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ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                       

ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022 
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213.2061792 
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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων και 

αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση εξετάσεων 

μοριακού ελέγχου αιμοσφαιρινοπαθειών και κυστικής ίνωσης με Real-Time PCR 

για τις ανάγκες του Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 80.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά).» 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 
5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 21/25-05-2022 (Θ. 7ο – ΑΔΑ: ΩΤΩ24690Ω8-ΚΚ1) Απόφαση Δ.Σ. με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν θέματι διαγωνισμού και η συγκρότηση 

Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας 

για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για την 

πραγματοποίηση εξετάσεων μοριακού ελέγχου αιμοσφαιρινοπαθειών και κυστικής 

ίνωσης με Real-Time PCR για τις ανάγκες του Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, για ένα (1) έτος, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά). 
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7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 9178/13-07-2022 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών 

από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 

ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων 

με συνοδό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση εξετάσεων μοριακού ελέγχου 

αιμοσφαιρινοπαθειών και κυστικής ίνωσης με Real-Time PCR για τις ανάγκες του 

Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 
33696500-0, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

(συμφερότερη προσφορά), όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

9178/13-07-2022 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο 

www.promitheus.gov.gr στη διαδρομή → Γενικές Πληροφορίες → Διαβουλεύσεις 

→ Τρέχουσες Διαβουλεύσεις.  
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα 

ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 

αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για 

τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 

και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 

να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

5. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Δημόσιος 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου 
εταιρείας για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων 

και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση εξετάσεων 

μοριακού ελέγχου αιμοσφαιρινοπαθειών και κυστικής ίνωσης με Real-Time PCR για 

τις ανάγκες του Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 

«Λαϊκό», CPV 33696500-0, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής (συμφερότερη προσφορά). 

                                                                                                                                         

                                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           
Τέσσερις (4) σελίδες                                                                                     ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΪΔΗΣ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

α.α. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ real time PCR 

 Σύστημα ταχείας εκτέλεσης PCR για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό 

νουκλεϊκών οξέων, μέσω καταγραφής και ταυτόχρονης παρακολούθησης της 

κινητικής της αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο (online, real-timePCR) 

 Η αντίδραση να πραγματοποιείται σε πλάκα 96 θέσεων 

 Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης πλάκας 384 θέσεων. Η εναλλαγή μεταξύ 96 και 384 

θέσεων μπλοκ, να μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, χωρίς να απαιτείται 

επαναβαθμονόμηση του συστήματος. 

 Το σύστημα αυξομείωσης της θερμοκρασίας να βασίζεται στη χρήση στοιχείων 

Peltier. Επιπλέον, ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα που να εξασφαλίζει 

πανομοιότυπες θερμοκρασιακές συνθήκες σε όλες τις θέσεις της πλάκας. 

 Να διαθέτει μεγάλη ταχύτητα αυξομείωσης θερμοκρασίας στο χώρο διεξαγωγής 

της PCR (Temperature Ramp Rate), με ρυθμό αύξησης πάνω από 4oC/sec, και να 

εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα κυκλοποίησης στον 

μικρότερο δυνατό χρόνο 

 Η δομή του οπτικού συστήματος να διασφαλίζει την ομοιόμορφη ανάγνωση του 

εκπεμπόμενου φθορισμού από όλες τις θέσεις, είτε είναι στο κέντρο είτε στα άκρα 

της πλάκας. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 6 φίλτρα ανίχνευσης του εκπεμπόμενου φθορισμού. 

 Να μην απαιτείται η χρήση της παθητικής χρωστικής διόρθωσης σήματος (πχ ROX 

dye) 

 Το σύστημα να είναι ανοιχτό ως προς τη χρήση οποιασδήποτε χημείας (πχ FRET or 

HybProbe probes, SimpleProbe probes, hydrolysis probes) και για ένα μεγάλο εύρος 

φθοριζουσών χρωστικών (πχ SYBR Green I, ResoLight Dye, FAM, HEX, Cy5, VICκλπ). 

 Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου (selftest), για τον έλεγχο των βασικών 

λειτουργιών του συστήματος. 

 Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, με προεγκατεστημένο το λογισμικό 

που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος, τον προγραμματισμό των 

πειραμάτων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 Το λογισμικό να έχει τις παρακάτω δυνατότητες ανάλυσης: 

o Απόλυτη ποσοτικοποίηση (Absolute Quantification) 

o Σχετική ποσοτικοποίηση / ανάλυση γονιδιακής έκφρασης (Relative 

Quantification) 
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o Ανάλυση καμπύλης τήξης, για γονοτύπηση με τη χρήση σημασμένων 

ιχνηθετών (Melting curve genotyping with labeled probes) 

o Γονοτύπηση τελικού σημείου (Endpoint Genotyping) 

o Ανάλυση καμπύλης τήξης υψηλής διακριτικής ικανότητας   (High Resolution 

Melting) 

o Ανάλυσηπολλαπλώνπλακών (Multiple Plate Analysis) 

 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα διαχείρισης εργαστηριακών 

δεδομένων (LIMS). 

 Να συνοδεύεται από UPSγια την προστασία του συστήματος από απότομες 

μεταβολές της τάσης. 

 Να συνοδεύεται από εκτυπωτήγια την εκτύπωση των εντολών εργασίας και των 

αποτελεσμάτων. 

 Να προσφερθεί εφεδρικό σύστημα realtimePCR, που να δέχεται τα ίδια 

αντιδραστήρια και αναλώσιμα με το κυρίως σύστημα και να πληρεί κατ’ ελάχιστον 

τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

o Να διαθέτει τουλάχιστον 4 φίλτρα ανίχνευσης φθορισμού. 

o Να μην απαιτείται χρήση παθητικής χρωστικής διόρθωσης σήματος. 

o Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου (selftest), για τον έλεγχο των βασικών 

λειτουργιών του. 

o Το λογισμικό του να έχει οπωσδήποτε τη δυνατότητα ανάλυσης καμπύλης 

τήξης (MeltingCurveAnalysis) και ανάλυσης καμπύλης τήξης υψηλής 

διακριτικότητας (HighResolutionMelting – HRM). 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ realtimePCR 

Mastermixγια ανάλυση καμπύλης τήξης υψηλής διακριτικότητας (30.000 αντιδράσεις) 

Συμπυκνωμένο μίγμα για realtimePCR, βελτιστοποιημένο για εφαρμογές 

HighResolutionMelting. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την PCR (Taqpolymerase, 

dNTPs, reactionbuffer), καθώς και χρωστική για ανάλυση καμπύλης τήξης υψηλής 

διακριτικότητας (HighResolutionMelting–HRM). Να περιλαμβάνει MgCl2και H2Oσε 

ξεχωριστά φιαλίδια, για τη βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης του MgCl2και την προσθήκη 

H2Oόταν και όσο απαιτείται. 
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Mastermixγια γονοτύπηση με χρήση σημασμένων ιχνηθετών (1.900 αντιδράσεις) 

Συμπυκνωμένο μίγμα για realtimePCR, βελτιστοποιημένο για εφαρμογές γονοτύπησης με 

ανάλυση καμπύλης τήξης και χρήση σημασμένων ιχνηθετών. Να περιλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα για την PCR(Taqpolymerase, dNTPs, reactionbuffer), ώστε να απαιτείται μόνο η 

προσθήκη primers&probes. Να περιλαμβάνει MgCl2και H2Oσε ξεχωριστά φιαλίδια, για τη 

βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης του MgCl2και την προσθήκη H2Oόταν και όσο 

απαιτείται. 

 

Primer/probemixγια ανίχνευση πολυμορφισμών (2.400 αντιδράσεις) 

Κατά παραγγελία σύνθεση primers/probesγια την ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων, 

βάσει των αναγκών του εργαστηρίου. Να συνοδεύονται από πρωτόκολλο για τη χρήση τους 

στο προσφερόμενο σύστημα realtimePCR. 

 

Πλάκες 96 θέσεων (600 πλάκες) 

Πλάκες 96 θέσεων, για realtimePCR, κατάλληλες για χρήση στο προσφερόμενο σύστημα 

realtimePCR. Η συσκευασία να περιλαμβάνει και αυτοκόλλητες μεμβράνες σφράγισης της 

πλάκας, πριν την τοποθέτησή της στον αναλυτή. 

 

Μεμβράνες σφράγισης (300 μεμβράνες) 

Αυτοκόλλητες μεμβράνες σφράγισης, για χρήση σε συνδυασμό με τις πλάκες 96 θέσεων. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Κ1 ΑΝΑΛΥΤΕΣ 

 Ποιότητα, τεχνολογία, σύστημα αναγνώρισης, 

απόδοση, ταχύτητα, ακρίβεια, επαναληψιμότητα 
αποτελεσμάτων 

30% 

Κ2 ΑΝΑΛΥΤΕΣ  
Πλήρης αυτοματισμός,  ευκολία χειρισμού, 

κατάλληλο λογισμικό για επεξεργασία, ανάλυση και 

αποθήκευση δεδομένων 

Συμμόρφωση προς πρότυπα και ισχύουσες διατάξεις, 

πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

15% 

Κ3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΉΡΙΑ 

 Ποιότητα, πλήρης συμβατότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία 

επαναληψιμότητα αποτελεσμάτων 

Συμμόρφωση προς πρότυπα και ισχύουσες διατάξεις, 

πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 

15% 

Κ4 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΉΡΙΑ 

Συσκευασία (καταλληλότητα –σημάνσεις) συμβατή με 

πλήρη αυτοματοποίηση και προστασία από 
επιμολύνσεις  

10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α                            70% 

ΟΜΑΔΑ Β 

Κ6  Εκπαίδευση προσωπικού και συνεχής επιστημονική 

υποστήριξη  

5% 

Κ7 Εγγυήσεις για άμεση και πλήρη τεχνική υποστήριξη 
σε ανταλλακτικά και εργασία για τους αναλυτές 

15% 

Κ8 Αξιοπιστία αντιπροσώπου, προηγούμενη εμπειρία 
στη διάθεση παρόμοιων αντιδραστηρίων σε άλλους 

φορείς 

10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                              30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                              100% 
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