝΔ 

   
750 

   18 CPK 
    

900 
   19 LDH 

    
900 

   20 ΦΧΦΟΡΟ 
    

50 
   21 ΑΒΔΣΗΟ 

    
50 

   22 C-ΑΝΣΗΓΡΧΑ ΠΡΧΣΔΨΝΖ 
  

200 
   23 ASTO 

    
25 

   24 ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 
  

25 
   25 α-ΑΜΤΛΑΖ 

    
25 

   26 ΠΑΓΚΡΔΑΣΗΚΖ ΑΜΤΛΑΖ 
  

25 
   27 ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΧΜΔΝΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ 

 
200 

   28 ΜΑΓΝΖΗΟ 
    

25 
   29 ΠΡΧΣΔΨΝΖ ΟΤΡΧΝ 

   
25 
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30 CARBAMAZEPINE 
   

50 
   31 VALPROIC ACID 

   
150 

   32 PHENYNTOIN 
    

25 
   33 PHENOBARBITAL 

   
25 

   34 ΛΗΘΗΟ 
    

35 
   35 CANNABINOID 

   
150 

   36 OPIATES 
    

150 
   37 COCAINE 

    
150 

   38 BARBITURATES 
   

150 
   39 BENZODIAZEPINES 

   
150 

   40 ΑΜΦΔΣΑΜΗΝΔ 
   

150 
   41 ΝΑΣΡΗΟ 

    
1.100 

   42 ΚΑΛΗΟ 
    

1.100 
   43 ΥΛΧΡΗΟ 

    
1.100 

   

 

ΤΝΟΛΟ: 
    

19.635 
   

          

          Β. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΒΙΟΥΗΜΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 
Ο πξνο δηάζεζε βηνρεκηθφο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:  

 

 
1. Να είλαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε ηπραία επηινγή δεηγκάησλ ηχπνπ RANDOM 

 

 
ACCESS 

        

 
2. Να είλαη κεγάιεο παξαγσγηθφηεηαο, 600 ηνπιάρηζηνλ αλαιχζεσλ αλά ψξα. 

  

 
3. Να δηαζέηεη ζχζηεκα κέηξεζεο ειεθηξνιπηψλ (ISE) κε ειεθηξφδηα,  

   

 
ελζσκαησκέλν ζηνλ αλαιπηή γηα Κάιην, Νάηξην, Υιψξην θαη Λίζην.  

   

 
Δλαιιαθηηθά λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ Ληζίνπ θσηνκεηξηθά. 

  

 
4. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλάγλσζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ δεηγκάησλ κέζσ γξακκσηνχ  

 

 
θψδηθα (BAR CODE). 

       

 
5. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ςπρφκελν ρψξν αληηδξαζηεξίσλ κε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο  

 

 
ζπληήξεζεο γηα φια ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα, 

    

 
6. Ζ ηξνθνδνζία ηνπ ζε δείγκαηα αίκαηνο λα γίλεηαη ζπλερψο ρσξίο δηαθνπή ηεο  

  

 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα δέρεηαη δείγκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ (νξνχ, νχξσλ , ΔΝΤ) ηαπηφρξνλα. 

 

 
7. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα εθηέιεζεο φισλ ησλ αηηνχκελσλ εμεηάζεσλ ηαπηφρξνλα.  

 

 
8. Να δέρεηαη ηνπνζέηεζε κεγάινπ αξηζκνχ δεηγκάησλ ζηνλ δεηγκαηνιήπηε ηνπ (πάλσ 

 

 
απφ 40) θαη λα έρεη εηδηθέο ζέζεηο επηπιένλ επεηγφλησλ δεηγκάησλ. Δπίζεο λα κπνξεί λα 

 

 
δερηεί ζσιελάξηα αηκνιεςίαο κε δηαρσξηζηηθφ gel, εηδηθά ζσιελάξηα (ηχπνπ RIA) θαη  
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θαςάθηα δεηγκάησλ. 

       

 
9. Σα επείγνληα δείγκαηα λα εθηεινχληαη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ  

 

 
ηνπ δείγκαηνο πνπ αλαιχεηαη ηελ ζηηγκή ηεο θφξησζήο ηνπο ζηνλ αλαιπηή θαη λα    

 

 
αλαγλσξίδνληαη κε αλαγλψζηεο bar code ελζσκαησκέλνπο ζηνπο αλαιπηέο.  

  

 
10. Ζ ζηάζκε φισλ ησλ πγξψλ (δείγκαηα, αληηδξαζηήξηα, απφβιεηα, ηπρφλ απνξξππαληηθά, 

 

 
αληηδξαζηήξηα ISE) λα ειέγρεηαη κε ζχζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο  (φρη ππνινγηζηηθά) θαη  

 

 
λα εηδνπνηείηαη ν ρεηξηζηήο. 

      

 
11. Να έρεη δπλαηφηεηα απηφκαησλ αξαηψζεσλ ζηα δείγκαηα εθηφο νξίσλ. 

  

 
12. Να ππάξρεη ζχζηεκα ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο ηνπ αλαιπηηθνχ έξγνπ, αλά εμέηαζε 

 

 
(βαζκνλνκήζεηο, ηπθιά, εμεηάζεηο ξνπηίλαο, επαλαιήςεηο, επείγνπζεο εμεηάζεηο). 

  

 
13. Να ζπλνδεχεηαη απφ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο (UPS) θαη λα ιεηηνπξγεί ππφ ηάζε 220 Volt. 

 

 
14. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αθ' ελφο γηα ηελ εθπαίδεπζε  

 

 
ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ αλαιπηή θαη αθ' εηέξνπ γηα ηελ παξνρή service θαη αληαιιαθηηθψλ θαζ' φιε  

 
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. 

   

 
15. Να δηαζέηεη πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο. 

   

 
16. Ζ εηαηξεία πνπ ζα κεηνδνηήζεη ππνρξενχηαη λα έρεη ην απαξαίηεην  

  

 
ινγηζκηθφ γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ αλαιπηή κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 
Ζ δαπάλε γηα ηελ ζχλδεζε ζε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην LIS, ηεο Δηαηξείαο CCS SA,    

 

 
ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ππνρξέσζε ηνπ κεηνδφηε. 

     

 
17. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη: 

      

 
α) Να πξνζθέξνπλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε δεηνχκελε εμέηαζε 

 

 
φπσο πιηθά βαζκνλφκεζεο, νξνί ειέγρνπ θαη ινηπά αλαιψζηκα πιηθά. 

   

 
β) Να θαηαζέζνπλ ηα αληίγξαθα εζψθιεηζηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ (φπσο θαη ησλ πιηθψλ 

 

 
βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ), ζηα νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα  

 

 
ηνλ αξηζκφ ησλ test αλά ζπζθεπαζία, ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπο, ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεψλ ηνπο,  

 
ηελ επαλαιεςηκφηεηά ηνπο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή,  

 

 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 98/79/ΔΚ. 

      

 
γ) ηελ ηηκή αλά εμέηαζε λα εκπεξηέρνληαη φια ηα θφζηε (αληηδξαζηήξηα, βαζκνλνκεηέο, νξνί  

 
πνηνηηθνχ ειέγρνπ, αλαιψζηκα θηι.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ γηα ηελ βαζκνλφκεζε 

 

 
θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν (ηνπιάρηζηνλ 2 επηπέδσλ) ησλ εμεηάζεσλ (αξ. εξγάζηκσλ εκεξψλ  

 

 
ρξνληθή δηάξθεηα ζχκβαζεο ζε εβδνκάδεο επί 5 εξγάζηκεο εκέξεο) 

   

 
δ) Να παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο test/5κελν γηα βαζκνλφκεζε 

 

 
θαη πνηνηηθφ έιεγρν γηα ην θάζε αληηδξαζηήξην μερσξηζηά. 

    

 
ε) Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο βαζκνλνκεηψλ, νξψλ ειέγρνπ θαη αλαισζίκσλ λα είλαη  

 

 
ηέηνηεο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηφζν ησλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ φζν θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα  

 

 
ηεο ζχκβαζεο. ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ βαζκνλνκεηψλ θαη ησλ νξψλ ειέγρνπ λα ιεθζεί 
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ππ' φςηλ ν λεθξφο φγθνο ησλ ππνδνρέσλ ησλ δεηγκάησλ (sample cups) ηνπ αλαιπηή 

 

 
ηεο θάζε εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν νη πξνζθεξφκελεο  

 

 
ζπζθεπαζίεο, ζηα πξναλαθεξφκελα είδε, δελ είλαη αξθεηέο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ  

 

 
ηνπ εξγαζηεξίνπ, νη παξαπάλσ ζπζθεπαζίεο λα δηαηίζεληαη δσξεάλ. 

   

 
18. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα αληηδξαζηήξηα κε α/α 1-3, 7, 20, 21, 25, 26, 28, 41-43 λα   

 

 
πξαγκαηνπνηνχλ εμεηάζεηο ζε δείγκαηα νχξσλ. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη  

 

 
ηνπιάρηζηνλ κία ζπζθεπαζία κε ηα θαηάιιεια πιηθά γηα ηελ βαζκνλφκεζε θαη ηνλ   

 

 
πνηνηηθφ έιεγρν ησλ αληηδξαζηεξίσλ, κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη βαζκνλνκεηέο  

 

 
ή νη νξνί ειέγρνπ ησλ εμεηάζεσλ ζηα νχξα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ήδε  

 

 
πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο γηα ηηο εμεηάζεηο ζηνλ νξφ. Ο αξηζκφο ησλ test/5κελν ησλ εμεηάζεσλ  

 
ζηα νχξα εκπεξηέρεηαη ζην ζπλνιηθφ αξηζκφο ησλ test/5κελν ηεο θάζε κίαο απφ ηηο  

 

 
παξαπάλσ εμεηάζεηο. 

       

          

 

                                                         Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
 
 
 
 

                                                Γπ. ΜΙΥΑΗΛ ΓΗΜΟΤΣΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
ΓΙΑ MANUAL ΥΡΗΗ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ ΥΡΗΗ ΥΧΡΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑ 

 
Γεληθά :  

 Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ θχιιν ζπκκφξθσζεο ζε ζρέζε κε ηηο 
δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο θαη λα αλαθέξνπλ αλ θαιχπηνπλ ή φρη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο αλά νκάδα αληηδξαζηεξίσλ.  

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη θχιιν ζπκκφξθσζεο ε πξνζθνξά δελ ζα 
αμηνινγεζεί.  

 Μηθξέο απνθιίζεηο ζε κε βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ 
επηηξνπή. 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

   

   

 

 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνπλ νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα 
πεξηέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ επηηξνπή λα 
θαηαλνήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ησλ πξντφλησλ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θξίλνληαη αλεπαξθή (πρ κφλν 
νλνκαζία πιηθνχ) δελ ζα αμηνινγνχληαη ηα πιηθά εθηφο αλ ην εξγαζηήξην έρεη ήδε 
εκπεηξία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο.  

 Σα prospectus ζα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα (ηνπ νίθνπ) θαη λα αλαθέξνπλ ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο επηδφζεηο ησλ πξντφλησλ (εηδηθά ζηα latex test).  

 Κξηηήξηα επηδφζεσλ αλά νκάδα θαζνξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
αθνινπζνχλ. 

 Όια ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα λα θέξνπλ CE IVD Mark 
(Απ.ΓΤ8δ/νηθ.3607/892/ΦΔΚ 1060 Β’/10-8-01 αξζ.1,2 β) γηα ρξήζε ζε 
αλζξψπηλα δείγκαηα. 
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΟΜΑΓΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΘΡΔΠΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Δ ΣΡΤΒΛΙΑ / ΧΛΗΝΑΡΙΑ 
 

1. Να πξνζθεξζνχλ kit κε ζήκαλζε CE. Nα πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε ηνπ νίθνπ 
κεηαθξαζκέλε / επηθπξσκέλε. Να θέξνπλ CE IVD / ISO παξαγσγήο θαη 
δηαθίλεζεο (εκπνξίαο). Να πξνζθνκηζζεί ιίζηα κε ηηο εγθξίζεηο αλά 
πξνζθεξφκελν πξντφλ. Οη εγθξίζεηο (approvals) δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα 
είλαη απφ ηνπο ίδηνπο νξγαληζκνχο / θαξκαθνπνηίεο ζα αμηνινγεζνχλ φκσο νη 
ζεκαληηθφηεξεο (επί πνηλήο απφξξηςεο). ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ (κπνξεί νη 
πιεξνθνξίεο λα δίδνληαη θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν) 
 

ΘΡΔΠΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΔΓΚΡΙΔΙ ΓΙΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ 

 
2. Σα kit λα πεξηέρνπλ κεκνλσκέλα (1) έσο 10 ηξπβιία ην κέγηζην γηα απνθπγή 

επηκνιχλζεσλ. Γελ ζα αμηνινγεζνχλ κεγαιχηεξεο ζπζθεπαζίεο ιφγσ κηθξήο  
ρξήζεο.  

3. Ζ πνζφηεηα πιηθνχ εληφο ηνπ ηξπβιίνπ λα είλαη 18-20ml γηα 90mm ηξπβιία 
θαη 4mm χςνο γηα 90mm / 150mm / 12x12 cm ηξπβιία. 

4. Τιηθά κεηαθνξάο πιήξσο πιαζηηθνπνηεκέλε ζπζθεπαζία. 
5. Σα δεηνχκελα kit λα πξνζθεξζνχλ εάλ είλαη δπλαηφλ ζπλνιηθά σο νκάδα. 
6. Πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή εκπεηξία ζα αμηνινγεζεί. 
7. χζηαζε πιηθψλ θαηά πξνηίκεζε : Blood Agar 2 FDA, SS Modified, Mc 

Conkey 2 (Gram - / Enterococci) , Sabouraud κε θαη ρσξίο αληηβηνηηθά – κε 
θαη ρσξίο αθηηδηφλε,  Μ.Ζinton CLSI approved ζε φιεο ηηο κνξθέο. 

8. Nα πξνζθνκίδνληαη κε QC Report / lot. Να πξνζθνκηζζνχλ κεξηθά (γηα ηα πην 
ζεκαληηθά) πξνο απφδεημε θάιπςεο ηεο πξνδηαγξαθήο. 

9. Σα πιηθά λα απνζηέιινληαη γξήγνξα 1-3 εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία. 
10.  Δπηζπκεηή εκεξνκελία ιήμεο 1,5 κήλαο απφ ηελ παξαιαβή. 
11.  Nα έρνπλ ηελ ίδηα (ή ειάρηζηα αιιαγκέλε) ηε ζχζηαζε κε αθπδαησκέλα 

πιηθά ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί. 
 

 
 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΑΙΝΙΧΝ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 
 
Σαινέερ Σαςηοποέηζηρ 
 

1. Σαηλίεο ηαπηνπνίεζεο γηα Δληεξνβαθηήξηα Gram -.  
2. Σαηλίεο ηαπηνπνίεζεο γηα ηαθπινθφθθνπο Gram + Staph.  
3. Σαηλίεο ηαπηνπνίεζεο γηα ηξεπηνθφθθνπο Gram – Strep.  
4. Σαηλίεο ηαπηνπνίεζεο γηα Αλαεξφβηα. 
5. Σαηλίεο ηαπηνπνίεζεο γηα Μχθεηεο. 
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Σν πιήζνο ησλ ππνζηξσκάησλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ πνπ δχλαληαη λα 
ηαπηνπνηεζνχλ απφ θάζε ηαηλία λα δειψλεηαη αθξηβψο ψζηε λα θξηζεί απφ ην 
Δξγαζηήξην εάλ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ.  

 

     ΠποδιαγπαθΫρ 
 

α)   Όιεο νη παξαπάλσ ηαηλίεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα κεζνδνινγία.  
β)   Να ζεσξνχληαη ηεζη αλαθνξάο κε βάζε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα. Καηά    
      ηελ θαηάζεζε λα είλαη δπλαηή ε απνζηνιή δεηγκάησλ πξνο αμηνιφγεζε.  
γ)   Να πξνζθεξζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζπλνδά αληηδξαζηήξηα γηα ηελ  
      πξαγκάησζε ησλ εμεηάζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη πξφηππεο  
      θιίκαθαο Mac Farland. 
δ)   Σν πιήζνο ησλ ππνζηξσκάησλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ πνπ  
      δχλαηαη λα ηαπηνπνηεζνχλ απφ θάζε ηαηλία λα δειψλεηαη αθξηβψο ψζηε λα  
      θξηζεί απφ ην Δξγαζηήξην εάλ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ.  
ε)   Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ   
      ινγηζκηθνχ, ην νπνίν λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο απνηειεζκάησλ    
      θαη λα δηαηίζεηαη δσξεάλ. 
ζη) Σα απνηειέζκαηα λα δίδνληαη κέζα ζε 24 ψξεο. 
 

 

       YΛΙΚΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

1. Σα πιηθά κεηαθνξάο λα είλαη Amies agar κε 5ml Amies Gelose Agar. 
2. Να δηαηεξνχλ ηα κηθξφβηα σο 72 ψξεο (λα πξνζθνκηζζνχλ κειέηεο επηβίσζεο 

ησλ κηθξνβίσλ ζε 24, 48, 72 ψξεο). 
3. Nα πξνζθεξζνχλ κε πιαζηηθφ (άθακπην) γηα θνιπηθά δείγκαηα θαη αινπκηλέλην 

ζηέιερνο (εχθακπην θαηά πξνηίκεζε) γηα ξηληθά, θαξπγγηθά, σηηθά, νπξεζξηθά… 
4. Με κία ιήςε λα πξνζθέξνπλ κεηαθνξά γηα αεξφβηα, αλαεξφβηα, κχθεηεο θαη 

απαηηεηηθά κηθξφβηα. 
5. ηπιεφο θαζαξφ κήθνο πάλσ απφ 13 εθαηνζηά (γηα θνιπηθά) , κε ην πψκα 16+ 

εθαηνζηά (επί πνηλή απφξξηςεο). 
6. Να θέξεη κεγάιε εηηθέηα γηα ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αζζελψλ. 
7. Σν άλνηγκα ηνπ ζηπιενχ λα απνδεηθλχεηαη. 
8. Κάζε ζηπιεφο λα θέξεη ηελ νλνκαζία ζξεπηηθνχ πιηθνχ επί ηνπ ζηπιενχ θαη επί 

ηηο κεκνλσκέλεο πιήξσο πιαζηηθνπνηεκέλεο εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο 
(πιαζηηθνπνηεκέλν πεξηηχιηγκα). 

9. Πιαζηηθφ ζηπιενχ : πνιππξνππιέλην πςειήο δηαθάλεηαο θαη αληνρήο. 
10. πζθεπαζία : Πιήξσο πιαζηηθνπνηεκέλε ζπζθεπαζία γηα θαιχηεξε δηαηήξεζε ηηο 

απνζηείξσζεο, αλά έλαο. Σν kit λα πεξηέρεη 500-700 ζηπιενχο αλά 30-50 ζε 
μερσξηζηή ζπζθεπαζία. 

11. Ζκεξνκελία ιήμεο : Πάλσ απφ 1 έηνο. Να είλαη ζαθήο (εκέξα – κήλαο - έηνο) 
(επί πνηλή απφξξηςεο).  
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ΤΝΘΗΚΔ ΓΙΑ ΑΔΡΟΒΙΑ, CO2, ΜΙΚΡΟΑΔΡΟΦΙΛΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΑ 

Kit για αςηόνομη επώαζη ζε ζακοςλΪκια. 
 

1. Σα ζαθνπιάθηα λα έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 5 ηξπβιία γηα αλαεξφβηα θαη 3-4 ηξπβιία 
γηα κηθξναεξφθηια / CO2. 

2. Μέζνδνο αζθνξβηθνχ νμέσο ρσξίο ρξήζε πγξνχ γηα ελεξγνπνίεζε θαη ρσξίο 
ρξήζε θαηαιχηε ζπλζήθεο αλαεξνβίσλ ζε 20-30 ιεπηά. 

3. Πιαζηηθφ αλζεθηηθφ, πςειήο θαζαξφηεηαο ρσξίο ζρέδηα ή γξάκκαηα. 
4. Σα kit λα δηαηίζεληαη θαη κεκνλσκέλα (μερσξηζηά ζαθνπιάθηα, γελλήηξηεο, clips, 

δείθηεο) γηα νηθνλνκία ρξήζεο. 
5. Γείθηεο ξεζαδνπξίλεο (γξήγνξε ελεξγνπνίεζε – έλδεημε) λα πξνζθεξζεί 

μερσξηζηά γηα ρξήζε θαη ζε άιιεο κεζφδνπο. 
6. Να έρνπλ ζήκαλζε CE. 
7. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πιηθψλ πνπ δελ απαηηνχλ clip λα ππάξρεη ηξφπνο 

(εγγπεκέλα) λα αληηιεθζεί άκεζα ν ρξήζηεο ηελ πηζαλή θαθή ρξήζε (κε πιήξεο 
θιείζηκν) πνπ ζα νδεγνχζε ζε ιάζνο αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο ιφγσ εηζξνήο 
O2 (θαη ζα θαηέζηξεθε ηελ γελλήηξηα ζπλζεθψλ). 

 
 
       MANUAL TESTs 
 

1. Optochine / Bacitracin. Πξνζθνξά γηα Kit 5x50 δηζθίσλ, Bacitracin 0,05IU θαη 
10IU. Μεγάιε ζηαζεξφηεηα. κε αθπγξαληηθφ αλά blister ησλ 50 δηζθίσλ. 

2. ΟΥ strips 
 
 
       ΓΙΚΙΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΧΝ 
 

1. Να πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο CLSI / WHO / EUCAST 
2. Να πξνζθέξνληαη θαη δηζθία δηαθνξεηηθήο ζπγθέληξσζεο αληηβηνηηθνχ (πάλσ 

απφ 130 δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά  θαη ζπγθεληξψζεηο). 
3. Κit θαηά πξνηίκεζε ησλ 4-5fl x 50 δηζθία κε ιήμε άλσ ησλ 2,5 εηψλ γηα θάιπςε 

ηφζν ησλ κεγάισλ φζν θαη ησλ κηθξψλ ρξήζεσλ (δηζθία πνπ ζπαλίσο 
ρξεζηκνπνηνχληαη). κε αθπγξαληηθφ αλά blister ησλ 50 δηζθίσλ γηα κεγαιχηεξε 
ζηαζεξφηεηα έσο ηελ ιήμε. 

4. Να πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ζπλδπαζκνί αληηβηνηηθψλ. Γηα νκνηνκνξθία 
αλάιπζεο ηνπ θφζηνπο θαη θαηαθχξσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ κεηνδφηε ζα πξέπεη 
φια ηα δηζθία λα έρνπλ ίδην θφζηνο ρξήζεο. (επί πνηλή απφξξηςεο). 

5. Να πεξηέρνληαη ζηελ ιίζηα λεφηεξα αληηκπθεηηαζηθά θάξκαθα ζπγθέληξσζε CLSI 
θαζψο θαη φια ηα λεφηεξα αληηβηνηηθά πρ Doripenem. 

6. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ζα αμηνινγεζεί ε πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή εκπεηξία θαη ε 
γξήγνξε αληαπφθξηζε ζηηο παξαγγειίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

7. Γηα ιφγνπο ζπληνληζκνχ παξαγγειηψλ ζα εθηηκεζεί ε πξνζθνξά ησλ 
πεξηζζνηέξσλ απφ ηα δεηνχκελα δηζθία. (ιίζηα) θαη ε ζπκβαηφηεηα κε dispenser 
ηεο ίδηαο εηαηξείαο.  

8. Να πξνζθεξζνχλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα CLSI approved δηζθία 
(ζπγθεληξψζεηο). 

9. Ζ εηαηξεία λα πξνζθνκίζεη ιίζηα κε φια ηα πξνζθεξφκελα δηζθία θαη λα 
ππνδεηθλχεη ηα CLSI levels. (επί πνηλή απφξξηςεο). 
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10. Οη εηαηξείεο λα πεξηέρνπλ ζηελ γθάκα ησλ δηζθίσλ θαη φια ηα λεφηεξα αληηβηνηηθά 
πξνο επηινγή.  

11. Αληηβηνηηθά γηα Gram- / Gram+ κηθξφβηα ζα θαηαθπξσζνχλ ζηνλ ίδην κεηνδφηε γηα 
ιφγνπο ζπληνληζκνχ ησλ παξαγγειηψλ. 

12. H ζπζθεπαζία ζα απνηειέζεη ζνβαξφ θξηηήξην θαηαθχξσζεο ιφγσ ηνπ φηη πνιιά 
δηζθία ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπάληα. 

 
 
LATEX ΚΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ 
 

1. Να δηαζέηνπλ πςειή εηδηθφηεηα θαη επαηζζεζία (επηδφζεηο πξντφληνο) νη 
νπνίεο ζα πξέπεη λα δειψλνληαη ζε prospectus θαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

2. Να πξνζθεξζνχλ θαη μεξά (dry) kit κε κεγάιε εκεξνκελία ιήμεο. 
3. Όια ηα kit λα είλαη πιήξε (controls, θάξηεο αλαθίλεζεο, sticks). 
4. Δηδηθά γηα ηελ κέζνδν Lancefield (Strep kit) λα πξνζθεξζνχλ θαη 

κεκνλσκέλεο φιεο νη νκάδεο (5) γηα νηθνλνκία ρξήζεο. Να αλαθεξζεί 
νπσζδήπνηε εηδηθφηεηα γηα ηνπο Group D VRE επιθςμηηό 100%. Κηt θαη 
αλάιπζε γηα 50 εμεηάζεηο αθνχ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια φιεο 
νη νκάδεο. To latex λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κπιε γηα πην εκθαλή αληίδξαζε 
(ηζρπξή θξνθίδσζε). Να πξνζθεξζεί kit acid axtraction κε φιεο ηηο νκάδεο γηα 
κείσζε ρξφλνπ extraction 

5. E coli O157 λα πξνζθεξζεί αληηδξαζηήξην μεξάο ηερλνινγίαο γηα κέγηζηε 
αζθάιεηα θαηά ηελ ρξήζε.  

 
 
       LATEX KIT ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ 
 

1. Σα kit λα είλαη πιήξε κε ζεηηθνχο / αξλεηηθνχο κάξηπξεο, sticks θαη θάξηεο 
αλαθίλεζεο. 

2.  Μononucleose / ΗΜ kit  αλνζνρξσκαηνγξαθία. 
Σν εξγαζηήξην κπνξεί λα δεηήζεη δείγκαηα πξνο αμηνιφγεζε. 

 
    
        KIT MIC ΑΝΣΙΜΤΚΗΣΟΓΡΑΜΑΣΟ 
 

1. Nα πεξηέρεη 9 αληηβηνηηθά ζε εθηεηακέλε MIC λα αλαθεξζνχλ ηα br. Points 
πξνο αμηνιφγεζε. 

2. Να πεξηέρεη δξαζηηθέο νπζίεο φισλ ησλ γελεψλ (1ε , 2ε , 3ε) (επί πνηλή 
απφξξηςεο). 

3. Να πεξηέρεη Amp, 5FC,  Fluconazole, Intraconazole θαη άιια αληηβηνηηθά. 
4. Θα εθηηκεζεί πξνζθνξά ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ Voriconazole,  Caspofungin, 

Αnidulafungin, Micafungin, Posaconazole ζην ίδην kit. 
5. Nα πεξηέρεη πάλσ απφ 10 αξαηψζεηο αλά δξαζηηθή νπζία ζχκθσλεο κε ην 

CLSI. 
6. Nα είλαη CLSI / EUCAST approved , νη δξαζηηθέο νπζίεο λα είλαη FDA 

approved. 
7. Λφγσ κηθξήο ρξήζεο ζα εθηηκεζνχλ κηθξά kit κεγάιεο εκεξνκελίαο ιήμεο. 
8. Να πξνζθέξεη εχθνιε αλάγλσζε. 
9. Να πεξηέρεη ζεηηθφ control. 
10. Να πξνζθεξζεί δσκφο (buffer) RPMI. 
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11. Να πξνζθεξζνχλ θαη δηζθία Fluconazole, Voriconazole, Νystatin CLSI 
approved γηα ελαιιαθηηθή ρξήζε  

 
 
       ΥΡΧΔΙ 
 

1. Αληηδξαζηήξηα 250ml γηα Ε.Ν (3x250ml), θαη 250ml γηα Gram (πρ Gram 4x250) 
σο πιήξε kit.  

2. Όια ηα αληηδξαζηήξηα ζε κνξθή kit λα πεξηέρνπλ απνρξσκαηηζηηθφ πρ Kynioun 
Gabbett / Z.N 3x250ml. Oη ρξψζεηο κπθνβαθηεξηδίσλ απνηεινχλ νκάδα θαη ζα 
επηιεγεί έλαο κεηνδφηεο θαη γηα ηηο 3 δεηνχκελεο ρξσζηηθέο. 

3. Nα κελ απαηηνχλ νπνηαδήπνηε θαηεξγαζία (φρη ζπκππθλσκέλεο).  
 
 
       ΣΑΙΝΙΔ ΟΤΡΧΝ  
 

Οη ηαηλίεο νχξσλ 10 παξακέηξσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηή νχξσλ, ν 
νπνίνο λα θαιχπηεη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:  

1)  Ο αλαιπηήο λα είλαη εκηαπηφκαηνο θαη κηθξνχ κεγέζνπο. 
2)  Να πξαγκαηνπνηεί εμεηάζεηο γεληθήο νχξσλ. 
3)  Να δηαζέηεη νζφλε αθήο πςειήο επθξίλεηαο. 
4)  Ζ βαζκνλφκεζε ηνπ αλαιπηή λα γίλεηαη απηφκαηα, ρσξίο επηπιένλ 

αλαιψζηκν. 
5)  Να δηαζέηεη εζσηεξηθφ εθηππσηή θαη λα έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε 

εμσηεξηθφ εθηππσηή, ππνινγηζηή.  
6)  Να δηαζέηεη κλήκε γηα απνηειέζκαηα αζζελψλ, φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξα. 
7)  Να κε ρξεηάδεηαη ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ αλαιπηή.  
8)  Αλαθνξά ηνπ ρξψκαηνο ησλ νχξσλ απφ ηνλ αλαιπηή ζην απαληεηηθφ λα 

είλαη δπλαηή. 
9) Να κπνξεί λα αληρλεχζεη κε αηκνιπκέλα δείγκαηα γηα ηελ εμέηαζε αίκαηνο 

ζην επίπεδν ηνπ ίρλνπο. 
10)  Οη αληηδξαζηήξηεο ηαηλίεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη νπηηθήο αλάγλσζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ.  
11)  Να πξνζθέξνληαη νξνί ειέγρνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ απαηηείηαη γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα 
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή. 

12)  ηελ ηηκή αλά εμέηαζε λα εκπεξηέρνληαη φια ηα θφζηε (ηαηλίεο νχξσλ, 
νξνί πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ινηπά αλαιψζηκα). 
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ΛΙΣΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
ΜΔ ΣΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΠΟΟΣΗΣΔ 
 

Amikacin 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Amoxycillin 2κg. 

Amoxycillin 10κg . 

Amoxycillin 25κg. 

Amoxycillin / Clavulanic acid 3κg (AUGMENTIN) . 

Amoxycillin / Clavulanic acid 30κg (AUGMENTIN) CLSΗ and EUCAST LEVEL 
RECOMMENDATION. 

Ampicillin 2κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Ampicillin 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Ampicillin 25κg.  

Ampicillin / Sulbactam 20κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ampicillin / Sulbactam 30κg. 

Apramycin 15κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Azithromycin 15κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Aztreonam 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Bacitracin 10units. 

Cafoperazone 75κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Carbenicillin 100κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefaclor 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefadroxil 30κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Cefamandole 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefepime 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefixime 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefonicid 30κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.      

Cefoperazone 30κg.  

Cefoperazone / Sulbactam 105κg.  

Cefotaxime 5κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefotaxime 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefotetan 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefoxitin 30κg CLSΗ  LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefpirome 30κg. 

Cefpodoxime 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefprozil 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefsulodin 30κg. 

Ceftazidime 10κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Ceftazidime 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ceftibuten 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Ceftiofur 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ceftizoxime 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ceftriaxone 5κg. 

Ceftriaxone 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefuroxime Sodium 5κg. 

Cefuroxime Sodium 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cephalexin 30κg. 

Cephalothin 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cephazolin 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cephradine 30κg. 

Chloramphenicol 10κg. 

Chloramphenicol 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 
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Chloramphenicol 50κg. 

Ciprofloxacin 1κg. 

Ciprofloxacin 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Ciprofloxacin 10κg. 

Clarithromycin 2κg. 

Clarithromycin 5κg. 

Clarithromycin 15κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Clindamycin 2κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Clindamycin 10κg. 

Cloxacillin 5κg. 

Colistin sulphate 10κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION.  

Colistin sulphate 25κg. 

Colistin sulphate 50κg. 

Compound sulphonamid 300κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Doripenem 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Doxycycline hydrocloride 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Enrofloxacin 5κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ertapenem 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Erythromycin 5κg. 

Erythromycin 10κg. 

Erythromycin 15κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Erythromycin 30κg. 

Florfenicol 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Fluconazole 25κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

Flumequine 30κg. 

Fosfomycin / Trometamol 200κg. 

Fosfomycin 50κg. 

Framycetin 100κg. 

Fusidic acid 5κg. 

Fusidic acid 10κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Fusidic acid 50κg. 

Gentamycin 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Gentamycin 120κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Gentamycin 200κg. 

Gentamycin 30κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Imipenem 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Kanamycin 5κg. 

Kanamycin 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Levofloxacin 1κg. 

Levofloxacin 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Lincomycin 2κg. 

Lincomycin 10κg. 

Lincomycin 15κg. 

Lincomycin / Neomycin 75κg. 

Lincomycin / Spectinomycin 109κg. 

Linezolid 10κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Linezolid 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Lomefloxacin 10κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Mecillinam 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Mecillinam 25κg. 

Meropenem 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Metronidazole 5κg. 

16PROC003632985 2016-01-14

ΑΔΑ: ΩΓ6Α469Η27-Λ87



 

Mezlocillin 30κg. 

Metronidazole 50κg. 

Mezlocillin 75κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Minocycline 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Moxifloxacin 1κg. 

Moxifloxacin 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Mupirocin 5κg. 

Mupirocin 20κg. 

Mupirocin 200κg. 

Nafcillin 1κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.               

Nalidixic Acid 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Neomycin 10κg. 

Neomycin 30κg. 

Netilmicin 10κg. 

Netilmicin 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Nitrofurantoin 50κg. 

Nitrofurantoin 100κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Nitrofurantoin 200κg. 

Nitrofurantoin 300κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Norfloxacin 2κg. 

Norfloxacin 5κg. 

Norfloxacin 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Novobiocin 30κg. 

Novobiocin 5κg. 

Nystatin 100 units.  

Ofloxacin 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Oleandomycin 15κg. 

Oxacillin 1κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Oxacillin 5κg. 

Oxolinic Acid 2κg. 

Oxytetracycline 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION.   

Pefloxacin 5κg. 

Penicillin / Novobiocin 40 CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Penicillin V 10κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

PenicillinG 1 unit EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.   

PenicillinG 1,5 units. 

PenicillinG 2 units. 

PenicillinG 5 units. 

PenicillinG 10 units CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Pipemidic acid 20κg. 

Piperacillin 30κg. 

Piperacillin 75κg. 

Piperacillin 100κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Piperacillin / Tazobactam 36κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Piperacillin / Tazobactam 40κg. 

Piperacillin / Tazobactam 85κg. 

Piperacillin / Tazobactam 110κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Pirlimycin 2κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.  

Polymyxin B 300units.  

Quinupristin / Dalfopristin 15κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Rifampicin 2κg. 

Rifampicin 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  
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Rifampicin 30κg. 

Spectinomycin 10κg. 

Spectinomycin 25κg.  

Spectinomycin 100κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Spiramycin 100κg.  

Streptomycin 10κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Streptomycin 25κg. 

Streptomycin 300κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.     

Sulfisoxazole 300κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

Sulphafurazole 100κg. 

Sulphafurazole 300κg. 

Sulphafurazole 500κg. 

Sulphamethoxazole 25κg.  

Sulphamethoxazole 100κg.  

Teicoplanin 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Telithromycin 15κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Tetracycline 10κg.  

Tetracycline 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Ticarcillin 75κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ticarcillin / Clavulanic acid 7,5:1 (Timentin 85κg) CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Tigecycline 15κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Tilmicosin 15κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.                                                                          

Tobramycin 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Tobramycin 30κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Trimethoprim 1,25κg. 

Trimethoprim 2,5κg. 

Trimethoprim 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Trimethoprim/Sulphamethoxazole 1:19 25κg (Co-trimoxazole) CLSΗ and EUCAST LEVEL 
RECOMMENDATION.  

Vancomycin 5κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Vancomycin 30κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

Voriconazole 1κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 
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  ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΘπεπηικΪ ΤλικΪ 
Ϋηοιμα ζε μικπΪ kit 
ηων 1-10 ηπςβλέων ηο 
ανώηεπο λόγω 
μικπάρ λάξηρ 

    

    ηπςβλέα 

1 Mc Conkey no 2 100 

2 Blood Agar Base no 2 100 

3 SS modified 120 

4 Mueller Hinton 90mm 200 

5 Mueller Hinton κεγάιν 30 

6 Chapman   30 

7 Sabouraud κε αληηβηνηηθά 30 

8 ΣSA 40 

9 Selenite tube 20 

10 BHI tube 20 

11 Υξσκνγφλα αικνλέια / XLD 20 

12 Υξσκνγφλα γηα νπξνθαιιηέξγεηεο 120 

13 Chocolate Vitox 10 

      

Σαςηοποέηζη     

    Test 

1 Gram - 80 

2 Gram + Staph 20 

3 Gram – Strep 20 

4 Αλαεξφβηα 20 

5 Μπθήησλ 20 

      

ςνθάκερ 
αημόζθαιπαρ 

    

    kit 

1 α/αθθνπιάθηα θαη β/γελλήηξηεο γηα αλαεξφβηα 1 

2 α/αθθνπιάθηα θαη β/γελλήηξηεο γηα Co2 1 

3 α/αθθνπιάθηα θαη β/γελλήηξηεο γηα κηθξναεξφθηια 1 

4 δείθηεο απαξαηηήησο κεγάινη επαλάγλσζηνη 1 

5 Κιείζηξα επαλαρξεζηκνπνηνχκελα 1 

Γιζκέα Ανηιβιοηικών - 
ΜIC strips 

    

     

1 
Γηζθία Αληηβηνηηθψλ γηα ρξήζε κε ηεηξάγσλνπο 
δηαλνκείο θαη κηθξνχο ζηξνγγπινχο, κηθξή 
ζπζθεπαζία ησλ 4-5 x 50 discs (40-45 αληηβηνηηθά) 

15 kit ησλ 250 
δηζθίσλ 

αληηβηνηηθψλ 

2 dispenser 1 

   

   

ΤλικΪ μεηαθοπΪρ      

  
  

ςζκεςαζέα 
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1 κε Amies w/o charcoal 1 

2 εηδηθνί ιεπηνί κε amies θαη ζχξκα 1 

3 Swabs απφ nylon fiber εχθακπηα  1 

ΓιαγνωζηικΪ Γιζκέα     

    kit 

1 Optochin 250 d. 1 

2 Bacitracin 250 d. 1 

3 Oxidase strips 1 

 

      

Latex - rapid tests   kit 

1 Wright (B. Abortus) 1 

2 Wright (B. Melitensis) 1 

3 Widal  1 

4 IM αλνζνρξσκαηνγξαθία  Monotest  (επί πιαθφο). 1 

5 
FOB – Mayer θνπξάλσλ – λα αληρλεχεη απνθιεηζηηθά 
αλζξψπηλε αηκνζθαηξίλε, λα κελ εμαξηάηαη απφ ηελ 
δίαηηα 

2 

 

Υπώζειρ     

    kit 

1 May Grounwald 1 

2 Giemsa 1 

3 Υξψζε ΓΔΚ 1 

4 Gram 4x240-250ml κε ζηαηφ θαη ζηαγνλνκεηξηθά θι. 1 

5 ZN κε ζηαηφ θαη ζηαγνλνκεηξηθά θηαιίδηα 1 

   

Σαινέερ Ούπων   Σαινέερ 

  Σαηλίεο 10-12 παξακέηξσλ 500 

 

    Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
 
 
 
 

    Γπ. ΜΙΥΑΗΛ ΓΗΜΟΤΣΟ 
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