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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                         Αθήνα, 13/07/2020 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»                   Αρ.πρωτ.:22827 

Δ/νση  Διοικητικού-Oικονομικού                                                           Φ.(1300,909) 

Υποδ/ση Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.  Αλεξάνδρας 171, ΑΘΗΝΑ 

Ταχ. Κωδ.: 115  22 

Πληροφορίες : Ε. Σταυρούλιας, Δαμάσκου Α. 

Τηλ. : 2106409292,2106409144 

Fax :  2106409146 

E-mail: promith@agsavvas-hosp.gr 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Νο134 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 85838 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ», 

Π.Π.Υ.Υ.2020  

ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, 

CPV 33696600-1 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 277.791,00€ 

 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') 

 

 

Ημερομηνία 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 
1. Του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις). 

2. Tου Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων ...».  

3. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

4. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).  

5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 

7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

8. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68 αφορά συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4144/2013. 

9. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21
ης

 

Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1992 (L76), 

όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11
ης

 Δεκεμβρίου 2007 (L335)», όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 

4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/12-3-2012), με το άρθρο 28 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013), με το 

άρθρο 8 του Ν.4198/2013(ΦΕΚ 215/Α/11-10-2013) και ως ισχύει μέχρι σήμερα. 

10. Του Ν. 3984/2011, άρθρο 66 (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011) «Ρύθμιση θεμάτων Νοσοκομείων», ως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014) «Παρατηρητήριο Τιμών». 

11. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012). 

12. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού 

Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» και το 

άρθρο 1 υποπαρ. Γ1 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

13. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

14. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,... και λοιπές 

ρυθμίσεις» (κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων). 

16. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών 

Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 

και λοιπές διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) «Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 8
ης

 Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 

που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 

τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.)» και ισχύει σήμερα. 

17. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

18. Του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
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19. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27
ης

 

Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα». 

20. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες 

γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις εταιρείες». 

21. Την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/16-11-2005 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1590/Β/16-11-2005) «Καθορισμός 

Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

22. Την υπ’ αριθμ. 20977/23-8-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005». 

23. Την υπ’ αριθμ. 2/82452/0020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2441/Β/2-12-08) «Καθορισμός τιμής των καταχωρούμενων 

δημοσιεύσεων». 

24. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-2009) «περί Ενεργών Εμφυτεύσιμων 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

25. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009)  «περί Ιατροτεχνολογικών 

Προϊόντων». 

26. Την υπ’ αριθμ. 57654/2017 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 781/Β/23-5-17) «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του 

ΚΗΜΔΗΣ» 

27. Την υπ’ αριθμ. 08/31.5.2010 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 777/Β/04-06-2010) «Όροι και κανόνες λειτουργίας και 

προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν.3580/07». 

28. Την υπ’ αριθμ. 56902/215 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

29. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ.3838/06-02-2020 Φ.(909) ορθή επανάληψη των τεχνικών προδιαγραφών. 

30. Την υπ’ αριθμ. 578/24-3-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης Προγράμματος 

Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας 2020 (ΑΔΑ:962Δ469ΗΔ8-5Β7). 

31. Την υπ’ αριθμ. 579/14-4-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης πίστωσης 277.791,00€ 

για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Αντιδραστηρίων γενετικής του ΠΠΥΥ2020 με 

CPV33696600-1 (α/α διακ.134, α/α ΕΣΗΔΗΣ 85838), (ΑΔΑ:9Κ04469ΗΔ8-Ρ4Ω). 

32. Την υπ’ αρ.πρωτ.26175/12-6-2020 Απόφαση Διοικητή της 1
ης

 Υ.ΠΕ. Αττικής περί έγκρισης ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» για τα έτη 2021 και 2022. 

(ΑΔΑ:ΩΜΞΡ469Η26-ΜΙΡ). 

33. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.718/12-6-2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. 

(ΑΔΑ:ΩΛ6Τ469ΗΔ8-47Ρ). 

  





4 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
 

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο είδος, για την 
προμήθεια Αντιδραστήρια γενετικής όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής 
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

3. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές θα 

υποβληθούν 

ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τετάρτη 

15/07/2020 

Δευτέρα 

14/09/2020 και 

ώρα 15:00:00μ.μ. 

Παρασκευή 

18/09/2020 και 

ώρα 11:00π.μ. 

Η φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», τα οποία δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, γίνεται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου 
το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ως άνω καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 17/09/2020. 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Η αποσφράγιση 
των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' της παρούσης. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης:  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β) Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) Συνεταιρισμοί. 
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών, ανάδοχοι, εργολήπτες ή εργολάβοι) απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και 
έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: 
http//www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/
SupervisedList.html 
Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.qov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

i. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους 
όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα 
IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ 
για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2θ07, και σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

ii. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

iii. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

  

http://www.promitheus.qov.gr/
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7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

7.1 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

7.2 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

7.3 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

7.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

7.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

7.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ. ΣΥΜΜΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

7.7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

7.8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

7.9 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΕΕΕΣ)/ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

 
8. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 
παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως 
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4412/16, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε 
τέσσερις (4) ημέρες.  Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.qov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
 

9. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά (7) ημέρες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 
 

10. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από επτά (7) ημέρες, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευτούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

  

http://www.promitheus.qov.gr/
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11. Η τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, βασιζόμενη στο οριζόμενο 
δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 
 

12. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agsavvas-
hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες και στη διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

13. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί 
προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσης. 
 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.-Διοικήτρια 

 

 

 

 

ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ 

http://www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες
http://www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Αντιδραστήρια γενετικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ(CPV) 

CPV33696600-1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στο  Παράρτημα ΣΤ’ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

& ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΚΑΕ: 1359 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

112.012,50 ευρώ  
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ή 

 138.895,50 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

Φ.Π.Α. Ο ΙΣΧΥΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δύο (2) έτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. α. Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής 

αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 

όπως ισχύει). 

β. Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της 

καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 

3335/Β/2014).  

2. α. Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας 

του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/16). 

β. Ποσοστό 0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της 

καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 

969/Β/17). 

3. Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής 

αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των 

προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του  Ν.3580/2007). 

4. Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την 

αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του 

Ν.2198/94).  
Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος αντί για 4% είναι 8%. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Η κατάθεση δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ηλεκτρονικής 

πρόσκλησής μας στο ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την 

επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από τις εκάστοτε τηλεφωνικές ή 

μέσω fax παραγγελίες του αρμόδιου τμήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

α/α 
ΚΩΔ. 
ΝΟΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
24μηνη 

ΠΙΘΑΝΗ 
ΤΙΜΗ/ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 

1 28071 

REVERSE TRANSCRIPTASΕ- 
RNAse activity reduced, optimal Tm 
42oC εως 50oC, συγγκεντρωση 
200U/μl σε συσκευασία των 
10000U,κατάλληλη για τα 
πρωτόκολλα BIOMED-1 EAC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 16 225,00 3.600,00 

2 28073 

Recombinant RNASE  INHIBITOR 
κατάλληλο για cDNA σύνθεση 
(40U/μλ, συσκευασία 5000 U) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 150,00 900,00 

3 28077 

CUSTOM MADE 
OLIGONUCLEOTIDES , salt free, 
0,2μmole scale of synthesis (βάση) ΜΟΝΑΔΑ 5.000 0,50 2.500,00 

4 28078 

DNA LADDER για διαχωρισμό 
τμημάτων DNA (100-2000bp, 
0,5μg/μl συσκευασία 250μg) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 100,00 500,00 

5 28085 

DNA LADDER για  διαχωρισμό 
τμημάτων DNA 50-1000bp 
τουλαχιστον,συσκευασία 50μg ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 100,00 500,00 

6 28088 

dNTPs MIX solution 10mM each, 
καταλληλα για PCR & cDNA 
syntesis ( συσκευασία 1 ml) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 40,00 400,00 

7 28106 
Περιοριστικη ενδονουκλεάση 
ECORV (συσκευασία 500 ΙU) ΤΕΜΑΧΙΑ 1 200,00 200,00 

8 28115 

Κιτ για απομόνωση DNA και  RNA 
από το ίδιο δείγμα ιστού FFPE με 
τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων. 
Η απομόνωση να μπορεί να γίνει 
ακόμα και από τομές  5 μm και το 
απομονωμένο γενετικό υλικό να 
είναι κατάλληλο για μετέπειτα NGS 
εφαρμογές. Συσκευασία των 100 
δειγμάτων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 900,00 7.200,00 

9 28117 

DNA EXTRACTION ΚΙΤ κατάλληλο 
για μονιμοποιημενους  ιστους FFPE 
(εως 5mg)με στηλές διαχωρισμού 
σε φυγόκεντρο.Nα περιλαμβανεται 
deparafinization solution, Proteinase 
solution και deaminase solution. Η 
ποιότητα του DNA να είναι 
κατάλληλη για χρήση σε NGS 
(συσκευασία 50 στηλών) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 600,00 4.800,00 

10 28123 

DNA POLYMERASE-HOT START   
(με αντίσωμα ως αναστολέα  ), non- 
temlate depeded terminal 
transferase activity , no 3΄-5΄ 
exonuclease activity , 5΄-
3΄exonuclease activity(συσκευασία 
600U) ΤΕΜΑΧΙΑ 18 350,00 6.300,00 

11 28146 

BSA. RNAse DNAse free,non -
Acetylated κατάλληλη για PCR, 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
100χιλιοστογραμμάρια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 200,00 200,00 

12 28181 

Προσδιορισμός αλληλουχιών DNA 
SANGER SEQUENCING OF PCR 
PRODUCTS (test) tests 1.000 10,00 10.000,00 
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13 28186 

ΚΙΤ για REAL TIME PCR  ΜΕ 
SYBR  GREEN, Να περιέχει όλα τα 
απαιτουμενα αντιδραστήρια  για 
HOT START REAL TIME PCR 
(συσκευασία των 100 αντιδράσεων 
των 50μl) ΣΕΤ 6 250,00 1.500,00 

14 28187 

ΚΙΤ για REAL TIME PCR με 
FLUORESCENT PROBES. Να 
περιέχει όλα τα απαιτουμενα 
αντιδραστήρια  για  HOT START 
REAL TIME PCR. Κατάληλο για την 
εκτέλεση πρωτοκόλλων  του 
BIOMED-1 EAC PROGRAMME. 
(συσκευασία των 200 αντιδράσεων 
των 50μl). ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 800,00 9.600,00 

15 28188 

KIT Kατάληλο για καθαρισμό 
προόντων   PCR και καθαρισμό 
από  AGAROSE GELS 
(συσκευασία 50 tests) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 150,00 300,00 

16 28220 

AGAROSE κατάληλη για 
διαχωρισμό προιόντων PCR 
(συσκευασία 500γραμμαρίων) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 500,00 1.000,00 

17 28234 

Κιτ αντιδραστηρίων για την 
προετοιμασία βιβλιοθηκών μαζικά 
παράλληλης αλληλούχισης. Η 
προετοιμασία βιβλιοθηκών να 
γίνεται με αυτοματοποιημένη 
μέθοδο. Να επιτρέπει την 
αλληλούχιση 40 γονιδίων σε 
επίπεδο DNA καθώς και τον 
προσδιορισμό 29 χιμαιρικών 
γονιδίων. Να απαιτεί μικρή 
ποσότητα αρχικού δείγματος , 20 ng 
DNA και 10 ng RNA. Να επιτρέπει 
την επεξεργασία δείγματος 
περιφερικού αίματος και μυελού. Να 
απαιτεί μικρό χρόνο απασχόλησης 
του χρήστη μικρότερο της μισής 
ώρας. Να επιτρέπει την 
αλληλούχιση των κάτωθι γονιδίων 
σε επίπεδο DNA  
(ABL1,BRAF,CBL,CSF3R,DNMT3A
,FLT3,GATA2,HRAS,IDH1,IDH2,JA
K2,KIT,KRAS,MPL,MYD88,NPM1,N
RAS,PTPN11,SETBP1,SF3B1,SRS
F2,U2AF1,WT1,ASXL1,BCOR,CAL
R,CEBPA,ETV6,EZH2,IKZF1,NF1,P
HF6,PRPF8,RB1,RUNX1,SH2B3,S
TAG2,TET2,TP53,ZRSR2). Να 
επιτρέπει την αλληλούχιση των 
κάτωθι γονιδίων σε επίπεδο RNA 
(ABL1,ALK,BCL2,BRAF,CCND1,CR
EBBP,ETV6,EGFR,FGFR1,FGFR2,
FUS,HMGA2,JAK2,KMT2A 
(MLL),MECOM,MET,MLLT10,MLLT
3,MYBL1,MYH11,NTRK3,NUP214,
PDGFRA,PDGFRB,RARA,RBM15,
RUNX1,TCF3,TFE3,BAALC,MECO
M,MYC,SMC1A,WT1) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 10.000,00 10.000,00 

18 28247 

ΚΙΤ-Πάνελ για τη μελέτη 76 MSI 
markers σε δείγματα ιστών FFPE με 
μεθοδολογία NGS. Η δοκιμασία να 
γίνεται με την κατασκευή μίας 
βιβλιοθήκης τύπου Ampliseq. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 1.200,00 6.000,00 
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19 28247 

 AGAROSE - Κατάλληλη για μικρά 
τμήματα DNA(100-1000bp 
τουλάχιστον) με δυνατότητα 
διαχορισμού τμημάτων που 
διαφέρουν 1%(συσκευασία 1kgr) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,00 2.000,00 2.000,00 

20 31317 

ΚΙΤ για την ανίχνευση και τον 
ποσοτικό προσδιορισμό  
Femtomolar ποσοτήτων  
βιβλιοθηκών για χρήση σε 
sequencing με ημιαγωγούς. Να 
περιέχει μίγμα για   real-time PCR  
μεTaqMan® probes  και ένα 
πρότυπο βιβλιοθήκης. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 1.450,00 2.900,00 

21 33545 

ΚΙΤ για την μελέτη των γονιδίων  
BRCA1 και BRCA2 με τεχνολογία 
NGS σε πλατφόρμα Ion Torrent. Να 
παρέχει τα αντιδραστήρια για την 
κατασκευή της βιβλιοθήκης και μια 
ενιαία δεξαμενή πολλαπλών 
εκκινητών PCR για την παρασκευή 
βιβλιοθηκών τεχνολογίας Ampliseq 
από δείγματα ιστών FFPE και από 
αίμα.  Η δοκιμασία να επιτρέπει την 
αναλυση των κωδικοποιουσων 
περιοχών των εξωνιων των 2 
γονιδίων και των splice sites με τη 
χρήση 10ng DNA. Να μπορεί να 
επιτευχθεί  ανίχνευση σωματικών 
variants τουλάχιστον σε 5%. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 5.600,00 16.800,00 

22 33707 

TISSUE COLLECTION & RNA 
STABILIZATION SOLUTION. Για 
διατήρηση ιστών/κυττάρων  σε 4oC 
για 1μήνα κατάλληλων για  DNA και 
RNA extraction. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 500,00 500,00 

23 33715 

RNA & DNA  EXTRACTION ΚΙΤ 
από νωπους ιστούς (frozen or 
RNAlater preserved)/κύτταρα ( εως 
30μgr/50Χ10

6
 κύτταρα), με στηλές 

διαχωρισμού σε φυγόκεντρο.Nα 
περιλαμβανεται  proteinase 
treatment και DNA elution solution & 
in colum DNAse treatment solution). 
(συσκευασία 50 στηλών). ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 250,00 2.500,00 

24 33716 

RNA EXTRACTION ΚΙΤ από 
νωπους ιστούς (frozen or RΝAlater 
preserved)/κύτταρα ( εως 
30μgr/50Χ10

6
 κύτταρα), με στηλές 

διαχωρισμού σε φυγόκεντρο.Nα 
περιλαμβανεται  proteinase 
treatment solution &in colum DNAse 
treatment solution). (συσκευασία 50 
στηλών) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 300,00 3.000,00 

25 33726 

Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων 
σεσημασμένων με φθορίζουσες 
χρωστικές κατάλληλα ΓΙΑ REAL 
TIME PCR ,TaqMan  BHQ  Probes -
syntesis scale 0,05μmol. ΤΕΜΑΧΙΑ 5 300,00 1.500,00 

26 33729 

Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων 
σεσημασμένων με φθορίζουσες 
χρωστικές κατάλληλα ΓΙΑ REAL 
TIME PCR ,TaqMan probes FAM-
TAMRA ή σήμανση με αντιστοιχες 
χρωστικές -0,05μmol synthesis 
scale.Τεμάχιο ΤΕΜΑΧΙΑ 10 300,00 3.000,00 
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27 36200 

Κιτ για cDNA synthesis το οποίο να 
περιέχει σε έτοιμη προς χρήση 
μορφή 2 μίγματα: α) μίγμα 10Χ 
ενζύμων για την αντίστροφη 
μεταγραφή  το οποίο να περιέχει το 
ένζυμο Superscript III και αναστολέα 
ριβονουκλεασών τύπου  RNAseout  
και β) μίγμα 5Χ που να περιέχει τα 
απαραίτητα dNTP's, random 
primers και MgCl2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 950,00 3.800,00 

28 38239 

ΚΙΤ-WELL PLATES (96 ) για 
καθαρισμό προιόντων  PCR .Να 
είναι κατάληλα για χρήση με αντλία 
κενού. (Συσκευασία των 10 Plate) ΣΥΣΚΕΥΑΙΣΑ 2 645,00 1.290,00 

29 39373 

ΚΙΤ για την ποσοτικοποίηση 
γνωμικού DNA(Human)με την 
χρήση Real Time PCR. Να περιέχει 
το σύνολο των απαιτούμενων 
αντιδραστηρίων για τον 
πολλαπλασιασμό 3,  διαφορετικού 
μεγέθους PCR τμημάτων. Να 
περιέχει τα απαιτούμενα  standards. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 650,00 2.600,00 

30 39373 

ΚΙΤ για την μελέτη καρκίνου του 
πνεύμονα σε υγρή βιοψία με 
τεχνολογία NGS σε πλατφόρμα Ion 
Torrent.  Να παρέχει τα 
αντιδραστήρια για την κατασκευή 
της βιβλιοθήκης και μια ενιαία 
δεξαμενή πολλαπλών εκκινητών 
PCR για την παρασκευή 
βιβλιοθηκών τεχνολογίας Ampliseq 
από cfDNA. Η δοκιμασία να 
επιτρέπει την αναλυση σημειακών 
μεταλλάξεων και μικρών ελείψεων 
και προσθηκών συχνών σε καρκίνο 
του πνεύμονα (NSCLC). Να 
καλύπτονται 11 γονίδια και> 150 
hotspots (γονίδια: ALK, BRAF, 
EGFR, ERBB2, KRAS, ΜΑΡ2Κ1, 
ΜΕΤ, NRAS, ΡΙΚ3ΑΟ, ROS1 και 
ΤΡ53). Να μπορεί να επιτευχθεί ένα 
όριο ανίχνευσης (LOD) κάτω από το 
0,1%. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 3.000,00 6.000,00 

31 39374 

ΚΙΤ για την προετοιμασία 
βιβλιοθηκών- προϊόντων 
αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (amplicons) συμβατό  
με Ampliseq panels. Να επιτρέπει 
τη χρήση υψηλού αριθμού ζευγών 
εκκινητών (12-24000 αντιδράσεις)  
σε μια μόνο αντίδραση πολλαπλής 
PCR χρησιμοποιώντας πολύ μικρή 
ποσότητα αρχικού DNA (περίπου 
10 ng). Να επιτρέπει τη δημιουργία 
βιβλιοθηκών DNA  με χρήση ειδικών 
σημασμένων ολιγονουκλεοτιδίων 
(Barcodes) κατάλληλων για 
ταυτόχρονη αλληλούχιση  με 
τεχνολογια ημιαγωγών. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 5.000,00 20.000,00 

32 39969 

RNA EXTRACTION ΚΙΤ από 
μονιμοποιημένους ιστούς FFPE ( 
εως 5mgr), με στηλές διαχωρισμού 
σε φυγόκεντρο.Nα περιλαμβανεται 
deparafinization solution , 
proteinase treatment solution και in 
colum DNAse treatment solution. 
(συσκευασία 50 στηλών) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 300,00 1.800,00 
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33 42144 

RANDOM PRIMERS (HEXAMERS) 
κατάλληλα για  cDNA συνθεση με 
συγκεντρωση 3μg/μl, συσκευασια 
100μl. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 100,00 200,00 

34 42156 

DNA EXTRACTION ΚΙΤ  κατάλληλο 
για νωπούς ιστους 
(εως20mg,κύτταρα εως 5Χ10

6
) με 

στηλές διαχωρισμού σε 
φυγόκεντρο.Nα περιλαμβανεται 
Proteinase solution. (συσκευασία 50 
στηλών). ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 250,00 1.500,00 

35 42368 
DNTP SET-100mM SOLUTION για 
κάθε  dNTP (συσκευασία 4 X 1 ml) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 70,00 280,00 

36 42416 

Σύστημα καθαρισμού βιβλιοθηκών 
NGS που να στηρίζεται στη χρήση 
παραμαγνητικών σφαιριδίων και να 
επιτρέπει τον εκλεκτικό διαχωρισμό 
με βάση το μέγεθος των τμημάτων  
της DNA 
βιβλιοθήκης.(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  60ml) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 1.000,00 2.000,00 

37 42470 

DNA POLYMERASE -HOT START 
(με chemical modification) 
κατάλληλη για την εκτέλεση των 
πρωτοκόλλων IGH&TCR clonality 
του BIOMED-2 action 
(συσκευασία1000U) ΤΕΜΑΧΙΑ 4 900,00 3.600,00 

38 42515 

DNA POLYMERASE-TAQ και με  
Direct Loading PCR buffer 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500U). Η χρήση της 
σε εφαρμογές στην ογκολογία να 
αποδεικνύεται από 5 τουλαχιστον 
δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 200,00 2.400,00 

39 42516 

ΚΙΤ αντιδραστηρίων για την 
μετρηση της συγγεντρωσης RNA σε 
φθοριόμετρο Qubit. Quantification 
5-100 ng (συσκευασία 500 
δειγματων) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 140,00 280,00 

40 42517 

Κιτ για απομόνωση cell free DNA 
από  ορο ή πλασμα  (0,1 εως 10ml) 
με τεχνολογία μαγνητικών 
σφαιριδίων.  Tο απομονωμένο 
γενετικό υλικό να είναι κατάλληλο 
για μετέπειτα NGS εφαρμογές. 
Συσκευασία των 100 δειγματων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 900,00 2.700,00 

41 42536 

ΚΙΤ- PCR-ΣΕΤ για την ανιχνευση  
IGH GENE CLONALIT, 
CE/IVD,σχεδιασμένο συμφωνα με 
τις οδηγείες  BIOMED-2 (gel 
detection  protocol) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 2.200,00 4.400,00 

42 42537 

ΚΙΤ-PCR-ΣΕΤ για την ανιχνευση  
TCRB, TCRG, TCRD GENE 
CLONALIT, CE/IVD, σχεδιασμένο 
συμφωνα με τις οδηγείες  BIOMED-
2 (gel detection  protocol) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 4.000,00 8.000,00 

43 42581 

KIT για την ανίχνευση και 
ποσοτικοποίηση  χιμαιρικών 
μετάγραφων BCR_ABL με ποσοτική 
PCR  (REAL-TIME PCR) 
,συσκευασία των 50 ΤΕΣΤ,  να είναι 
σχεδιασμένο σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο BIOMED-1 EAC , και 
με δυνατότητα αναφοράς των 
αποτελεσμάτων σε International 
Scale and MMR. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 1.500,00 9.000,00 
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44 43266 

DNA EXTRACTION ΚΙΤ  κατάλληλο 
για μονιμοποιημενους  ιστους FFPE 
(εως 5mg)με στηλές διαχωρισμού 
σε φυγόκεντρο.Nα περιλαμβανεται 
deparafinization solution, Proteinase 
solution. (συσκευασία 50στηλών) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 200,00 1.200,00 

45 43266 

ΚΙΤ αντιδραστηρίων για την 
μετρηση της συγγεντρωσης dsDNA 
σε φθοριόμετρο Qubit. 
Quantification 0,2-100 ng 
(συσκευασία 500 δειγματων) ΣΥΣΚΕΑΣΙΑ 2 140,00 280,00 

46 27938 

ENTELLAN (MEΣΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 
ANTIKEIMENΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΧΡΩΣΗ GIEMSA  ΣΕ  
ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500χιλιοστόλιτρων  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  3 80,00 240,00 

47 28022 

WRIGHT STAIN ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ , ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΑΙΝΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΧΡΩΣΗ 
ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ GIEMSA(G- 
BANDING) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 190,00 380,00 

48 28026 

BLOOD KARYOTYPING MEDIUM 
στείρο, κατάλληλο  για καλλιέργεια 
νεοπλασματικών κυττάρων 
περιφερικού αίματος χωρίς 
προσθήκη Pha. Συσκευασία των 
100 ML ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  6 100,00 600,00 

49 28349 

LIQUID-COLCEMID WITH  
PHENOL RED (συγκεντρωσης 1X) 
σε συσκευασία των 10 ML ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 30,00 300,00 

50 28401 

BONE MARROW KARYOTYPING 
MEDIUM στείρα κατάλληλα για 
καλλιέργεια νεοπλασματικών 
κυττάρων μυελού των οστών χωρίς 
προσθήκη Pha. Συσκευασία των 
100 χιλιοστόλιτρων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  15 100,00 1.500,00 

51 28403 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ETV6 ( BREAK-
APART) , σε τομές παραφίνης, με 
σήμανση της περιοχής εκατέρωθεν 
του γονιδιου ETV6 (χρωμοσωμική 
θέση 12p13.2) με δύο διαφορετικά 
φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Συσκευασια 5 τεστ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 450,00 450,00 

52 29938 

ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΙΚΟΛΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΛΕΥΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΌ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ , 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ml. ΤΕΜΑΧΙΑ 10 50,00 500,00 

53 33546 

IMMERSION OIL   ΓΙΑ  
KATAΔΥΤΙΚΟ ΦΑΚΟ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟY ΖΕΙSS . ΕΙΔΙΚΟ 
ΓΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟ . ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 20χιλιοστόλιτρωνL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 100,00 400,00 
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54 33554 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ DDIT3 ( BREAK-
APART) , σε τομές παραφίνης, με 
σήμανση της περιοχής εκατέρωθεν 
του γονιδιου  DDIT3 (χρωμοσωμική 
θέση 12q13.3) με δύο διαφορετικά 
φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να 
συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης (heat 
pretreatment, wash solutions, 
pepsin) και DAPI/antifade.  
Συσκευασία των 5 tests ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 500,00 1.000,00 

55 33556 

DAPI τύπου ΙΙ/Antifade διάλυμα, 
έτοιμο προς χρηση για άμεση 
εφαρμογή σε σημασμένα με 
φλουοχρώματα (FISH) slides 
μικροσκοπίου σε συσκευασία 0,5 
χιλιοστόλιτρων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 60,00 240,00 

56 33557 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕT ΓΙΑ 
ΑΠΟΠΑΡΑΦΙΝΩΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ  
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ. ΤΟ ΚΙΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ 
(PROBES) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 20 ΤΕΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 500,00 1.000,00 

57 33561 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΑLK ( BREAK-
APART) , σε τομές παραφίνης, με 
σήμανση της περιοχής εκατέρωθεν 
του γονιδιου  ALK  με δύο 
διαφορετικά φθοριοχρώματα και  με 
χρηση πρωτοκόλλου υβριδισμού 
χωρίς  φορμαμίδιο. Το probe να 
συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης (heat 
pretreatment, wash solutions, 
pepsin) και DAPI/antifade.  
Συσκευασία των 5 tests ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 500,00 1.000,00 

58 33562 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 
ΤΟΥ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ 8, με 
σήμανση με φθοριόχρωμα  των 
κεντρομεριδιακών περιοχών του 8 
σε αιματολογικά παρασκευάσματα. 
Το πρωτόκολλο υβριδισμού να είναι 
διαθέσιμο  χωρίς χρήση  
φορμαμιδίου και να συνοδεύεται με 
DAPI ΙΙ/ANTIFADE. Συσκευασία 5 
tests  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 400,00 800,00 
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59 35900 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ BCOR ( BREAK-
APART) , σε τομές παραφίνης, με 
σήμανση της περιοχής εκατέρωθεν 
του γονιδιου BCOR (χρωμοσωμική 
θέση Xp11.4 ) με δύο διαφορετικά 
φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να 
συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης (heat 
pretreatment, wash solutions, 
pepsin) και DAPI/antifade.  
Συσκευασία των 5 tests ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 500,00 1.000,00 

60 36092 

IMMERSION OIL ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
ΖΕΙSS. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
100χιλιοστόλιτρων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 300,00 300,00 

61 39403 

FISH-PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ  
ανιχνευση έλειψης  ΓΟΝΙΔΙΟΥ p53 
σε αιματολογικά παρασκευάσματα. 
Να υπάρχει σήμανση με 2 
διαφορετικά φθοριοχρώματα ένα για 
το P53 γονίδιο και ένα για 
εσωτερικό κοντρολ. Να υπάρχει 
δυνατότητα  χρησης πρωτοκόλλου 
υβριδισμού χωρίς  φορμαμίδιο. Να 
συνοδεύεται από DAPI/Antifade   
Nα φέρει πιστοποίηση CE για  
invitro διαγνωστική χρήση. 
Συσκευασία των  10 tests. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 500,00 1.500,00 

62 40922 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ EWSR1 ( BREAK-
APART) , σε τομές παραφίνης, με 
σήμανση της περιοχής εκατέρωθεν 
του γονιδιου  EWSR1 
(χρωμοσωμική θέση 22q12.1) με 
δύο διαφορετικά φθοριοχρώματα 
και  με χρηση πρωτοκόλλου 
υβριδισμού χωρίς  φορμαμίδιο. Το 
probe να συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης (heat 
pretreatment, wash solutions, 
pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 20 tests. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 1.000,00 4.000,00 

63 41053 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ  
ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ 
 EWSR1/FLI1 σε  αντικειμενοφόρες 
πλάκες με τομές παραφίνης, με 
σήμανση με 3 διαφορετικά 
φθοριοχρώματα, 2 για σήμανση 
εκατέρωθεν του γονιδίου EWS και 1 
για το γονίδιο FLI1.  
Το πρωτόκολλο υβριδισμού να είναι 
διαθέσιμο  χωρίς χρήση  
φορμαμιδίου και να συνοδεύεται με 
DAPI/ANTIFADE.Το probe να 
συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης (heat 
pretreatment, wash solutions, 
pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 5 tests.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 750,00 1.500,00 
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64 42131 

FISH-PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ Ν-MYC. Να υπάρχει 
σήμανση με 2 διαφορετικά 
φθοριοχρώματα ένα για το N-MYC 
γονίδιο και ένα για εσωτερικό 
κοντρολ. Tο KIT θα χρησιμοποιηθεί 
σε αντικειμενοφόρες πλάκες με 
τομές παραφίνης και πρέπει να 
συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης με όλα τα 
απαιτούμενα αντιδραστήρια. Να 
υπάρχει δυνατότητα  χρησης 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Συσκευασία των 5 
tests. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 500,00 3.000,00 

65 42197 

FISH-PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ MDM2. Να υπάρχει 
σήμανση με 2 διαφορετικά 
φθοριοχρώματα ένα για το MDM2 
γονίδιο και ένα για εσωτερικό 
κοντρολ. Tο KIT θα χρησιμοποιηθεί 
σε αντικειμενοφόρες πλάκες με 
τομές παραφίνης και πρέπει να 
συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης με όλα τα 
απαιτούμενα αντιδραστήρια. Να 
υπάρχει δυνατότητα  χρησης 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Συσκευασία των 5 
tests. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 500,00 2.000,00 

66 42395 

CHROMOSOME KIT M 10 
CULTURE TUBES (ΓΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 150,00 750,00 

67 42442 

CHROMOSOME KIT M 10 
CULTURE TUBES (ΓΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ 
ΟΣΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  20 180,00 3.600,00 

68 42498 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ προετοιμασίας 
κυτταρολογικών παρασκευασμάτων 
και εντυπωμάτων σε 
αντικειμενοφόρες πλάκες  για  ΙΝ 
SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ (FISH) . Το σετ 
να περιέχει όλα τα απαραίτητα 
διαλύματα συσκευασία 20 τεστ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 500,00 1.500,00 

69 42530 

FISH-PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ  
ανιχνευση έλλειψης χρωμοσωμικής 
περιοχή 5q31  σε αιματολογικά 
παρασκευάσματα. Να υπάρχει 
σήμανση με 2 διαφορετικά 
φθοριοχρώματα ένα στην 
χρωμοσωμική  περιοχή  του 
γονιδίου  και ένα για εσωτερικό 
κοντρολ. Να υπάρχει δυνατότητα  
χρησης πρωτοκόλλου υβριδισμού 
χωρίς  φορμαμίδιο. Να συνοδεύεται 
από DAPI/Antifade  Συσκευασία 
των 10 tests ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 1.000,00 1.000,00 
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70 42579 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΤΩΝ 
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ  X,  Y  
σημασμένο με διαφορετικά 
φθοριοχρώματα για κάθε 
χρωμόσωμα (COCTAIL PROBE 
DIRECT LABELED). Tο σετ θα 
χρησιμοποιηθεί για ανάλυση 
χιμαιρισμού μετά από 
μεταμόσχευση αλλογενών 
αιμοποιητικών κυττάρων μυελού 
των οστων και πρέπει να φέρει 
έγκριση EC ή FDA . Να υπάρχει 
δυνατότητα  χρησης πρωτοκόλλου 
υβριδισμού χωρίς  φορμαμίδιο και 
να συνοδεύεται από control slides . 
Συσκευασία των 20 tests ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 1.000,00 1.000,00 

71 42584 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ FUS ( BREAK-
APART) , σε τομές παραφίνης, με 
σήμανση της περιοχής εκατέρωθεν 
του γονιδιου  FUS (χρωμοσωμική 
θέση 15p11.2) με δύο διαφορετικά 
φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να Να φέρει 
πιστοποίηση CE για in vitro 
διαγνωστική χρήση, να συνοδεύεται 
από σετ αποπαραφίνωσης (heat 
pretreatment, wash solutions, 
pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 5 tests ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 500,00 2.000,00 

72 42585 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ WT1 ( BREAK-
APART) , σε τομές παραφίνης, με 
σήμανση της περιοχής εκατέρωθεν 
του γονιδιου  WT1 (χρωμοσωμική 
θέση 11p13) με δύο διαφορετικά 
φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να 
συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης (heat 
pretreatment, wash solutions, 
pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 5 tests ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 500,00 1.000,00 
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73 42586 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ SS18( BREAK-
APART) , σε τομές παραφίνης, με 
σήμανση της περιοχής εκατέρωθεν 
του γονιδιουSS18 (χρωμοσωμική 
θέση 18q11.2) με δύο διαφορετικά 
φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να 
συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης (heat 
pretreatment, wash solutions, 
pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 20 tests ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 1.200,00 2.400,00 

74 43083 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ FOXO ( BREAK-
APART) , σε τομές παραφίνης, με 
σήμανση της περιοχής εκατέρωθεν 
του γονιδιου FOXO με δύο 
διαφορετικά φθοριοχρώματα και  με 
χρηση πρωτοκόλλου υβριδισμού 
χωρίς  φορμαμίδιο. Το probe να 
συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης (heat 
pretreatment, wash solutions, 
pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 5 tests ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 400,00 1.600,00 

75 43477 

FIXOGUM ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΥ ΠΛΑΚΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ. 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 50 γραμμαρίων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 25,00 250,00 

76 33561 

FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ μετάθεσης  
t(8;14)(q24;q32) που επηρεάζει το  
MYC γονίδιο στη χρωμοσωμική 
περιοχή 8q24.21 του  IGH γονιδίου 
στη  14q32.33 περιοχή  σε  
αντικειμενοφόρες πλάκες με τομές 
παραφίνης ή αιματολογικά 
παρασκευάσματα, με σήμανση με 2 
διαφορετικά φθοριοχρώματα ένα για 
κάθε χρωμοσωμική θέση ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ των 5 TESTS. Να 
φέρει πιστοποίηση CE για in vitro 
διαγνωστική χρήση. Το 
πρωτόκολλο υβριδισμού να είναι 
διαθέσιμο  χωρίς χρήση  
φορμαμιδίου και να συνοδεύεται με 
DAPI/ANTIFADE. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 1.000,00 4.000,00 

77 33714 

ΣΥΤΗΜΑ συλλογής μυελού των 
οστώv με  Sodium-Heparin σε 
σωληνάρια χωρητικοτητας 10ml με 
βιδωτό πώμα και αποστειρωμένα  ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000 1,00 1.000,00 

78 27909 

ΞΥΛΟΛΗ ΥΨΗΛΗΣ 
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛλΗΛΗ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ(FISH), με 
συγκεντρωση 99,9+%. ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2,5 ΛΙΤΡΩΝ . ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 200,00 1.600,00 
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79 27914 

MΕΘΑΝΟΛΗ ΥΨΗΛΗΣ 
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
99.9+% ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΣΕ 
συσκευασια  2,5 ΛΙΤΡΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 25,00 500,00 

80 27916 

ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ   υψηλής καθαρότητας 
συγκέντρωσης 99+% κατάλληλη για 
πρωτόκολλα υβριδισμού ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΌ   2,5 λίτρων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 50,00 750,00 

81 27921 

PHOSPHATASE BUFFERED 
SALINE TABLETS (συσκευασία 200 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 150,00 150,00 

82 27926 

KOH 500ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ  σε σκόνη 
υψηλής καθαρότητας 
συγκέντρωσης 99% κατάλληλη για 
πρωτόκολλο Υβριδισμού ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 100,00 100,00 

83 27930 

KH2PO4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ r  σε σκόνη 
υψηλής καθαρότητας 
συγκέντρωσης 99+%κατάλληλη για 
πρωτόκολλο ιβριδισμού ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 100,00 100,00 

84 28029 

TRYPSIN EDTA SOLUTION (1 
προς250) υψηλής καθαρότητας 
αποστειρωμένη κατάλληλη  για 
καλλιεργεια ιστών συσκευασία των 
100 χιλιοστόλιτρων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 75,00 75,00 

85 28080 
TRIS-BASE MBG ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 150,00 300,00 

86 28137 

NaCl MBG ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ  σε σκόνη 
υψηλής καθαρότητας 
συγκέντρωσης 99+%κατάλληλη για 
πρωτόκολλο ιβριδισμού ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 50,00 50,00 

87 28139 

Na2HPO4, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ   σε σκόνη 
υψηλής καθαρότητας 
συγκέντρωσης 99+%κατάλληλη για 
πρωτόκολλο ιβριδισμού ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 100,00 100,00 

88 28141 

AMMONIUM CHLORIDE (NH4CL) 
MBG (συσκευασία 500 
γραμμαρίων) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 100,00 100,00 

89 28151 

SOLID-EDTA (DISODIUM) MBG 
υψηλής καθαρότητας 99%+,  σε 
συσκευασία   των 500 γραμμαρίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 80,00 160,00 

90 28196 

KCl ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ  σε σκόνη 
υψηλής καθαρότητας 
συγκέντρωσης 99+%, κατάλληλη 
για πρωτόκολλο ιβριδισμού ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 100,00 100,00 

91 28197 

NP-40 ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΩΝ 
100 χιλιοστόλιτρων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  1 80,00 80,00 

92 28248 
TWEEN 20 (συσκευασία  20 
χιλιοστόλιτρων) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 60,00 120,00 

93 28348 

COLLAGENASE TYPE I 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  500 
χιλιοστόγραμμων στην οποία να 
αναγράφεται η συγκεντρωση u/mgr 
αποστειρωμένη κατάλληλη για 
αποδιάταξη ιστών και καλλιέργεια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 100,00 200,00 
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94 33275 

PH BUFFER SOLUTION 4,01+-
0,01 ( συσκευασία 500 
χιλιοστόλιτρων) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 100,00 100,00 

95 33276 

PH BUFFER SOLUTION 10,01+-
0,01 ( συσκευασία 500 
χιλιοστόλιτρων) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 100,00 100,00 

96 33277 

PH BUFFER SOLUTION 7,01 +-
0,001 (συσκευασία 500 
χιλιοστόλιτρων) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 100,00 100,00 

97 33548 

Φορμαμίδιο- DEIONIZED ΕΙΔΙΚΟ 
ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ  ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ  
ΧΡΗΣΗ ,ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99 % 
,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 χιλιοστόλιτρων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2 150,00 300,00 

98 37221 

SSC 20X EΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ 
ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 
DNASE,RNASE FREE, ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 λιτρου  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  10 60,00 600,00 

99 43205 
PROTEINASE K MBG grade 
(συσκευασία 100 χιλιοστόγραμμα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 125,00 500,00 

100 33725 

Δείγματα για πρόγραμμα 
εξωτερικού ποιοτικού 
ελέγχου.Ανάλυση σημειακών 
μεταλλάξεων σε καρκινώματα με 
NGS. ΤΕΜΑΧΙΑ 1 3.000,00 3.000,00 

101 35032 

Δείγματα για πρόγραμμα 
εξωτερικού ποιοτικού 
ελέγχου.Ανάλυση με FISH /PCR σε 
σαρκώματα. ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1.000,00 2.000,00 

102 42651 

Δειγματα για προγραμμα 
εξωτερικού ποιοτικου ελέγχου της 
εξέτασης  BCR-ABL Major 
Quantification  με τρεις διανομές κατ 
ετος UK NEGAS ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1.000,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 224.025,00 

Φ.Π.Α. 24% 53.766,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% 277.791,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.qov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από 

το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 
Η προσκόμιση στο Νοσοκομείο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη 
«Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς», θα πρέπει να γίνει το αργότερο 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών.  
Διευκρίνιση: H οικονομική προσφορά καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματικά 
στοιχεία αυτής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. 
 

 
1.2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής (ως το Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης). 
Η εγγύηση συμμετοχής και Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ως το 

συνημμένο σχέδιο του Παραρτήματος Θ’ της παρούσης διακήρυξης.  

Οδηγία υποβολής εντύπου ΕΕΕΣ: Για την υποβολή του στο διαγωνισμό θα πρέπει πρώτα 

να το υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας https://espdint.eprocurement.gov.gr ως 

οικονομικοί φορείς και να επιλέξετε τηλεφόρτωση του σχετικού αρχείου espd-request που 

θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία της διακήρυξης μας στο ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να το 

συμπληρώσετε, να το εκτυπώσετε σε μορφή PDF και αφού το υπογράψετε ψηφιακά να το 

υποβάλλετε ως δικαιολογητικό συμμετοχής.  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.qov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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β) Τεχνική προσφορά (ως το Παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης). 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται ως τεχνική προσφορά όλα τα απαιτούμενα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.  
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’. Στην συνέχεια, το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (δηλ. Prospectus σε μορφή PDF ή 
συμπιεσμένα), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με 
τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.Τονίζεται ιδιαίτερα ότι 

οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής. 
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γ) Φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά». 
Φυσική υποβολή απαιτείται ΜΟΝΟ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα 
στοιχεία και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντος που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία δεν απαιτούνται να προσκομισθούν σε 
φυσική μορφή αρκεί η ηλεκτρονική τους υποβολή σε μορφή .pdf. 
 
1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως 
ορίζεται κατωτέρω: 

1.2.2.1. Τιμές 
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του 

εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, 
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν 
είναι μικρότερο του πέντε. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

6. Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 
α-Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται 
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής 

απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο 
προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος 
ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 
β-Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών 
που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την 
προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής 
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του 
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
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γ-Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη 
Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, 
το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 
και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της 
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης.  
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών 
ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' . 
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της 
ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή 
της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του 
φορέα και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και 
όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή. 

7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής 
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

8. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής 
προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον 
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις 
που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 
προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

11. Επισημαίνεται επίσης ότι, οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα 
πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες των τιμών του καταγράφονται στο 
παρατηρητήριο του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07. Για τον λόγο 
αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών 
με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες στην οικονομική 
τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερόμενου 
είδους, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί 
στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος 
δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να 
αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά. 

12. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του 
Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

13. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο 
του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07 θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. (Ν.3918/2011, άρθρo 13). 
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1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνεται, για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 200 του N.4412/16. Η πληρωμή θα γίνει με την 

προσκόμιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ανωτέρω διατάξεις και τα ορισθέντα στο Ν.4152/2013.  

 
1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 

κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι 

προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες 

της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του 

προϊόντος. 
 
 
Επισημαίνεται ότι: 
 
 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή για ένα (1) χρόνο προσμετρούμενες από την 

επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 

παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, χωρίς να έχουν κληθεί 

εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά είδος. 

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για 

κάθε είδος χωριστά ανά α/α γραμμής. 
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2.  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (άρθρο. 100 του Ν.4412/16) 

2.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
1
 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» όπως ορίζεται στην παρ.3 της σελ.4 της διακήρυξης εργάσιμη ημέρα μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όπως ορίζεται στην παρ.3 της σελ.4 

της διακήρυξης εργάσιμη ημέρα και αμέσως μετά αφού επιλέξει συστηματικά στο 

ΕΣΗΔΗΣ «Ολοκλήρωση αξιολόγησης: Δικαιολογητικά/Τεχνική» προβαίνει σε   

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 2.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

2.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 

της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου
2
. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 

πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 

αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή. 

  

                                                           
1
 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
2
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που 

φέρονται να       έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους” 
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γ) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 

κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 

αναθέτουσα αρχή
3
 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους 

προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 

χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 

υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη 

διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 

αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των 

σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

τις ισότιμες προσφορές
4
.  [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται 

ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση] 

 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων
5
 («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Οικονομική Προσφορά-Τεχνική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 360 του Ν. 4412/16. 
 

  

                                                           
3
 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

4
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

5
 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν 

υπόδειγμα. Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 
4497/2017. 
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3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (άρθρο 103 του Ν.4412/16)  

3.1. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως μέσω ΕΣΗΔΗΣ τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα εξής δικαιολογητικά: 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΕΕΕΣ Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 

δήλωσης σας στο ΕΕΕΣ 

  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    
παράπτωμα                                                           
↓ 

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του 
εργατικού δικαίου 

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα 
με την οποία να δηλώνει τις πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής. 

Πτώχευση Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 
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Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο 

κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 

3.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών είτε διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ότι δεν υπεβλήθησαν στον προκαθορισμένο χρόνο τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών, ή εκ των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από 

τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στη διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες είτε δεν 

υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή τα υποβληθέντα δεν καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

3.4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με 

την κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/16.  
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4. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
4.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για 

διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό 

προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 € και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μικρότερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%. 

4.4. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του ποσοστού 50%, απαιτείται προηγουμένη 

αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

 
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
5.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

5.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

5.3. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα ή από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 72 του Ν.4412/8-8-2016) και η παρεχόμενη 

εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. 

5.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των 

κατακυρωμένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.  

5.5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η 

παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της 

στην Τράπεζα. 
 
 
6.  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και την επέλευση των εννόμων 
αποτελεσμάτων αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς είναι η τιμή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επόμενη της 

ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
2. Η εκτέλεση της Σύμβασης που θα υπογραφεί (Παραγγελίες, Επιτροπή Παραλαβής, 

Πληρωμές κ.λ.π.) θα γίνει από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται 
μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το 
Νοσοκομείο.  

3. Η σύμβαση παρατείνεται μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων της σύμβασης 
που υπογράφηκε, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί αυτές στο χρονικό διάστημα της αρχικής 
ισχύος της.  

4. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να φέρουν 
αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς 
και τον αύξοντα αριθμό είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να 
κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών. 

5. Σε κάθε τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην στήλη 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Παραρτήματος ΣΤ’ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ να 
απαντούν συγκεκριμένα και όχι μονολεκτικά με «ΝΑΙ», η δε τεκμηρίωση της απάντησης 
των όπου χρειάζεται θα γίνεται στην επόμενη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ.  

6. Στην στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του Παραρτήματος ΣΤ’ να αναφέρονται ονομαστικά τα 
συνημμένα αρχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του οικονομικού φορέα που αφορούν 
την αντίστοιχη προδιαγραφή του είδους, αναφέροντας τη συγκεκριμένη σελίδα και 
παράγραφο του ανάλογου αρχείου, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο το έργο της 
επιτροπής.  

7. Καταγωγή προσφερομένων υλικών και δήλωση επιχείρησης κατασκευής του 
τελικού προϊόντος:  

 Οι προμηθευτές (ή εργολήπτες) υποχρεούνται, ανάλογα με την μορφή του 
διαγωνισμού, να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την 
χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (ή που θα 
χρησιμοποιήσουν για εκτέλεση του έργου ή της παροχής υπηρεσιών).  

 Ο συμμετέχων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 
στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει  το 
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην 
οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, 
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους 
(εννοείται οι προσφέροντες) προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών του διαγωνισμού σ’ αυτούς. Προσφορά 
στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9. Κάθε ref του κατασκευαστή θα πρέπει να προσφερθεί μόνο σε έναν α/α είδους στο 
παρόντα διαγωνισμό. 

10. Να δοθεί αναλυτική τεχνική προσφορά των προσφερόμενων ειδών στην οποία 
θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Ref τιμολόγησης, Ref No ή Catalog No του 
κατασκευαστή (εφόσον δεν συμπίπτει με το Ref. Τιμολόγησης), Η περιγραφή 
τιμολόγησης, Κωδ.Π.Τ. (εάν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο), μοναδικό 
κωδικό αναγνώρισης-ταυτοποίησης ιατροτεχνολογικού προϊόντος Ε.Ο.Φ.. και να 
δηλωθεί ο κατασκευαστής και να επισυναφθεί prospectus 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85838 

A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 134 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   

   Α.1.Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ  ή  το 2% του 
ποσού που καλύπτει την συνολική προϋπολογισθείσα 
αξία μόνο των προσφερομένων ειδών χωρίς ΦΠΑ. 

ΝΑΙ 

  

   Α.2.Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως 
το σχέδιο του Παραρτήματος Θ' της διακήρυξης. 

ΝΑΙ 

  

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

  

1. REVERSE TRANSCRIPTASΕ- RNAse 
activity reduced, optimal Tm 42oC εως 
50oC, συγγκεντρωση 200U/μl σε 
συσκευασία των 10000U,κατάλληλη για τα 
πρωτόκολλα BIOMED-1 EAC 

ΝΑΙ 

  

2. Recombinant RNASE  INHIBITOR 
κατάλληλο για cDNA σύνθεση (40U/μλ, 
συσκευασία 5000 U) 

ΝΑΙ 

  

3. CUSTOM MADE OLIGONUCLEOTIDES , 
salt free, 0,2μmole scale of synthesis 
(βάση) 

ΝΑΙ 

  

4. DNA LADDER για διαχωρισμό τμημάτων 
DNA (100-2000bp, 0,5μg/μl συσκευασία 
250μg) 

ΝΑΙ 

  

5. DNA LADDER για  διαχωρισμό τμημάτων 
DNA 50-1000bp τουλαχιστον,συσκευασία 
50μg 

ΝΑΙ 

  

6. dNTPs MIX solution 10mM each, 
καταλληλα για PCR & cDNA syntesis ( 
συσκευασία 1 ml) 

ΝΑΙ 

  

7. Περιοριστικη ενδονουκλεάση ECORV 
(συσκευασία 500 ΙU) 

ΝΑΙ 
  

8. Κιτ για απομόνωση DNA και  RNA από το 
ίδιο δείγμα ιστού FFPE με τεχνολογία 
μαγνητικών σφαιριδίων. Η απομόνωση να 
μπορεί να γίνει ακόμα και από τομές  5 μm 
και το απομονωμένο γενετικό υλικό να 
είναι κατάλληλο για μετέπειτα NGS 
εφαρμογές. Συσκευασία των 100 
δειγμάτων. 

ΝΑΙ 
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9. DNA EXTRACTION ΚΙΤ κατάλληλο για 
μονιμοποιημενους  ιστους FFPE (εως 
5mg)με στηλές διαχωρισμού σε 
φυγόκεντρο.Nα περιλαμβανεται 
deparafinization solution, Proteinase 
solution και deaminase solution. Η 
ποιότητα του DNA να είναι κατάλληλη για 
χρήση σε NGS (συσκευασία 50 στηλών) 

ΝΑΙ 

  

10. DNA POLYMERASE-HOT START   (με 
αντίσωμα ως αναστολέα  ), non- temlate 
depeded terminal transferase activity , no 
3΄-5΄ exonuclease activity , 5΄-
3΄exonuclease activity(συσκευασία 600U) 

ΝΑΙ 

  

11. BSA. RNAse DNAse free,non -Acetylated 
κατάλληλη για PCR, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
100χιλιοστογραμμάρια 

ΝΑΙ 

  

12. Προσδιορισμός αλληλουχιών DNA 
SANGER SEQUENCING OF PCR 
PRODUCTS (test) 

ΝΑΙ 

  

13. ΚΙΤ για REAL TIME PCR  ΜΕ SYBR  
GREEN, Να περιέχει όλα τα απαιτουμενα 
αντιδραστήρια  για HOT START REAL 
TIME PCR (συσκευασία των 100 
αντιδράσεων των 50μl) 

ΝΑΙ 

  

14. ΚΙΤ για REAL TIME PCR με 
FLUORESCENT PROBES. Να περιέχει 
όλα τα απαιτουμενα αντιδραστήρια  για  
HOT START REAL TIME PCR. Κατάληλο 
για την εκτέλεση πρωτοκόλλων  του 
BIOMED-1 EAC PROGRAMME. 
(συσκευασία των 200 αντιδράσεων των 
50μl). 

ΝΑΙ 

  

15. KIT Kατάληλο για καθαρισμό προόντων   
PCR και καθαρισμό από  AGAROSE 
GELS (συσκευασία 50 tests) 

ΝΑΙ 

  

16. AGAROSE κατάληλη για διαχωρισμό 
προιόντων PCR (συσκευασία 
500γραμμαρίων) 

ΝΑΙ 
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17. Κιτ αντιδραστηρίων για την προετοιμασία 
βιβλιοθηκών μαζικά παράλληλης 
αλληλούχισης. Η προετοιμασία 
βιβλιοθηκών να γίνεται με 
αυτοματοποιημένη μέθοδο. Να επιτρέπει 
την αλληλούχιση 40 γονιδίων σε επίπεδο 
DNA καθώς και τον προσδιορισμό 29 
χιμαιρικών γονιδίων. Να απαιτεί μικρή 
ποσότητα αρχικού δείγματος , 20 ng DNA 
και 10 ng RNA. Να επιτρέπει την 
επεξεργασία δείγματος περιφερικού 
αίματος και μυελού. Να απαιτεί μικρό 
χρόνο απασχόλησης του χρήστη 
μικρότερο της μισής ώρας. Να επιτρέπει 
την αλληλούχιση των κάτωθι γονιδίων σε 
επίπεδο DNA  
(ABL1,BRAF,CBL,CSF3R,DNMT3A,FLT3,
GATA2,HRAS,IDH1,IDH2,JAK2,KIT,KRAS
,MPL,MYD88,NPM1,NRAS,PTPN11,SETB
P1,SF3B1,SRSF2,U2AF1,WT1,ASXL1,BC
OR,CALR,CEBPA,ETV6,EZH2,IKZF1,NF1
,PHF6,PRPF8,RB1,RUNX1,SH2B3,STAG
2,TET2,TP53,ZRSR2). Να επιτρέπει την 
αλληλούχιση των κάτωθι γονιδίων σε 
επίπεδο RNA 
(ABL1,ALK,BCL2,BRAF,CCND1,CREBBP,
ETV6,EGFR,FGFR1,FGFR2,FUS,HMGA2,
JAK2,KMT2A 
(MLL),MECOM,MET,MLLT10,MLLT3,MYB
L1,MYH11,NTRK3,NUP214,PDGFRA,PD
GFRB,RARA,RBM15,RUNX1,TCF3,TFE3,
BAALC,MECOM,MYC,SMC1A,WT1) 

ΝΑΙ 

  

18. ΚΙΤ-Πάνελ για τη μελέτη 76 MSI markers 
σε δείγματα ιστών FFPE με μεθοδολογία 
NGS. Η δοκιμασία να γίνεται με την 
κατασκευή μίας βιβλιοθήκης τύπου 
Ampliseq. 

ΝΑΙ 

  

19. AGAROSE - Κατάλληλη για μικρά τμήματα 
DNA(100-1000bp τουλάχιστον) με 
δυνατότητα διαχορισμού τμημάτων που 
διαφέρουν 1%(συσκευασία 1kgr) 

ΝΑΙ 

  

20. ΚΙΤ για την ανίχνευση και τον ποσοτικό 
προσδιορισμό  Femtomolar ποσοτήτων  
βιβλιοθηκών για χρήση σε sequencing με 
ημιαγωγούς. Να περιέχει μίγμα για   real-
time PCR  μεTaqMan® probes  και ένα 
πρότυπο βιβλιοθήκης. 

ΝΑΙ 

  





38 

21. ΚΙΤ για την μελέτη των γονιδίων  BRCA1 
και BRCA2 με τεχνολογία NGS σε 
πλατφόρμα Ion Torrent. Να παρέχει τα 
αντιδραστήρια για την κατασκευή της 
βιβλιοθήκης και μια ενιαία δεξαμενή 
πολλαπλών εκκινητών PCR για την 
παρασκευή βιβλιοθηκών τεχνολογίας 
Ampliseq από δείγματα ιστών FFPE και 
από αίμα.  Η δοκιμασία να επιτρέπει την 
αναλυση των κωδικοποιουσων περιοχών 
των εξωνιων των 2 γονιδίων και των splice 
sites με τη χρήση 10ng DNA. Να μπορεί να 
επιτευχθεί  ανίχνευση σωματικών variants 
τουλάχιστον σε 5%. 

ΝΑΙ 

  

22. TISSUE COLLECTION & RNA 
STABILIZATION SOLUTION. Για 
διατήρηση ιστών/κυττάρων  σε 4oC για 
1μήνα κατάλληλων για  DNA και RNA 
extraction. 

ΝΑΙ 

  

23. RNA & DNA  EXTRACTION ΚΙΤ από 
νωπους ιστούς (frozen or RNAlater 
preserved)/κύτταρα ( εως 30μgr/50Χ106 
κύτταρα), με στηλές διαχωρισμού σε 
φυγόκεντρο.Nα περιλαμβανεται  
proteinase treatment και DNA elution 
solution & in colum DNAse treatment 
solution). (συσκευασία 50 στηλών). 

ΝΑΙ 

  

24. RNA EXTRACTION ΚΙΤ από νωπους 
ιστούς (frozen or RΝAlater 
preserved)/κύτταρα ( εως 30μgr/50Χ106 
κύτταρα), με στηλές διαχωρισμού σε 
φυγόκεντρο.Nα περιλαμβανεται  
proteinase treatment solution &in colum 
DNAse treatment solution). (συσκευασία 
50 στηλών) 

ΝΑΙ 

  

25. Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων 
σεσημασμένων με φθορίζουσες χρωστικές 
κατάλληλα ΓΙΑ REAL TIME PCR ,TaqMan  
BHQ  Probes -syntesis scale 0,05μmol. 

ΝΑΙ 

  

26. Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων 
σεσημασμένων με φθορίζουσες χρωστικές 
κατάλληλα ΓΙΑ REAL TIME PCR ,TaqMan 
probes FAM-TAMRA ή σήμανση με 
αντιστοιχες χρωστικές -0,05μmol synthesis 
scale.Τεμάχιο 

ΝΑΙ 

  

27. Κιτ για cDNA synthesis το οποίο να 
περιέχει σε έτοιμη προς χρήση μορφή 2 
μίγματα: α) μίγμα 10Χ ενζύμων για την 
αντίστροφη μεταγραφή  το οποίο να 
περιέχει το ένζυμο Superscript III και 
αναστολέα ριβονουκλεασών τύπου  
RNAseout  και β) μίγμα 5Χ που να περιέχει 
τα απαραίτητα dNTP's, random primers και 

ΝΑΙ 
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MgCl2. 

28. ΚΙΤ-WELL PLATES (96 ) για καθαρισμό 
προιόντων  PCR .Να είναι κατάληλα για 
χρήση με αντλία κενού. (Συσκευασία των 
10 Plate) 

ΝΑΙ 

  

29. ΚΙΤ για την ποσοτικοποίηση γνωμικού 
DNA(Human)με την χρήση Real Time 
PCR. Να περιέχει το σύνολο των 
απαιτούμενων αντιδραστηρίων για τον 
πολλαπλασιασμό 3,  διαφορετικού 
μεγέθους PCR τμημάτων. Να περιέχει τα 
απαιτούμενα  standards. 

ΝΑΙ 

  

30. ΚΙΤ για την μελέτη καρκίνου του πνεύμονα 
σε υγρή βιοψία με τεχνολογία NGS σε 
πλατφόρμα Ion Torrent.  Να παρέχει τα 
αντιδραστήρια για την κατασκευή της 
βιβλιοθήκης και μια ενιαία δεξαμενή 
πολλαπλών εκκινητών PCR για την 
παρασκευή βιβλιοθηκών τεχνολογίας 
Ampliseq από cfDNA. Η δοκιμασία να 
επιτρέπει την αναλυση σημειακών 
μεταλλάξεων και μικρών ελείψεων και 
προσθηκών συχνών σε καρκίνο του 
πνεύμονα (NSCLC). Να καλύπτονται 11 
γονίδια και> 150 hotspots (γονίδια: ALK, 
BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, ΜΑΡ2Κ1, 
ΜΕΤ, NRAS, ΡΙΚ3ΑΟ, ROS1 και ΤΡ53). 
Να μπορεί να επιτευχθεί ένα όριο 
ανίχνευσης (LOD) κάτω από το 0,1%. 

ΝΑΙ 

  

31. ΚΙΤ για την προετοιμασία βιβλιοθηκών- 
προϊόντων αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (amplicons) συμβατό  με 
Ampliseq panels. Να επιτρέπει τη χρήση 
υψηλού αριθμού ζευγών εκκινητών (12-
24000 αντιδράσεις)  σε μια μόνο 
αντίδραση πολλαπλής PCR 
χρησιμοποιώντας πολύ μικρή ποσότητα 
αρχικού DNA (περίπου 10 ng). Να 
επιτρέπει τη δημιουργία βιβλιοθηκών DNA  
με χρήση ειδικών σημασμένων 
ολιγονουκλεοτιδίων (Barcodes) 
κατάλληλων για ταυτόχρονη αλληλούχιση  
με τεχνολογια ημιαγωγών. 

ΝΑΙ 

  

32. RNA EXTRACTION ΚΙΤ από 
μονιμοποιημένους ιστούς FFPE ( εως 
5mgr), με στηλές διαχωρισμού σε 
φυγόκεντρο.Nα περιλαμβανεται 
deparafinization solution , proteinase 
treatment solution και in colum DNAse 
treatment solution. (συσκευασία 50 
στηλών) 

ΝΑΙ 
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33. RANDOM PRIMERS (HEXAMERS) 
κατάλληλα για  cDNA συνθεση με 
συγκεντρωση 3μg/μl, συσκευασια 100μl. 

ΝΑΙ 

  

34. DNA EXTRACTION ΚΙΤ  κατάλληλο για 
νωπούς ιστους (εως20mg,κύτταρα εως 
5Χ106) με στηλές διαχωρισμού σε 
φυγόκεντρο.Nα περιλαμβανεται Proteinase 
solution. (συσκευασία 50 στηλών). 

ΝΑΙ 

  

35. DNTP SET-100mM SOLUTION για κάθε  
dNTP (συσκευασία 4 X 1 ml) 

ΝΑΙ 
  

36. Σύστημα καθαρισμού βιβλιοθηκών NGS 
που να στηρίζεται στη χρήση 
παραμαγνητικών σφαιριδίων και να 
επιτρέπει τον εκλεκτικό διαχωρισμό με 
βάση το μέγεθος των τμημάτων  της DNA 
βιβλιοθήκης.(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  60ml) 

ΝΑΙ 

  

37. DNA POLYMERASE -HOT START (με 
chemical modification) κατάλληλη για την 
εκτέλεση των πρωτοκόλλων IGH&TCR 
clonality του BIOMED-2 action 
(συσκευασία1000U) 

ΝΑΙ 

  

38. DNA POLYMERASE-TAQ και με  Direct 
Loading PCR buffer (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500U). 
Η χρήση της σε εφαρμογές στην ογκολογία 
να αποδεικνύεται από 5 τουλαχιστον 
δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά. 

ΝΑΙ 

  

39. ΚΙΤ αντιδραστηρίων για την μετρηση της 
συγγεντρωσης RNA σε φθοριόμετρο Qubit. 
Quantification 5-100 ng (συσκευασία 500 
δειγματων) 

ΝΑΙ 

  

40. Κιτ για απομόνωση cell free DNA από  ορο 
ή πλασμα  (0,1 εως 10ml) με τεχνολογία 
μαγνητικών σφαιριδίων.  Tο απομονωμένο 
γενετικό υλικό να είναι κατάλληλο για 
μετέπειτα NGS εφαρμογές. Συσκευασία 
των 100 δειγματων. 

ΝΑΙ 

  

41. ΚΙΤ- PCR-ΣΕΤ για την ανιχνευση  IGH 
GENE CLONALIT, CE/IVD,σχεδιασμένο 
συμφωνα με τις οδηγείες  BIOMED-2 (gel 
detection  protocol) 

ΝΑΙ 

  

42. ΚΙΤ-PCR-ΣΕΤ για την ανιχνευση  TCRB, 
TCRG, TCRD GENE CLONALIT, CE/IVD, 
σχεδιασμένο συμφωνα με τις οδηγείες  
BIOMED-2 (gel detection  protocol) 

ΝΑΙ 
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43. KIT για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση  
χιμαιρικών μετάγραφων BCR_ABL με 
ποσοτική PCR  (REAL-TIME PCR) 
,συσκευασία των 50 ΤΕΣΤ,  να είναι 
σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
BIOMED-1 EAC , και με δυνατότητα 
αναφοράς των αποτελεσμάτων σε 
International Scale and MMR. 

ΝΑΙ 

  

44. DNA EXTRACTION ΚΙΤ  κατάλληλο για 
μονιμοποιημενους  ιστους FFPE (εως 
5mg)με στηλές διαχωρισμού σε 
φυγόκεντρο.Nα περιλαμβανεται 
deparafinization solution, Proteinase 
solution. (συσκευασία 50στηλών) 

ΝΑΙ 

  

45. ΚΙΤ αντιδραστηρίων για την μετρηση της 
συγγεντρωσης dsDNA σε φθοριόμετρο 
Qubit. Quantification 0,2-100 ng 
(συσκευασία 500 δειγματων) 

ΝΑΙ 

  

46. ENTELLAN (MEΣΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 
ANTIKEIMENΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΣΗ 
GIEMSA  ΣΕ  ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500χιλιοστόλιτρων  

ΝΑΙ 

  

47. WRIGHT STAIN ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ , 
ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
25ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΧΡΩΣΗ 
ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ GIEMSA(G- BANDING) 

ΝΑΙ 

  

48. BLOOD KARYOTYPING MEDIUM στείρο, 
κατάλληλο  για καλλιέργεια 
νεοπλασματικών κυττάρων περιφερικού 
αίματος χωρίς προσθήκη Pha. Συσκευασία 
των 100 ML 

ΝΑΙ 

  

49. LIQUID-COLCEMID WITH  PHENOL RED 
(συγκεντρωσης 1X) σε συσκευασία των 10 
ML 

ΝΑΙ 

  

50. BONE MARROW KARYOTYPING 
MEDIUM στείρα κατάλληλα για καλλιέργεια 
νεοπλασματικών κυττάρων μυελού των 
οστών χωρίς προσθήκη Pha. Συσκευασία 
των 100 χιλιοστόλιτρων. 

ΝΑΙ 
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51. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ ETV6 ( BREAK-APART) , σε 
τομές παραφίνης, με σήμανση της 
περιοχής εκατέρωθεν του γονιδιου ETV6 
(χρωμοσωμική θέση 12p13.2) με δύο 
διαφορετικά φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Συσκευασια 5 τεστ. 

ΝΑΙ 

  

52. ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΙΚΟΛΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΌ 
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ , ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
100ml. 

ΝΑΙ 

  

53. IMMERSION OIL   ΓΙΑ  KATAΔΥΤΙΚΟ 
ΦΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟY ΖΕΙSS . ΕΙΔΙΚΟ 
ΓΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟ . ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
20χιλιοστόλιτρωνL 

ΝΑΙ 

  

54. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ DDIT3 ( BREAK-APART) , σε 
τομές παραφίνης, με σήμανση της 
περιοχής εκατέρωθεν του γονιδιου  DDIT3 
(χρωμοσωμική θέση 12q13.3) με δύο 
διαφορετικά φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να συνοδεύεται από 
σετ αποπαραφίνωσης (heat pretreatment, 
wash solutions, pepsin) και DAPI/antifade.  
Συσκευασία των 5 tests 

ΝΑΙ 

  

55. DAPI τύπου ΙΙ/Antifade διάλυμα, έτοιμο 
προς χρηση για άμεση εφαρμογή σε 
σημασμένα με φλουοχρώματα (FISH) 
slides μικροσκοπίου σε συσκευασία 0,5 
χιλιοστόλιτρων 

ΝΑΙ 

  

56. ΠΛΗΡΕΣ ΣΕT ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΡΑΦΙΝΩΣΗ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ  
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ. ΤΟ ΚΙΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΌΛΑ 
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ 
(PROBES) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 
ΤΕΣΤ. 

ΝΑΙ 
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57. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΑLK ( BREAK-APART) , σε 
τομές παραφίνης, με σήμανση της 
περιοχής εκατέρωθεν του γονιδιου  ALK  
με δύο διαφορετικά φθοριοχρώματα και  με 
χρηση πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να συνοδεύεται από 
σετ αποπαραφίνωσης (heat pretreatment, 
wash solutions, pepsin) και DAPI/antifade.  
Συσκευασία των 5 tests 

ΝΑΙ 

  

58. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ 8, με σήμανση με 
φθοριόχρωμα  των κεντρομεριδιακών 
περιοχών του 8 σε αιματολογικά 
παρασκευάσματα. Το πρωτόκολλο 
υβριδισμού να είναι διαθέσιμο  χωρίς 
χρήση  φορμαμιδίου και να συνοδεύεται με 
DAPI ΙΙ/ANTIFADE. Συσκευασία 5 tests  

ΝΑΙ 

  

59. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ BCOR ( BREAK-APART) , σε 
τομές παραφίνης, με σήμανση της 
περιοχής εκατέρωθεν του γονιδιου BCOR 
(χρωμοσωμική θέση Xp11.4 ) με δύο 
διαφορετικά φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να συνοδεύεται από 
σετ αποπαραφίνωσης (heat pretreatment, 
wash solutions, pepsin) και DAPI/antifade.  
Συσκευασία των 5 tests 

ΝΑΙ 

  

60. IMMERSION OIL ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΝΙΚΟ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΖΕΙSS. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 100χιλιοστόλιτρων. 

ΝΑΙ 

  

61. FISH-PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ  
ανιχνευση έλειψης  ΓΟΝΙΔΙΟΥ p53 σε 
αιματολογικά παρασκευάσματα. Να 
υπάρχει σήμανση με 2 διαφορετικά 
φθοριοχρώματα ένα για το P53 γονίδιο και 
ένα για εσωτερικό κοντρολ. Να υπάρχει 
δυνατότητα  χρησης πρωτοκόλλου 
υβριδισμού χωρίς  φορμαμίδιο. Να 
συνοδεύεται από DAPI/Antifade   Nα φέρει 
πιστοποίηση CE για  invitro διαγνωστική 
χρήση. Συσκευασία των  10 tests. 

ΝΑΙ 
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62. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ EWSR1 ( BREAK-APART) , σε 
τομές παραφίνης, με σήμανση της 
περιοχής εκατέρωθεν του γονιδιου  
EWSR1 (χρωμοσωμική θέση 22q12.1) με 
δύο διαφορετικά φθοριοχρώματα και  με 
χρηση πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να συνοδεύεται από 
σετ αποπαραφίνωσης (heat pretreatment, 
wash solutions, pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 20 tests. 

ΝΑΙ 

  

63. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ  ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ 
 EWSR1/FLI1 σε  αντικειμενοφόρες πλάκες 
με τομές παραφίνης, με σήμανση με 3 
διαφορετικά φθοριοχρώματα, 2 για 
σήμανση εκατέρωθεν του γονιδίου EWS 
και 1 για το γονίδιο FLI1.  
Το πρωτόκολλο υβριδισμού να είναι 
διαθέσιμο  χωρίς χρήση  φορμαμιδίου και 
να συνοδεύεται με DAPI/ANTIFADE.Το 
probe να συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης (heat pretreatment, 
wash solutions, pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 5 tests.  

ΝΑΙ 

  

64. FISH-PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ 
Ν-MYC. Να υπάρχει σήμανση με 2 
διαφορετικά φθοριοχρώματα ένα για το N-
MYC γονίδιο και ένα για εσωτερικό 
κοντρολ. Tο KIT θα χρησιμοποιηθεί σε 
αντικειμενοφόρες πλάκες με τομές 
παραφίνης και πρέπει να συνοδεύεται από 
σετ αποπαραφίνωσης με όλα τα 
απαιτούμενα αντιδραστήρια. Να υπάρχει 
δυνατότητα  χρησης πρωτοκόλλου 
υβριδισμού χωρίς  φορμαμίδιο. 
Συσκευασία των 5 tests. 

ΝΑΙ 

  

65. FISH-PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ 
MDM2. Να υπάρχει σήμανση με 2 
διαφορετικά φθοριοχρώματα ένα για το 
MDM2 γονίδιο και ένα για εσωτερικό 
κοντρολ. Tο KIT θα χρησιμοποιηθεί σε 
αντικειμενοφόρες πλάκες με τομές 
παραφίνης και πρέπει να συνοδεύεται από 
σετ αποπαραφίνωσης με όλα τα 
απαιτούμενα αντιδραστήρια. Να υπάρχει 
δυνατότητα  χρησης πρωτοκόλλου 
υβριδισμού χωρίς  φορμαμίδιο. 

ΝΑΙ 
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Συσκευασία των 5 tests. 

66. CHROMOSOME KIT M 10 CULTURE 
TUBES (ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 10 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ) 

ΝΑΙ 

  

67. CHROMOSOME KIT M 10 CULTURE 
TUBES (ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ 
ΟΣΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ) 

ΝΑΙ 

  

68. ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ προετοιμασίας 
κυτταρολογικών παρασκευασμάτων και 
εντυπωμάτων σε αντικειμενοφόρες πλάκες  
για  ΙΝ SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ (FISH) . Το σετ 
να περιέχει όλα τα απαραίτητα διαλύματα 
συσκευασία 20 τεστ 

ΝΑΙ 

  

69. FISH-PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ  
ανιχνευση έλλειψης χρωμοσωμικής 
περιοχή 5q31  σε αιματολογικά 
παρασκευάσματα. Να υπάρχει σήμανση με 
2 διαφορετικά φθοριοχρώματα ένα στην 
χρωμοσωμική  περιοχή  του γονιδίου  και 
ένα για εσωτερικό κοντρολ. Να υπάρχει 
δυνατότητα  χρησης πρωτοκόλλου 
υβριδισμού χωρίς  φορμαμίδιο. Να 
συνοδεύεται από DAPI/Antifade  
Συσκευασία των 10 tests 

ΝΑΙ 

  

70. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ  X,  
Y  σημασμένο με διαφορετικά 
φθοριοχρώματα για κάθε χρωμόσωμα 
(COCTAIL PROBE DIRECT LABELED). 
Tο σετ θα χρησιμοποιηθεί για ανάλυση 
χιμαιρισμού μετά από μεταμόσχευση 
αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων 
μυελού των οστων και πρέπει να φέρει 
έγκριση EC ή FDA . Να υπάρχει 
δυνατότητα  χρησης πρωτοκόλλου 
υβριδισμού χωρίς  φορμαμίδιο και να 
συνοδεύεται από control slides . 
Συσκευασία των 20 tests 

ΝΑΙ 
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71. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ FUS ( BREAK-APART) , σε 
τομές παραφίνης, με σήμανση της 
περιοχής εκατέρωθεν του γονιδιου  FUS 
(χρωμοσωμική θέση 15p11.2) με δύο 
διαφορετικά φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να Να φέρει 
πιστοποίηση CE για in vitro διαγνωστική 
χρήση, να συνοδεύεται από σετ 
αποπαραφίνωσης (heat pretreatment, 
wash solutions, pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 5 tests 

ΝΑΙ 

  

72. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ WT1 ( BREAK-APART) , σε 
τομές παραφίνης, με σήμανση της 
περιοχής εκατέρωθεν του γονιδιου  WT1 
(χρωμοσωμική θέση 11p13) με δύο 
διαφορετικά φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να συνοδεύεται από 
σετ αποπαραφίνωσης (heat pretreatment, 
wash solutions, pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 5 tests 

ΝΑΙ 

  

73. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ SS18( BREAK-APART) , σε 
τομές παραφίνης, με σήμανση της 
περιοχής εκατέρωθεν του γονιδιουSS18 
(χρωμοσωμική θέση 18q11.2) με δύο 
διαφορετικά φθοριοχρώματα και  με χρηση 
πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να συνοδεύεται από 
σετ αποπαραφίνωσης (heat pretreatment, 
wash solutions, pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 20 tests 

ΝΑΙ 

  

74. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ FOXO ( BREAK-APART) , σε 
τομές παραφίνης, με σήμανση της 
περιοχής εκατέρωθεν του γονιδιου FOXO 
με δύο διαφορετικά φθοριοχρώματα και  με 
χρηση πρωτοκόλλου υβριδισμού χωρίς  
φορμαμίδιο. Το probe να συνοδεύεται από 
σετ αποπαραφίνωσης (heat pretreatment, 
wash solutions, pepsin) και DAPI/antifade. 
Συσκευασία των 5 tests 

ΝΑΙ 
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75. FIXOGUM ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 50 
γραμμαρίων. 

ΝΑΙ 

  

76. FISH- PROBE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ μετάθεσης  t(8;14)(q24;q32) 
που επηρεάζει το  MYC γονίδιο στη 
χρωμοσωμική περιοχή 8q24.21 του  IGH 
γονιδίου στη  14q32.33 περιοχή  σε  
αντικειμενοφόρες πλάκες με τομές 
παραφίνης ή αιματολογικά 
παρασκευάσματα, με σήμανση με 2 
διαφορετικά φθοριοχρώματα ένα για κάθε 
χρωμοσωμική θέση ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ των 
5 TESTS. Να φέρει πιστοποίηση CE για in 
vitro διαγνωστική χρήση. Το πρωτόκολλο 
υβριδισμού να είναι διαθέσιμο  χωρίς 
χρήση  φορμαμιδίου και να συνοδεύεται με 
DAPI/ANTIFADE. 

ΝΑΙ 

  

77. ΣΥΤΗΜΑ συλλογής μυελού των οστώv με  
Sodium-Heparin σε σωληνάρια 
χωρητικοτητας 10ml με βιδωτό πώμα και 
αποστειρωμένα  

ΝΑΙ 

  

78. ΞΥΛΟΛΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑΛλΗΛΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ(FISH), με συγκεντρωση 
99,9+%. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  2,5 ΛΙΤΡΩΝ . 

ΝΑΙ 

  

79. MΕΘΑΝΟΛΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ, 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 99.9+% ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΣΕ 
συσκευασια  2,5 ΛΙΤΡΩΝ. 

ΝΑΙ 

  

80. ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ   υψηλής καθαρότητας 
συγκέντρωσης 99+% κατάλληλη για 
πρωτόκολλα υβριδισμού ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΠΌ   2,5 λίτρων 

ΝΑΙ 

  

81. PHOSPHATASE BUFFERED SALINE 
TABLETS (συσκευασία 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΝΑΙ 

  

82. KOH 500ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ  σε σκόνη υψηλής 
καθαρότητας συγκέντρωσης 99% 
κατάλληλη για πρωτόκολλο Υβριδισμού 

ΝΑΙ 

  

83. KH2PO4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 
r  σε σκόνη υψηλής καθαρότητας 
συγκέντρωσης 99+%κατάλληλη για 
πρωτόκολλο ιβριδισμού 

ΝΑΙ 

  

84. TRYPSIN EDTA SOLUTION (1 προς250) 
υψηλής καθαρότητας αποστειρωμένη 
κατάλληλη  για καλλιεργεια ιστών 
συσκευασία των 100 χιλιοστόλιτρων. 

ΝΑΙ 

  

85. TRIS-BASE MBG ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 
ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ 

ΝΑΙ 
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86. NaCl MBG ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ  σε σκόνη υψηλής 
καθαρότητας συγκέντρωσης 
99+%κατάλληλη για πρωτόκολλο 
ιβριδισμού 

ΝΑΙ 

  

87. Na2HPO4, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ   σε σκόνη υψηλής 
καθαρότητας συγκέντρωσης 
99+%κατάλληλη για πρωτόκολλο 
ιβριδισμού 

ΝΑΙ 

  

88. AMMONIUM CHLORIDE (NH4CL) MBG 
(συσκευασία 500 γραμμαρίων) 

ΝΑΙ 
  

89. SOLID-EDTA (DISODIUM) MBG υψηλής 
καθαρότητας 99%+,  σε συσκευασία   των 
500 γραμμαρίων 

ΝΑΙ 

  

90. KCl ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ  σε 
σκόνη υψηλής καθαρότητας 
συγκέντρωσης 99+%, κατάλληλη για 
πρωτόκολλο ιβριδισμού 

ΝΑΙ 

  

91. NP-40 ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΩΝ 100 
χιλιοστόλιτρων 

ΝΑΙ 

  

92. TWEEN 20 (συσκευασία  20 
χιλιοστόλιτρων) 

ΝΑΙ 
  

93. COLLAGENASE TYPE I ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
500 χιλιοστόγραμμων στην οποία να 
αναγράφεται η συγκεντρωση u/mgr 
αποστειρωμένη κατάλληλη για αποδιάταξη 
ιστών και καλλιέργεια 

ΝΑΙ 

  

94. PH BUFFER SOLUTION 4,01+-0,01 ( 
συσκευασία 500 χιλιοστόλιτρων) 

ΝΑΙ 

  

95. PH BUFFER SOLUTION 10,01+-0,01 ( 
συσκευασία 500 χιλιοστόλιτρων) 

ΝΑΙ 

  

96. PH BUFFER SOLUTION 7,01 +-0,001 
(συσκευασία 500 χιλιοστόλιτρων) 

ΝΑΙ 

  

97. Φορμαμίδιο- DEIONIZED ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ 
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ  ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ  ΧΡΗΣΗ 
,ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99 % ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 
χιλιοστόλιτρων 

ΝΑΙ 

  

98. SSC 20X EΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 
DNASE,RNASE FREE, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1 λιτρου  

ΝΑΙ 

  

99. PROTEINASE K MBG grade (συσκευασία 
100 χιλιοστόγραμμα) 

ΝΑΙ 
  

100. Δείγματα για πρόγραμμα εξωτερικού 
ποιοτικού ελέγχου.Ανάλυση σημειακών 
μεταλλάξεων σε καρκινώματα με NGS. 

ΝΑΙ 
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101. Δείγματα για πρόγραμμα εξωτερικού 
ποιοτικού ελέγχου.Ανάλυση με FISH /PCR 
σε σαρκώματα. 

ΝΑΙ 

  

102. Δειγματα για προγραμμα εξωτερικού 
ποιοτικου ελέγχου της εξέτασης  BCR-ABL 
Major Quantification  με τρεις διανομές κατ 
ετος UK NEGAS 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Oγκολογικό  

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ….……………………….. ΕΥΡΩ……………... 

 

   Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………… για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της (τάδε του μηνός του έτους τάδε)….…………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας.} 

   Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.   

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, όπως αναφέρεται σχετικά στη 

διακήρυξη). 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα ……………………………………Ημερομηνία έκδοσης………………. 

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό 

 Νοσοκομείο Αθηνών 

            “Ο Άγιος Σάββας” 

Λ.Αλεξάνδρας 171 -  Αθήνα 115 22 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 

Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού) …………. για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 

………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ). 

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης: 

 Σε μορφή PDF με το όνομα ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ. 

 Σε μορφή XLM με το όνομα ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ.xml. 
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