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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ              

                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          1η  Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
          Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ          : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ           : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                Αθήνα, 19 Μαΐου 2022 
ΓΡΑΦΕΙΟ               : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ.:  6425 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ          : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17, ΓΟΥΔΗ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ      : 115 27 ΑΘΗΝΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   : Κ. ΖΑΔΕΛΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ         : 213-2061792 

e-mail                    : prom@laiko.gr 

                                                                                            
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 

 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΥΤΑΡΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, CPV: 33696500-0, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.053,71 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).» 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 

άρθρου 37  

3. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

4. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

5. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 

δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

6. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 

θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

7. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

8. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  
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9. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

10. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 

άρθρων 85 επ. 

11. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

12. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

13. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

14. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις»  

15. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

16. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία»  

17. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

18. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

19. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

20. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

21. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Τις κάτωθι αποφάσεις: 

1. την υπ’ αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ 79492 απόφαση, ΦΕΚ 1102 Υ.Ο.Δ.Δ./23.12.2021 σχετικά με το 

διορισμό νέου Διοικητή στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
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2. την υπ’ αριθμ Υ4α/25208 (ΦΕΚ 698/Β/28-03-2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α. 

«ΛΑΪΚΟ»»,  

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2777/02-03-2022 έγγραφο της Διευθύντριας της Αιμοδοσίας,  

4. Την υπ’ αριθμ. 18/20-04-2022 (Θ. 3ο) Απόφαση Δ.Σ. του νοσοκομείου (ΑΔΑ: 69ΩΒ4690Ω8-

02Θ) 

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται έως του ποσού των 

33.053,71 € και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» KAE 1329α 0και 1311α,  

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 
1. Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη 

προσφορά για την παροχή των ειδών του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης, σε κλειστό 

φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη, «Προσφορά  για την υπ’ αριθμ. 58/2022 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια 

αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό κυταρρομετρητή ροής νέας 

τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος αιμόστασης του νοσοκομείου, CPV: 

33696500-0, προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.053,71 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή)», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου μέχρι την  

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-05-2022 και ώρα 15.00 μ.μ.  

Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213.2061792.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ –– ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
/ ΤΕΣΤ / ΚΙΤ 

ΤΙΜΗ / 
ΚΙΤ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ / ΚΙΤ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΙΤ / 
ΕΤΟΣ 

ΠΟΣΟ/ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ/ΕΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 
Α) ΠΑΝΕΛ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 

1 
Anti Human PAC 1 - 

FITC, κλώνος PAC1 
100 345,60 € 366,34 € 1 345,60 € 366,34 € 

2 

Anti Human CD42a 

(GPIX) - FITC, κλώνος 

GR-P 

100 345,60 € 366,34 € 1 345,60 € 366,34 € 

3 

Anti Human CD42d 

(GPV) - Alexa Fluor 

488, κλώνος 1C2 

100 800,00 € 848,00 € 1 800,00 € 848,00 € 

4 
Anti Human CD36  - PE, 

κλώνος TR9 
100 422,40 € 447,74 € 9 3.801,60 € 4.029,70 € 

5 

PBS Flow Cytometry 

Grade (staining buffer), 

10 Lt 

10 Lt 200,00 € 248,00 € 1 200,00 € 248,00 € 

6 

Πλήρες kit σφαιριδίων 

πσοσοτικοποίησης 

έκφρασης 

επιφανειακών μορίων, 

5χ1ml 

5x1ml 2.000,00 € 2.480,00 € 1 2.000,00 € 2.480,00 € 

 
Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΈΝΑΝΤΙ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΑΝΤΙ-Α ΚΑΙ ΑΝΤΙ-Β) 

7 

Anti-Human CD45 

Percp-Cy5.5, κλώνος 

2D1 

100 672,00 € 712,32 € 6 4.032,00 € 4.273,92 € 
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Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
/ ΤΕΣΤ / ΚΙΤ 

ΤΙΜΗ / 
ΚΙΤ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ / ΚΙΤ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΙΤ / 
ΕΤΟΣ 

ΠΟΣΟ/ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ/ΕΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

8 
Anti-Human IgG FITC, 

κλώνος ΕΜ-07, 0.1mg 
100 288,00 € 305,28 € 3 864,00 € 915,84 € 

9 
Anti-Human IgM FITC, 

κλώνος CH2, 0.1mg 
100 288,00 € 305,28 € 2 576,00 € 610,56 € 

10 

Mouse IgG1 Isotype 

Control FITC, κλώνος 

MOPC-21, 0.1mg 

100 288,00 € 305,28 € 3 864,00 € 915,84 € 

11 

Mouse IgM Isotype 

control FITC, κλώνος 

PFR-03, 0.1mg 

100 288,00 € 305,28 € 2 576,00 € 610,56 € 

 
Γ) ΠΑΝΕΛ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ / ΕΞΩΣΩΜΑΤΩΝ 

12 

Anti Human CD41 

(GPIIb) - PECY7, κλώνος 

ΜΕΜ-06 

100 480,00 € 508,80 € 1 480,00 € 508,80 € 

13 

Anti Human CD42b 

(GPIb) - APC, κλώνος 

AK2 

100 422,40 € 447,74 € 1 422,40 € 447,74 € 

14 
Anti Human CD105 

APC, κλώνος ΜΕΜ-226 
100 422,40 € 447,74 € 1 422,40 € 447,74 € 

15 
Anti Human CD44 APC-

Cy7, κλώνος ΜΕΜ-85 
100 480,00 € 508,80 € 1 480,00 € 508,80 € 

16 

Στήλες 

ανοσοχρωματογραφία

ς για απομόνωση  

εξωσωματίων 70 - 

1000nm, 8 στήλες 

8 956,00 € 1.185,44 € 2 1.912,00 € 2.370,88 € 

17 

Στήλες 

ανοσοχρωματογραφία

ς για απομόνωση  

εξωσωματίων 35 - 

350nm, 8 στήλες 

8 956,00 € 1.185,44 € 2 1.912,00 € 2.370,88 € 

18 

Πλήρες kit 

απομόνωσης 

εξωσωμάτων από 

πλάσμα με χρήση 

μαγνητικών 

σφαιριδίων. Το kit 

περιλαμβάνει 

εσωτερικό κοντρόλ της 

μεθόδου, 50 τεστ 

50 2.000,00 € 2.120,00 € 1 2.000,00 € 2.120,00 € 

19 

Πλήρες kit 

απομόνωσης 

εξωσωμάτων από 

βιολογικά υγρά με 

χρήση μαγνητικών 

σφαιριδίων, 25 τεστ 

50 985,60 € 1.044,74 € 1 985,60 € 1.044,74 € 

 
Δ) ΠΑΝΕΛ ΑΝΑΛΥΣΗΣ PNH 

20 

Πλήρες kit ανάλυσης 

PNH με συνδυασμό 

CD157/CD64/CD45, 50 

test 

50 2.282,00 € 2.418,92 € 2 4.564,00 € 4.837,84 € 

21 

Anti Human CD14  - 

PE/Cy7, κλώνος MEM-

15 

100 350,00 € 371,00 € 1 350,00 € 371,00 € 

22 
Anti Human CD24  - 

APC/Cy7, κλώνος SN3 
100 350,00 € 371,00 € 1 350,00 € 371,00 € 
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Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
/ ΤΕΣΤ / ΚΙΤ 

ΤΙΜΗ / 
ΚΙΤ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ / ΚΙΤ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΙΤ / 
ΕΤΟΣ 

ΠΟΣΟ/ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ/ΕΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

23 

Λυτικό ερυθρών 

κατάλληλο για LYSE NO 

WASH εφαρμογές, 

1000 

1000 195,00 € 206,70 € 1 195,00 € 206,70 € 

 
Ε) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ 

24 
Υγρό περιροής, 5Lt, CE-

IVD 
5 Lt 45,00 € 47,70 € 5 225,00 € 238,50 € 

25 
Υγρό καθαρισμού, 

50ml 
50ml 80,00 € 84,80 € 3 240,00 € 254,40 € 

26 

Σωληνάρια πλαστικά 

για δειγματοληψία, 

1000 

1000 60,00 € 74,40 € 4 240,00 € 297,60 € 

27 

Σφαιρίδια ελέγχου 

λειτουργικότητας 

εξοπλισμού 

2ml 800,00 € 992,00 € 1 800,00 € 992,00 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ 29.983,20 € 33.053,71 € 

 
2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

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

 

Α. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Τρόπος σύνταξης  προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο από 

τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

      Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς: Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 
1.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
1.2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ» 
1.3. Το αντικείμενο της πρόσκλησης. 
1.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

1.5. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα. 
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να 

φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε κλειστό φάκελο. Ο 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 

Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: 

2.1. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα 

περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία:  

2.1.1. Η προμηθεύτρια εταιρεία με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να αποστείλει 

Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-
03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986, στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να 

αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον 

οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι :  

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες 

λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν 4412/2016, για 

τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς 

του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.  
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 Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – 
Ασφαλιστική Νομοθεσία).  

 Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει 

απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό 

παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.  

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.  

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.  

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.  

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
2.1.2. Τεχνική προσφορά στην οποία: α) θα αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα 

με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, β) τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» πιστοποιητικά.  

2.3. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και 
αντίγραφο) την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη 
σε έντυπη μορφή επί ποινή αποκλεισμού με τη συμπλήρωση του Πίνακα του Παραρτήματος 
Β, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Επισημαίνεται  ότι η προσφερόμενη τιμή 
της οικονομικής προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ. 

 Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.  

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α. Προσφορές που ζητούν 

απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.  

 Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού 

προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την 

αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του 

παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το 

διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία 
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καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής 

της προσφοράς (με ποινή απόρριψης). 

2.4. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» με τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
I. απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της 

προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, 

άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε 
αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το 

απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. Το εν 
λόγω δικαιολογητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 

II. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Ειδικά για 

την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
III. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην 

Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή 

το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή  υπό 

αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα 
φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

Τα παραπάνω αποδεικτικά (IΙ και ΙΙΙ) πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία 
κατάθεσής του άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 
πρέπει να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 

IV. πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να 

προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.    
 
Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Οικονομική Προσφορά που θα 
κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες. 
 
• Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της πρόσκλησης και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική 

γλώσσα. 

• Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα πρέπει να είναι σαφείς. 

Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς 

απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) 
αντίτυπα. Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  
 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 

3. Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα: Για την παροχή της προμήθειας θα συναφθεί σύμβαση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντός των χρονικών 
ορίων που παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16  

 

4. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
5. Ισχύς Προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 εξήντα ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 
 

7. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
Τμήμα Γραμματείας / 

Πρωτόκολλο 

Από: 19-05-2022 
Έως: 25-05-2022 

(μέχρι τις 15:00 μ.μ.) 

Γραφείο 
Προμηθειών 

Πέμπτη: 26-05-2022 
Ώρα: 11:00 π.μ. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25η/05/2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
και ώρα 15:00 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, στο 

Τμήμα Γραμματείας / Πρωτόκολλο. Η ημερομηνία και η ώρα υποβολής των προσφορών θα 

αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο, από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Οι 

προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, όμως, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία 

μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη, από 

την παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 

ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία». 
 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 26η/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», το οποίο 
ευρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας – 

Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, που θα συγκροτηθεί, με Απόφαση του Διοικητή του 

Νοσοκομείου, ειδικά για το σκοπό αυτό. 
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8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν όλα τα προαναφερόμενα 
προσόντα. 

 

9. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»  που εδρεύει στην Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Γουδή, Αθήνα. 

 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 

παρούσα Πρόσκληση, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης, που θα 

συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με  Διοικητική Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένας (1) χρόνος. 

 Στον υποψήφιο  που θα κατακυρωθεί η προμήθεια, το νοσοκομείο αποστέλλει σχετική 

ανακοίνωση – πρόσκληση για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.  

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά του 

Υποψηφίου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης. 

 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης (την ίδια ημέρα και 

πριν την υπογραφή), να προσκομίσει στο νοσοκομείο Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης (όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας), η 

οποία να καλύπτει σε ποσοστό το 4% της εκτιμώμενης αξίας της κατακυρωθείσας 

προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου 

χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.  Η απαλλαγή από την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με την επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής στον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της προμήθειας. 

Σημειωτέον ότι, οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν, 

ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου.  

                              

 

                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

               ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                             

                                                                                         ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΪΔΗΣ 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Β.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΕΕΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος, 

ανοικτός στην χρήση αντιδραστηρίων ρουτίνας και να διαθέτει 

πιστοποίηση CE - IVD  (98/79ΕΚ) και RoHS (2011/65/EE).     

2 
Να χρησιμοποιεί αναλώσιμα (υγρό περιροής και υγρό 

καθαρισμού) τα οποία να είναι CE-IVD (98/79EK)     

3 

Να διαθέτει δύο τουλάχιστον laser στερεάς κατάστασης (μπλε 

στα 488nm, 43mW και  κόκκινο στα 638nm, 55mW) για ανάλυση 

έξι φθοριοχρωμάτων ταυτόχρονα.     

4 

Να μπορεί να αναλύσει ταυτόχρονα με χρήση διαφορετικών 

καναλιών ανίχνευσης τα εξής φθοριοχρώματα FITC, PE, 

Percp/Percp-Cy5, Pe-Cy7, APC, APC-Cy7.     

5 
Ο αναλυτής να μπορεί να ανιχνεύσει με τη βοήθεια των 

σκεδάσεων σωματίδια τουλάχιστον 0,5 μm     

6 

Να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία σήματος σε 
MESF για  τους βασικούς φθορισμούς FITC και PE, η οποία να 

αποδεικνύεται µε αναφορές στα επίσημα φυλλάδια ή στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας.      

7 
Να είναι δυνατή η ψηφιακή επεξεργασία των λογαριθμικών 

σημάτων με υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 22 bit     

8 

Να αναφερθούν ώστε να αξιολογηθούν, η ταχύτητα ανάλυσης, η 

επαναληψιμότητά του και η μεταφορά σφάλματος από δείγμα 

σε δείγμα. Για την ελαχιστοποίηση της επιμόλυνσης των 

δειγμάτων, το ελάχιστο  όριο μεταφοράς σφάλματος από δείγμα 

σε δείγμα να είναι ≤0,1%. Να διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου 

ποιότητας και προτυποποίησης με αναπαράσταση σε 

διαγράμματα Levey-Jennings παραμέτρων επιλογής του χρήστη.     

9 

Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης της αντιστάθμισης των 

φθορισμών (compensation) τόσο κατά την διάρκεια όσο και 

µετά την αποθήκευση των δεδομένων ανάλυσης     

10 

Να έχει την δυνατότητα άμεσης μέτρησης και υπολογισμού της 

κυτταρικής συγκέντρωσης υποπληθυσμών του δείγματος χωρίς 
την απαίτηση επιπλέον αντιδραστηρίων (π.χ σφαιρίδια 

αναφοράς)     

11 

Να φέρει  αυτόματο δειγματολήπτη 40 θέσεων για σωληνάρια 

12x75mm για την ανάλυση των δειγμάτων, με δυνατότητα 

ανάδευσης πριν από τη μέτρηση και επιλογή STAT για ανάλυση 

επειγόντων δειγμάτων. Η ταχύτητα ανάλυσης να είναι 

τουλάχιστον 90 σωληνάρια ανά ώρα     

12 
Να έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με LIS χωρίς τη 

χρήση επιπλέον λογισμικού ανάλυσης     
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A/A 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

13 

Να έχει προεγκατεστημένα πρωτόκολλα ανάλυσης και απόλυτης 

μέτρησης βασικών υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων χωρίς να 

απαιτείται η χρήση επιπλέον λογισμικού πέραν από το 
λογισμικό ελέγχου του αναλυτή. Να αναφερθούν ώστε να 

αξιολογηθούν τα προεγκατεστημένα πρωτόκολλα.     

14 

Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης οριοθέτησης των πληθυσμών 

ενδιαφέροντος και αυτόματης ρύθμισης της ευασθησίας των 

φωτοπολλαπλασιαστών με βάση τις απαιτήσεις του εκάστοτε 

πρωτοκόλλου     

15 

Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή υψηλής 

τεχνολογίας, µε ειδικό λογισμικό επεξεργασίας και ανάλυσης 

αποτελεσμάτων, το οποίο να λειτουργεί σε περιβάλλον 

Windows τελευταίας έκδοσης, µε ενσωματωμένο  MS Office, 

καθώς και έγχρωμο εκτυπωτή.     

16 

Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα επιστημονικής και τεχνικής 

υποστήριξης µε εμπειρία στην κυτταρομετρία κυτταρομετρία 

ροής, το οποίο να αποδεικνύεται με πιστοποιητικά εκπαίδευσης 

ή βιβλιογραφικές αναφορές.Να κατατεθεί κατάσταση 
εγκατεστημένων αναλυτών στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.     

17 
Σε περίπτωση τεχνικού ή λειτουργικού προβλήματος η εταιρία 
να ανταποκρίνεται άμεσα εντός 48 ωρών.     

 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΕΣΤ / ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
Α) ΠΑΝΕΛ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 

1 Anti Human PAC 1 - FITC, κλώνος PAC1 100 1 

2 Anti Human CD42a (GPIX) - FITC, κλώνος GR-P 100 1 

3 
Anti Human CD42d (GPV) - Alexa Fluor 488, 

κλώνος 1C2 
100 1 

4 Anti Human CD36  - PE, κλώνος TR9 100 9 

5 PBS Flow Cytometry Grade (staining buffer), 10 Lt 10 Lt 1 

6 
Πλήρες kit σφαιριδίων πσοσοτικοποίησης 

έκφρασης επιφανειακών μορίων, 5χ1ml 
5x1ml 1 

 
Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΈΝΑΝΤΙ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΑΝΤΙ-Α ΚΑΙ ΑΝΤΙ-Β) 

7 Anti-Human CD45 Percp-Cy5.5, κλώνος 2D1 100 6 

8 Anti-Human IgG FITC, κλώνος ΕΜ-07, 0.1mg 100 3 

9 Anti-Human IgM FITC, κλώνος CH2, 0.1mg 100 2 

10 
Mouse IgG1 Isotype Control FITC, κλώνος MOPC-

21, 0.1mg 
100 3 

11 
Mouse IgM Isotype control FITC, κλώνος PFR-03, 

0.1mg 
100 2 

 
Γ) ΠΑΝΕΛ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ / ΕΞΩΣΩΜΑΤΩΝ 

12 
Anti Human CD41 (GPIIb) - PECY7, κλώνος ΜΕΜ-

06 
100 1 

13 Anti Human CD42b (GPIb) - APC, κλώνος AK2 100 1 

14 Anti Human CD105 APC, κλώνος ΜΕΜ-226 100 1 

15 Anti Human CD44 APC-Cy7, κλώνος ΜΕΜ-85 100 1 

16 
Στήλες ανοσοχρωματογραφίας για απομόνωση  

εξωσωματίων 70 - 1000nm, 8 στήλες 
8 2 
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΕΣΤ / ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

17 
Στήλες ανοσοχρωματογραφίας για απομόνωση  

εξωσωματίων 35 - 350nm, 8 στήλες 
8 2 

18 

Πλήρες kit απομόνωσης εξωσωμάτων από 

πλάσμα με χρήση μαγνητικών σφαιριδίων. Το kit 

περιλαμβάνει εσωτερικό κοντρόλ της μεθόδου, 

50 τεστ 

50 1 

19 

Πλήρες kit απομόνωσης εξωσωμάτων από 

βιολογικά υγρά με χρήση μαγνητικών 

σφαιριδίων, 25 τεστ 

50 1 

 
Δ) ΠΑΝΕΛ ΑΝΑΛΥΣΗΣ PNH 

20 
Πλήρες kit ανάλυσης PNH με συνδυασμό 

CD157/CD64/CD45, 50 test 
50 2 

21 Anti Human CD14  - PE/Cy7, κλώνος MEM-15 100 1 

22 Anti Human CD24  - APC/Cy7, κλώνος SN3 100 1 

23 
Λυτικό ερυθρών κατάλληλο για LYSE NO WASH 

εφαρμογές, 1000 
1000 1 

 
Ε) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ  

24 Υγρό περιροής, 5Lt, CE-IVD 5 Lt 5 

25 Υγρό καθαρισμού, 50ml 50ml 3 

26 Σωληνάρια πλαστικά για δειγματοληψία, 1000 1000 4 

27 Σφαιρίδια ελέγχου λειτουργικότητας εξοπλισμού 2ml 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επωνυμία εταιρίας  

Έδρα   

ΑΦΜ  

Όνομα προσφέροντος  

Στοιχεία επικοινωνίας  

Διάρκεια ισχύος προσφοράς 60 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 

Υπογραφή   

Σφραγίδα   

 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω 

πίνακα: 

 

 

 

α/α 
Προσφερόμενο  

είδος 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερικό Σύνολο 

(πλέον ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

δαπάνης 

με ΦΠΑ 

Κωδικός 

Παρατηρητηρίου 

Τιμών (αν υπάρχει) 

1 Περιγραφή …………….        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΕΕΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

espd.eprocurement.gov.gr 
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