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ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

γηα ην ππνέξγν 4 κε ηίηιν: 
 

«Δμνπιηζκόο & αλαιώζηκα γηα ην εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο 
επηηήξεζεο ηεο γξίπεο » 

 

 

ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: 

 

Γηθηύσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ) ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν 

κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ 

 
 

 

Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 2007-2013» 
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                                                                   Καξνύζη 1/7/2014 
                                             Αξ. Ξξση. 3630 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ     

 
Ρκήκα: Νηθ. Γηαρείξηζεο 

Γξαθείν: Γηαρ. Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ  

Ξιεξνθνξίεο: Εαθπλζηλφο Ρ. 

Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5 

Ραρ. Θψδηθαο: 15123 

Ρειέθσλν:2105212890 

Fax: 2105212831 

 

 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  
 
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

 

ΡΗΡΙΝΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Δμνπιηζκφο & αλαιψζηκα γηα ην εξγαζηεξηαθφ 
ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο  

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ  Ξξφρεηξνο  κεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ησλ 5  ηκεκάησλ 

Παξάληα νθηψ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ εβδνκήληα 

ηξηψλ επξψ θαη ελελήληα νθηψ ιεπηψλ  

(48.373,98€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ή 

πελήληα ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ 
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(59.500,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (23%).  

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ 
ΖΚ/ΛΗΑ  
ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

16/07/2014 
Ώξα 15:00 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΔΔΙΞΛΝ, Αγξάθσλ 3-5, 15123 Καξνχζη Αηηηθήο 

ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Πχκβαζε παξνρήο εμνπιηζκνχ & αλαισζίκσλ 

  

ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ 
ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ  

Πχκθσλα κε ην Κέξνο Β΄  

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  Πχκθσλα κε ην Κέξνο Β΄  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΠΡΝ 
ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

01/07/2014 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ 
ΥΟΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

17/07/2014 
Ώξα 12:00 

 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ, έρνληαο ππφςε:  

 

1. Ρηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ 

Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.) σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι. 

1.3 Ρελ 1/νηθ.5028/2001, ΦΔΘ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.»  

1.4 Ρνπ ΞΓ.407/93, ΦΔΘ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Ρνκέα ηνπ 

Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» 

1.5 Ρνπ Λ. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΘ 176/Α/11.7.2005 «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ 

Θ.Δ.Δ.Ι. ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

1.6 Ρνπ ΞΓ. 238/1995, ΦΔΘ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/1995» 

1.7 Ρελ εμαίξεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2009 

1.8 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία 

Θεθαιαίνπ, ΦΞΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ 

θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.9 Ρνπ Λ.2198/94   (Φ.Δ.Θ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 24 φπσο ηζρχεη 

1.10 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο 
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1.11 Αλαινγηθά ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηελ 

παξνχζα 

1.12 Ρνπ Λ. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 

267/Α/3.12.2007 

1.13 Ρελ νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο 

ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ 

πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ 

1.14 Ρε κε αξ. C/2007/5534/12.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», (Θσδηθφο 

CCI 2007GR05UPO001) φπσο απηή ηζρχεη. 

1.15 Ρε κε αξ. πξση. 14053/ΔΠ 1749/27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζ. 28020/ΔΘ 

1212/30.6.2010 φκνηαο Απφθαζεο 

1.16 Ρελ ππ’ αξηζκ. Γ1α/νηθ. 23125/2000 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 

(ΦΔΘ1502/8.12.2000) πεξί Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο κε ηίηιν: «πεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γεία – Ξξφλνηα» 2000 - 2006, 

φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 4088/18/6/2008 φκνηα Απφθαζε, βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3614/2007, κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζε «Δηδηθή 

πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΘ 278/ηεχρνο ππαι. 

Δηδηθψλ Θέζεσλ & Νξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκ. &Δπξ. Γεκφζηνπ 

Ρνκέα\30.6.2008) 

1.17 Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

Νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν “Ξξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

(ΦΔΘ112/Α’/13-7-2010) 

1.18 Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 55741/4965/28.7.2008 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε πεξί 

εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 2007-2013» ζηελ 

«Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε Γ΄ 

Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση. 9.14206/νηθ.6.1967 (ΦΔΘ Β 1694/17-08-2009). 

1.19 Ρν Λφκν 4238/17-2-2014  πεξί ηνπ Ξξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ γείαο 

(Ξ.Δ.Γ.)  

 

2. Ρηο απνθάζεηο: 

2.1 Ρε κε αξ. πξση. 136/14.01.2013 αλνηθηή πξφζθιεζε ηεο Δ..Ρ..Θ.Α 

Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 

2007 – 2013 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ θαηεγνξία παξεκβάζεσλ 

«Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο ηνπ πιεζπζκνχ» ζηνλ 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Ρνκέα ηεο 

Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο θαη 

πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηα γείαο ηνπ Ξιεζπζκνχ ζηηο 3 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο 
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Δμφδνπ» 

2.2 Ρε κε αξ. πξση. νηθ 2335/29-01-2013 πξφηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη 

Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο 

«Γηθηχσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν 

κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Ρερληθφ Γειηίν 

Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο» 

2.3 Ρε κε αξ. πξση. 526/23-05-2013 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «Γηθηχσζε 

θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε παλειιαδηθή 

θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ 

λνζεκάησλ» ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ζηνλ Ρνκέα ηεο Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

γείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηα γείαο ηνπ Ξιεζπζκνχ ζηηο 3 Ξεξηθέξεηεο 

Πηαδηαθήο Δμφδνπ» 

 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ  

Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζε επξψ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην 

ππνέξγν 4 «Δμνπιηζκφο & αλαιψζηκα γηα ην εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηεο επηηήξεζεο 

ηεο γξίπεο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Γηθηχσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

(ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε 

θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ». 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ δεθαπέληε εκέξεο (15) απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: www.keelpno.gr), ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο 

θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-pronoia.gr) 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε ζαξάληα νθηψ ρηιηάδεο 

ηξηαθφζηα εβδνκήληα ηξία επξψ θαη ελελήληα νθηψ ιεπηά (48.373,98€) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν. 

 

Ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ηκήκαηνο είλαη : 

ΡΚΖΚΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔ 

ΦΞΑ 

1. Γηα ην Ρκήκα 1 Κηθξνεμνπιηζκφο γηα ηε 

δηαπίζηεπζε ησλ δχν 

Θέληξσλ Αλαθνξάο Γξίπεο 

4.500€ 

2. Γηα ην Ρκήκα 2 Αλαιψζηκα γηα ην 

εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηεο 

επηηήξεζεο ηεο γξίπεο  

45.833,39€ 

3. Γηα ην Ρκήκα 3 Αλαιψζηκα θαη 

αληηδξαζηήξηα γηα ηελ 

ζπζθεπή REAL TIME 

LIGHTCYCLER 2.0  

5.173,38€ 

http://www.keelpno.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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4. Γηα ην Ρκήκα 4 Αλαιψζηκα θαη 

αληηδξαζηήξηα γηα ηηο 

ζπζθεπέο REAL TIME PCR 

ROTORGENE RG6000H/& 

ABI 7500   

2.521,50€ 

5. Γηα ην Ρκήκα 5 Αλαιψζηκα γηα ηε ζπζθεπή 

REAL TIME PCR 

STRATEGENE MX3005P    

1471,73€ 

 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηηο 

28/02/2015. 

 

 

 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη 16/07/2014 εκέξα 

Ρεηάξηε   θαη ψξα 15:00 

Νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο,  ή 

απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο άλσ 

δηεχζπλζε. Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε αλαζέηνπζα αξρή 

νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 

πνπ ζα παξαδνζνχλ. 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ΘΙΔΗΠΡΝ & ΠΦΟΑΓΗΠΚΔΛΝ θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 α.  Ζ έλδεημε "ΞΟΝΠΝΣΖ - ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΘΔΗ Ν ΦΑΘΔΙΝΠ" κε θεθαιαία 

 γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΞΟΝΠΦΝΟΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Ν πιήξεο ηίηινο «πνέξγν 4: «Δμνπιηζκόο-αλαιώζηκα γηα ην 

εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο» ηεο πξάμεο «Γηθηύσζε 

θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθώλ θαη δεκνζίσλ) ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν 

κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ».δ. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

ε. Αθνξά: Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε ηίηιν «πνέξγν 4: 

«ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ-ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝ ΠΘΔΙΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖΠ 

ΡΖΠ ΓΟΗΞΖΠ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Γηθηύσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο (ηδησηηθώλ θαη δεκνζίσλ) ζε παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ 

επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ» 
Σμήμα:  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη 

ζθξαγηζκέλεο. 
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Νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα θαηαζέζνπλ πεύζπλε 

Γήισζε  ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 

 

i) Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη. 

ii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο. 

iii) Γελ έρσ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

iv) Γελ έρσ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 

v) Γελ έρσ ππνπέζεη ζε ζνβαξά παξαπηψκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

vi) Όηη ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 

 

Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, αιιά θαη ε δηαπίζησζε θαηά ηνλ 

έιεγρν ζνβαξήο αλεηιηθξίλεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ.  

Νη φξνη θαη απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαθέξνληαη ζην Κέξνο Α 

ηεο παξνχζαο.  

 

 
 

                        Ζ  ΛΝΚΗΚΖ ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΠ ΞΟΝΔΓΟΝΠ  ΡΝ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 
 
 
                                        ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΑ Ρ. ΘΟΔΚΑΠΡΗΛΝ 
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ΚΔΟΝΠ Α 
ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 

ΑΟΘΟΝ 1ν 

ΝΟΗΠΚΝΗ, ΔΛΛΝΗΔΠ 

Πηελ παξνχζα νη αθφινπζεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαησηέξσ: 

 
Αλαζέηνπζα Αξρή 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην 

Καξνχζη, νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123, Καξνχζη  θαη  ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ 

δηαγσληζκφ απηφ.  

 

πεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ  

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην 

Καξνχζη, νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123 Καξνχζη.   

 

Αξκόδηνο πεξεζίαο Γηελέξγεηαο  

Ζ θνο Ρειέκαρνο Εαθπλζηλφο πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο. 

Ρειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 52129890, Fax: 210 5212831, φιεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο 10:00-12:00. 

 

Γηαθήξπμε  

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α: Γεληθνί θαη εηδηθνί Όξνη, ην 

Κέξνο Β: Αληηθείκελν - πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ, Κέξνο Γ: πνδείγκαηα  

 

Έξγν  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β ηεο 

παξνχζεο.  

 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ  

Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ 

θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.  

 

Ξξνζθέξσλ  

Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε 

ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

Δθπξόζσπνο  

Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν 
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εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

 
Αληίθιεηνο  

Ρν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο 

ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο 

επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα.  

 

Αλάδνρνο  

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε 

κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.  

 

Θαηαθύξσζε  

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ζηνλ αλάδνρν.  

 

Πύκβαζε  

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία 

θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο είλαη ε 

ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη 

ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ/ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά 

ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Ππκβαηηθά ηεύρε  

Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά 

ζεηξά ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, γ. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη δ. ηνπο πίλαθεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ξξνϋπνινγηζκόο  

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

Ππκβαηηθό Ρίκεκα  

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο θαη Ξαξαιαβήο  

Ππιινγηθφ φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο ηνπ  έξγνπ ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ απηήλ 

ρξφλν.  
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ΑΟΘΟΝ 2ν 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 
Ρν αληηθείκελν ηνπ ππφ δηαθήξπμε κε ηελ παξνχζα έξγνπ  αθνξά ζηελ πξνκήζεηα α) 

εξγαζηεξηαθνχ κηθξν-εμνπιηζκνχ, απαξαίηεηνπ γηα ηε δηαπίζηεπζε ησλ δχν εζληθψλ 

εξγαζηεξίσλ αλαθνξάο ηεο γξίπεο (Β. θαη Λ. Διιάδαο) β) αλαιψζηκσλ εηδψλ 

απαξαίηεησλ γηα ηε ιήςε ησλ θιηληθψλ δεηγκάησλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο ηαηξνχο θαηά ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γ) αλαιψζηκσλ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ θιηληθψλ δεηγκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ρν έξγν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έρεη δηαρσξηζηεί ζε 5 ηκήκαηα, θάζε έλα απφ ηα 

νπνία πεξηιακβάλεη ηα πξνο πξνκήζεηα ήδε φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην 

ΑΟΘΟΝ 3  ηεο παξνχζεο. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ηκεκάησλ ή γηα θάζε 

ηκήκα ρσξηζηά. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο 

πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηκήκαηνο. Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ εληαία ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ ή πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ εληαία πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ηκήκαηα. 

ΑΟΘΟΝ 3ν 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα ελλέα ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ επξώ (59.500€),ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

Ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ηκήκαηνο είλαη: 

ΡΚΖΚΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔ 

ΦΞΑ 

1. Γηα ην Ρκήκα 1 Κηθξνεμνπιηζκφο γηα ηε 

δηαπίζηεπζε ησλ δχν 

Θέληξσλ Αλαθνξάο Γξίπεο 

4.500€ 

2. Γηα ην Ρκήκα 2 Αλαιψζηκα γηα ην 

εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηεο 

επηηήξεζεο ηεο γξίπεο  

45.833,39€ 

3. Γηα ην Ρκήκα 3 Αλαιψζηκα θαη 

αληηδξαζηήξηα γηα ηελ 

ζπζθεπή REAL TIME 

LIGHTCYCLER 2.0  

5.173,38€ 

4. Γηα ην Ρκήκα 4 Αλαιψζηκα θαη 

αληηδξαζηήξηα γηα ηηο 

ζπζθεπέο REAL TIME PCR 

ROTORGENE RG6000H/& 

ABI 7500  

2.521,50€ 

5. Γηα ην Ρκήκα 5 Αλαιψζηκα γηα ηε ζπζθεπή 

REAL TIME PCR 

STRATEGENE MX3005P  

1471,73€ 
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Αλαιπηηθά ν πξνυπνινγηζκφο, κε ΦΞΑ, θάζε Ρκήκαηνο έρεη σο εμήο : 

 

TMHMA 1 ΚΗΘΟΝΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΡΥΛ ΓΝ ΘΔΛΡΟΥΛ 

ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΟΗΞΖΠ 

 

Κηθξνεμνπιηζκόο  Ξξνδηαγξαθέο  Εεηνύκελε 

πνζόηεηα 

γηα ην 

εξγαζηήξην 

Λ.Διιάδνο 

Εεηνύκελε 

πνζόηεηα 

γηα ην 

εξγαζηήξην 

Β.Διιάδνο 

Κηθξνθπγόθεληξνο Θαηάιιειε γηα 

θπγνθέληξεζε 2ml 

ζσιελαξίσλ έσο 

13400rpm θαη λα 

δηαζέηεη εηδηθνχο 

πξνζαξκνγείο γηα spin 

down 0.2 ζσιελαξίσλ 

PCR 

0  
 
 
 
 
 
1 

Θεξκόκεηξν Γηαπηζηεπκέλν -80 

έσο +50C 

0 1 

Αλαδεπηήξαο  Vortex ηχπνπ ΗΘΑ 

Genius 3 ή ηζνδχλακν 

1 0 

Ξηπέηα Ζιεθηξνληθή πηπέηα 

αλαξφθεζεο ελφο 

θαλαιηνχ, 1-25ml 

,ηχπνπ Macroman 

Gilson ή ηζνδχλακo 

είδνο  

2 0 

8 θάλαιε πηπέηα 8 θάλαιε πηπέηα 20-

200κL ηχπνπ 

Pipetman neo ή 

ηζνδχλακν είδνο  

1 0 

Ξιάθα 

θαηακεηξήζεσο 

θπηηάξσλ 

Ρχπνπ Neubauer 1 0 

Ξιάθα 

θαηακεηξήζεσο 

θπηηάξσλ 

Ρχπνπ Malassez        2 0 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηκήκαηνο 1 4.500€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α  
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ΡΚΖΚΑ 2 ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝ ΠΘΔΙΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖΠ 

ΡΖΠ ΓΟΗΞΖΠ  

 

Αλαιώζηκα Ξξνδηαγξαθέο  Εεηνύκελε 

πνζόηεηα γηα 

ην εξγαζηήξην 

Λ.Διιάδνο 

Εεηνύκελε 

πνζόηεηα γηα 

ην εξγαζηήξην 

Β.Διιάδνο 

Πηπιενί 
δεηγκαηνιεςίαο 
απνζηεηξσκέλνη  

 

τυλεόσ αποςτειρωμζνοσ 
με πλαςτικό ςτζλεχοσ και 
άκρο από nylon ι Dacron, 
ατομικά ςυςκευαςμζνοσ. 

 

750 750 

ιηθό ζπληήξεζεο 
θαη κεηαθνξάο 
θιηληθώλ δεηγκάησλ 
γηα ηνινγηθό έιεγρν  

 

Τλικό μεταφοράσ και 
ςυντιρθςθσ ιϊν. Να είναι 
κατάλλθλο τόςο για 
απομόνωςθ ιϊν ςε 
κυτταροκκαλλιζργειεσ όςο 
και για μοριακζσ 
εξετάςεισ. Να περιζχεται 
ςε αποςτειρωμζνο 
ςωλθνάριο των 2ml. τα 
ςυςτατικά του να 
περιλαμβάνονται 
αντιβιοτικά για τθν 
αποφυγι μικροβιακϊν 
επιμολφνςεων. Η χρονικι 
διάρκεια αποκικευςισ 
του και ικανοποιθτικισ 
απόδοςθσ να υπερβαίνει 
το ζνα ζτοσ. 

 

800 0 

Nutient Broth Nutrient Broth κατάλλθλο 
για το υλικό μεταφοράσ 
και ςυντιριςθσ κλινικϊν 
δειγμάτων 500gr 

 

0 1 

Θit απνκόλσζεο 

νιηθνύ γελσκηθνύ 

ηηθνύ RNA 

Πλιρεσ kit απομόνωςθσ 

ολικοφ γενωμικοφ RNA 

υψθλισ ςυγκζντρωςθσ και 

κακαρότθτασ με χριςθ 

Silica columns. Σο ίδιο κιτ 

να χρθςιμοποιείται για 

απομόνωςθ από 

διάφορουσ τφπουσ 

δειγμάτων 

(ρινοφαρυγγικό 

επίχριςμα, 

βρογχοκυψελιδικό 

ζκπλυμα, πτφελα, ρινικό 

ζκπλυμα). υςκευαςία 

250 τεμ. 

3 *250 3*250 

Πύζηεκα ελόο 
ζηαδίνπ RT-PCR 
πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ  

Ενόσ ςταδίου Real Time 

PCR mix για τον επιλεκτικό 

πολλαπλαςιαςμό ενόσ 

1500 

αληηδξάζεηο 

1500 

αληηδξάζεηο  
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 ςταδίου ιικοφ RNA με 

ανιχνευτζσ τεχνολογίασ 

Taqman. Να είναι 

κατάλλθλο για τθν 

ανίχνευςθ χαμθλοφ ιικοφ 

φορτίου. Να 

περιλαμβάνει 

ενεργοποιοφμενθ μζςω 

αντιςωμάτων hot start 

πολυμεράςθ υψθλισ 

πιςτότθτασ, ζνηυμο 

ανάςτροφθσ 

μεταγραφάςθσ, MgCl2, 

dNTPs και ρυκμιςτικό 

διάλυμα πολυμεράςθσ με 

ςτακεροποιθτζσ (2Χ). Η 

αντίςτροφθ μεταγραφάςθ 

να είναι γενετικά 

τροποποιθμζνθ για 

μειωμζνθ δραςτθριότθτα 

RNAseH. Να είναι 

κερμοανκεκτικι με 

δυνατότθτα αντίςτροφθσ 

μεταγραφισ ςε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ (55οC). τθ 

ςυςκευαςία να 

περιλαμβάνεται 

ξεχωριςτά ROX χρωςτικι 

αναφοράσ. Για 100 

αντιδράςεισ των 25μl. 

Αλάζηξνθε 

κεηαγξαθάζε 

Ανάςτροφθ μεταγραφάςθ 

κατάλλθλθ για μεταγραφι 

single-stranded RNA ςτο 

ςυμπλθρωματικό DNA. 

Hςυςκευαςίαείναι  

(10,000 unitsςτα 

200U/µLκαιπαρζχεταιζνα 

φιαλίδιο (1 mL) των 

5Xfirst-strandρυκμιςτικό 

διάλυμα *250 mMTris-HCl 

(pH 8.3), 375 mMKCl, 15 

mMMgCl2+, και ζνα 

φιαλίδιοτων 500 µL 100 

mMDTT. 

0 2000 units 

Platinum DNA Hotstart κερμοςτακερι 0 5000 units 
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πνιπκεξάζε ή 

ηζνδύλακε 

DNA πολυμεράςθ 

κατάλλθλθ για 600 

αντιδράςεισ. Να περιζχει 

120 µl  

TaqDNAπολυμεράςθσ, 

1.25mL 

10XPCRρυκμιςτικοφ 

διαλφματοσ, 1 mL 50 

mMχλωριοφχου 

μαγνθςίου και 1.3 

mLKBExtender. 

Γελεηηθά 

αλαζπλδπαζκέλε 

TaqDNA 

πνιπκεξάζε. 

 

Γενετικά 

αναςυνδυαςμζνθ Taq 

πολυμεράςθ. Να είναι 

κερμοανκεκτικι και να 

επιτυγχάνει τθ ςφνκεςθ 

DNA ςε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ παρουςία 

εκκινθτι. Να ζχει 

ςυγκζντρωςθ 5U/μl και να 

ςυνοδεφεται από 

κατάλλθλο 10Χ 

ρυκμιςτικό διάλυμα και 

ξζχωρο διάλυμα 

μαγνθςίου. υςκευαςία 

100 units. 

100 Units 
 

100 Units 

 

Δθθηλεηέο (100κM) 

Εκκινθτζσ 100μM για 

χριςθ ςε τεχνικζσ PCR 

(ανά βάςθ) 

0 200 βάζεηο 

Taqman probes Ανιχνευτζσ Taqman 

ςθμαςμζνουσ με 

διάφορεσ χρωςτικζσ για 

χριςθ με πρωτόκολλα 

Real time PCR. (ανά 

ανιχνευτι) 

0 10 Αληρλεπηέο 

Απόιπηε αηζπιηθή 
αιθνόιε 

 

Απόλυτθ αικυλικι 

αλκοόλθ, 100% αικανόλθ, 

μθ μετουςιωμζνθ, για 

χριςθ ςε αντιδράςεισ 

μοριακισ βιολογίασ 

(Molecular Biology grade). 

Κατάλλθλθ για εκχφλιςθ 

DNA και RNA, 

απαλλαγμζνθ από 

παρουςία νουκλεαςϊν. 

υςκευαςία 2,5 λίτρων 

1 1 

Θηη απνκόλσζεο 

DNA από αληίδξαζε 

PCR ή πήθησκα 

Κιτ απομόνωςθσ DNA από 

αντίδραςθ PCR ι πικτωμα 

αγαρόηθσ. Κακαριςμόσ 

500 

αληηδξάζεηο 

250 

αληηδξάζεηο 
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αγαξόδεο PCR προϊόντοσ και gel 

extraction να 

επιτυγχάνονται με το ίδιο 

kit χρθςιμοποιϊντασ το 

ίδιο ρυκμιςτικό διάλυμα. 

Η διαδικαςία να 

επιτυγχάνεται ςε λιγότερο 

από 15 λεπτά. Να παρζχει 

υψθλι ανάκτθςθ DNA 

ακόμα και από πολφ 

μικρά κομμάτια (>65 bp). 

Να επιτυγχάνεται πλιρθσ 

απομάκρυνςθ των 

primers. Να είναι δυνατοί 

μικροί όγκοι ζκλουςθσ 

(μικρότεροι από 20 μl) και 

μζχρι 100μl. Να 

χρθςιμοποιεί τεχνολογία 

Silica Membrane με spin 

columns. Να παρζχει DNA 

ζτοιμο προσ χριςθ, 

κατάλλθλο για 

κλωνοποίθςθ, sequencing, 

PCR, transformation και 

ανάλυςθ με περιοριςτικά 

ζνηυμα. Να περιλαμβάνει 

διάλυμα δζςμευςθσ του 

DNA με δείκτθ pH για 

βζλτιςτθ απόδοςθ του kit. 

Να περιλαμβάνει ςτιλεσ, 

και όλα τα απαραίτθτα 

buffers. Nα διατίκεται ςε 

ςυςκευαςία των 250 

αντιδράςεων. 

Αγνξά ππεξεζηώλ 

αιιεινύρηζεο 

Παροχι υπθρεςίασ 

αλλθλοφχιςθσ DNA ωσ και 

1000 βάςεισ. Η 

αλλθλοφχιςθ να μπορεί να 

πραγματοποιθκεί ςε 

προϊόντα PCR. H 

προςφερόμενθ τιμι να 

αφορά αλλθλοφχιςθ DNA 

ανά αντίδραςθ με ζναν 

εκκινθτι. Ο κακαριςμόσ 

του δείγματοσ προσ 

750 

αιιεινπρίζεηο 

750 

αιιεινπρίζεηο 
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αλλθλοφχιςθ 

πραγματοποιείται από το 

εργαςτιριο. 

Πσιήλεο 
θπηηαξνθαιιηέξγεηώ
λ επίπεδνπ ππζκέλα, 
κε θαπάθη αζθαιείαο 

 

ωλινεσ για 

κυτταροκαλλιζργειεσ, 

επίπεδου πυκμζνα, με 

καπάκι αςφαλείασ,  

αποςτειρωμζνοι, υλικό 

μθ-πυρογενζσ από 

πολυςτυρζνιο, και 

διαφανζσ. Να είναι 

επεξεργαςμζνοι για 

κυτταροκαλλιζργειεσ, 

ελεφκεροι ενδοτοξίνθσ 

450 ζσιήλεο 

 

0 

Φηάιεο (flasks) 
75cm² γηα 
θπηηαξνθαιιηέξγεηεο
,   

 

Φιάλεσ (flasks) 75cm² για 

κυτταροκαλλιζργειεσ, 

επίπεδου πυκμζνα, 

κεκλιμζνου λαιμοφ, 

αεριηόμενεσ με φίλτρο. 

αποςτειρωμζνεσ, μθ-

πυρογενείσ, από 

πολυςτυρζνιο, διαφανείσ, 

επεξεργαςμζνεσ για 

κυτταροκαλλιζργειεσ, 

ελεφκερεσ ενδοτοξίνθσ. 

100 0 

Ξηάηα 96 θξεαηίσλ 
γηα θζνξηζκόκεηξν.  

 

Πιάτα 96 φρεατίων, για 

φκοριςμόμετρο, επίπεδου 

πυκμζνα, μθ 

αποςτειρωμζνα, μθ-

πυρογενι, από 

πολυςτυρζνιο, μαφρου 

χρϊματοσ, ελεφκερα 

ενδοτοξίνθσ 25 τεμάχια 

ανά ςυςκευαςία. 

100 0 

Πσιελάξηα 
κηθξνθπγνθέληξνπ 
1.7 mL  

 

ωλθνάρια 1.7ml, με 

ενςωματωμζνο καπάκι 

αςφαλείασ, από 

πολυπροπυλζνιο, με 

καπάκι που κλείνει ςφιχτά 

ακόμθ και κατά τθ 

κζρμανςθ, 

βακμονομθμζνο, με χϊρο 

όπου επιτρζπει τθν 

ςτερει γραφι, ανκεκτικά 

ςτθν αποςτείρωςθ ςτουσ 

1000 1000 
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121°C. Να είναι ελεφκερα 

DNase, RNase, πυρετογό ν 

, lubricants, dyes, heavy 

metals. 

Πσιελάξηα 
κηθξνθπγνθέληξνπ 
2.0 mL  

 

ωλθνάρια 2.0ml, με 

ενςωματωμζνο καπάκι 

αςφαλείασ, από 

πολυπροπυλζνιο, με 

καπάκι που κλείνει ςφιχτά 

ακόμθ και κατά τθ 

κζρμανςθ, 

βακμονομθμζνο, με χϊρο 

όπου επιτρζπει τθν 

ςτερει γραφι, ανκεκτικά 

ςτθν αποςτείρωςθ ςτουσ 

121°C. Να είναι ελεφκερα 

DNase, RNase, 

πυρετογόνων ουςιϊν, 

λιπαντικϊν ουςιϊν, 

χρωςτικϊν και βαρζων 

μετάλλων. 

1000 0 

Πσιελάξηα 
ζπιινγήο 2.0ml 

 

ωλθνάρια 2ml, χωρίσ 

ενςωματωμζνο καπάκι 

αςφαλείασ, από 

πολυπροπυλζνιο, 

ανκεκτικά ςτθν 

αποςτείρωςθ ςτουσ 

121°C. Να είναι ελεφκερα 

DNase, RNase, 

πυρετογόνων ουςιϊν, 

λιπαντικϊν ουςιϊν, 

χρωςτικϊν και βαρζων 

μετάλλων. 

2000 2000 

  
Πσιελάξηα 2ml, 
ρσξίο 
ελζσκαησκέλν 
θαπάθη αζθαιείαο, 
από 
πνιππξνππιέλην, 
αλζεθηηθά ζηελ 
απνζηείξσζε ζηνπο 
121°C. Λα είλαη 
ειεύζεξα DNase, 
RNase, 
ππξεηνγόλσλ 

Ρφγχθ PCR με φίλτρο, 

λευκοφ χρϊματοσ, 

αποςτειρωμζνα, 0.1-10μl , 

κατάλλθλα για GILSON 

Pipetman. Να είναι 

DNAse/RNAse/human 

DNA free, non-pyrogenic, 

non cytotoxic, Η 

ςυςκευαςία να είναι 96 

τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν 

IVD πιςτοποίθςθ και να 

είναι καταςκευαςμζνα 

40 racks 40 racks 
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νπζηώλ, ιηπαληηθώλ 
νπζηώλ, ρξσζηηθώλ 
θαη βαξέσλ 
κεηάιισλ.  
 

 

ςφμφωνα με το πρότυπο 

ΙSO 8655. 

Ούγρε PCR κε 
θίιηξν, γηα πηπέηηεο 
GILSON  2-30κl  

 

Ρφγχθ PCR με φίλτρο, 

λευκοφ χρϊματοσ, 

αποςτειρωμζνα, 2-30μl , 

κατάλλθλα για GILSON 

Pipetman. Να είναι 

DNAse/RNAse/human 

DNA free, non-pyrogenic, 

non cytotoxic, Η 

ςυςκευαςία να είναι 96 

τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν 

IVD πιςτοποίθςθ και να 

είναι καταςκευαςμζνα 

ςφμφωνα με το πρότυπο 

ΙSO 8655. 

40 racks 60 racks 

Ούγρε PCR κε 
θίιηξν, γηα πηπέηηεο 
GILSON  20-100κl  

 

Ρφγχθ PCR με φίλτρο, 

λευκοφ χρϊματοσ, 

αποςτειρωμζνα, 20-100μl 

, κατάλλθλα για GILSON 

Pipetman. Να είναι 

DNAse/RNAse/human 

DNA free, non-pyrogenic, 

non cytotoxic, Η 

ςυςκευαςία να είναι 96 

τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν 

IVD πιςτοποίθςθ και να 

είναι καταςκευαςμζνα 

ςφμφωνα με το πρότυπο 

ΙSO 8655. 

40 racks 40 racks 

Ούγρε PCR κε 
θίιηξν, γηα πηπέηηεο 
GILSON  20-200κl P 

 

 
Ρφγχθ PCR με φίλτρο, 

λευκοφ χρϊματοσ, 
αποςτειρωμζνα, 20-200μl 
, κατάλλθλα για GILSON 

Pipetman. Να είναι 
DNAse/RNAse/human 

DNA free, non-pyrogenic, 
non cytotoxic, Η 

ςυςκευαςία να είναι 96 
τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν 
IVD πιςτοποίθςθ και να 
είναι καταςκευαςμζνα 

ςφμφωνα με το πρότυπο 
ΙSO 8655. 

40 racks 40 racks 

Ούγρε PCR κε Ρφγχθ PCR με φίλτρο, 40 racks 20 racks 
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θίιηξν, γηα πηπέηηεο 
GILSON  200-1000κl  

 

λευκοφ χρϊματοσ, 

αποςτειρωμζνα,200-

1000μl , κατάλλθλα για 

GILSON Pipetman. Να 

είναι 

DNAse/RNAse/human 

DNA free, non-pyrogenic, 

non cytotoxic, Η 

ςυςκευαςία να είναι 96 

τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν 

IVD πιςτοποίθςθ και να 

είναι καταςκευαςμζνα 

ςφμφωνα με το πρότυπο 

ΙSO 8655. 

Ούγρε PCR κε 
θίιηξν, γηα πηπέηηεο 
Eppendorf  200-
1000κl  

 

Ρφγχθ PCR με φίλτρο, 

λευκοφ χρϊματοσ, 

αποςτειρωμζνα,200-

1000μl , κατάλλθλα για 

Eppendorf Pipetman. Να 

είναι 

DNAse/RNAse/human 

DNA free, non-pyrogenic, 

non cytotoxic, Η 

ςυςκευαςία να είναι 96 

τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν 

IVD πιςτοποίθςθ και να 

είναι καταςκευαςμζνα 

ςφμφωνα με το πρότυπο 

ΙSO 8655. 

0 20 racks 

Nitrile S powder free 

(1x10) gloves 

Γάντια από νιτρίλιο, χωρίσ 

ποφδρα, μζγεκοσ Small, 

100 ηεφγθ ανά 

ςυςκευαςία. 

10 30 

Sempermed nitrile 
M powder free 
(1x10) gloves 

 

Γάντια από νιτρίλιο, χωρίσ 

ποφδρα, μζγεκοσ medium, 

100 ηεφγθ ανά 

ςυςκευαςία 

10 6 

Penicillin/Streptomy

cin 

Αντιβιοτικά 

Penicillin/Streptomycin 

κατάλλθλο για το υλικό 

μεταφοράσ και 

ςυντιριςθσ κλινικϊν 

δειγμάτων 100ml 

0 1 

Amphotericin B Αντιβιοτικό Amphotericin 

B κατάλλθλο για το υλικό 

0 1 
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μεταφοράσ και 

ςυντιριςθσ κλινικϊν 

δειγμάτων 50ml 

Garamycin Αντιβιοτικό Garamycin 

κατάλλθλο για το υλικό 

μεταφοράσ και 

ςυντιριςθσ κλινικϊν 

δειγμάτων 50ml 

0 1 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηκήκαηνο 2 45833,39€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α 

 

ΡΚΖΚΑ 3 ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΓΗΑ ΡΖ ΠΠΘΔΖ REAL TIME 

PCR LIGHTCYCLER 2.0   

  

 

Αλαιώζηκα Ξξνδηαγξαθέο  Εεηνύκελε 

πνζόηεηα γηα 

ην εξγαζηήξην 

Λ.Διιάδνο 

Εεηνύκελε 

πνζόηεηα γηα 

ην εξγαζηήξην 

Β.Διιάδνο 

 

FastStart DNA 

Master Hybprobe 

Κιτ που περιλαμβάνει όλα 

τα απαραίτθτα 

αντιδραςτιρια για τθν 

εκτζλεςθ Real Time PCR 

με ανιχνευτζσ τεχνολογίασ 

FRET ςτο 

κερμοκυκλοποιθτι 

LightCycler 2.0. Σο κιτ να 

περιλαμβάνει Taq DNA 

Polymerase, κατάλλθλθ 

για εφαρμογζσ PCR 

πραγματικοφ χρόνου. Να 

απαιτείται μόνο θ 

προςκικθ γενωμικοφ 

DNA, εκκινθτϊν, 

ανιχνευτϊν και μαγνθςίου 

(εφόςον χρειάηεται). 

480 
αληηδξάζεηο 

 

0 

 

LightMix kit 

Tamiflu resistance 

kit  (96 reactions) 

Κιτ που περιζχει 

ςθμαςμζνουσ ανιχνευτζσ 

για τθ βζλτιςτθ ανίχνευςθ 

φκοριςμοφ ςτο 

κερμοκυκλοποιθτι 

LightCycler 2.0 που 

αντιςτοιχεί ςτθν 

παρουςία τθσ ςθμειακισ 

μεταλλαγισ Η275Τ ςτο 

γονίδιο τθσ 

νευραμινιδάςθσ ςτελεχϊν 

γρίπθσ που ςχετίηεται με 

εμφάνιςθ αντοχισ του ιοφ 

γρίπθσ ςτα αντιικό 

ςκεφαςμα τθσ 

οςελταμιβίρθσ 

192 

αληηδξάζεηο 

 

0 
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Ρξηρνεηδή γηα ρξήζε 
ζηε ζπζθεπή 
LightCycler  

 

ωλθνάρια αντίδραςθσ 

(υποδοχείσ δειγμάτων) με 

άριςτεσ οπτικζσ ιδιότθτεσ, 

ςυμβατά με τθν 

τεχνολογία του 

κερμοκυκλοποιθτι 

LightCycler 2.0, και τθ 

μζκοδο τθσ Real Time 

PCR. Σα ςωλθνάρια να 

φζρουν πιςτοποίθςθ για 

in -vitro διαγνωςτικι 

χριςθ 

(5x96) X 5 

 

0 

 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηκήκαηνο 3: 5.173,38€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α 

 

ΡΚΖΚΑ 4 ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΠΠΘΔΔΠ REAL TIME 

PCR ROTORGENE RG6000H ΘΑΗ ΑΒΗ 7500  

Αλαιώζηκα Ξξνδηαγξαθέο  Εεηνύκελε 

πνζόηεηα γηα 

ην εξγαζηήξην 

Λ.Διιάδνο 

Εεηνύκελε 

πνζόηεηα γηα 

ην εξγαζηήξην 

Β.Διιάδνο 

Tamiflu resistance 

kit  (100 reactions) 

Κιτ που περιζχει 

ςθμαςμζνουσ ανιχνευτζσ 

για τθ βζλτιςτθ ανίχνευςθ 

φκοριςμοφ ςτο 

κερμοκυκλοποιθτι 

Rotorgene RG6000 ι/και 

ABI 7500 που αντιςτοιχεί 

ςτθν παρουςία τθσ 

ςθμειακισ μεταλλαγισ 

Η275Τ ςτο γονίδιο τθσ 

νευραμινιδάςθσ ςτελεχϊν 

γρίπθσ. Η παραπάνω 

μετάλλαξθ ςυνδζεται με 

εμφάνιςθ ανκεκτικότθτασ 

ςτα αντιικό ςκεφαςμα τθσ 

οςελταμιβίρθσ. 

0 200 
αληηδξάζεηο 

 

Νπηηθά ζσιελάξηα 
γηα ρξήζε ζε 
Realtime PCR 
ηερληθέο 

 

ωλθνάρια αντίδραςθσ 

(υποδοχείσ δειγμάτων) 

0.2ml, με άριςτεσ οπτικζσ 

ιδιότθτεσ, ςυμβατά με τθν 

τεχνολογία του 

κερμοκυκλοποιθτι 

Rotorgene RG6000, και τθ 

0 960 
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μζκοδο τθσ Real Time 

PCR. Σα ςωλθνάρια να 

φζρουν πιςτοποίθςθ για 

in -vitro διαγνωςτικι 

χριςθ και να είναι 

αποςτειρωμζνα. 

Δηδηθά ζσιελάξηα 
0.1ml γηα ρξήζε κε 
ην Rotorgene 6000 

 

ωλθνάρια αντίδραςθσ 

(υποδοχείσ δειγμάτων) με 

άριςτεσ οπτικζσ ιδιότθτεσ, 

ςυμβατά με τθν 

τεχνολογία του 

κερμοκυκλοποιθτι 

Rotorgene RG6000 και τθ 

μζκοδο τθσ Real Time 

PCR. (250τεμ) 

0 4 

 

 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηκήκαηνο 4 2.521,50€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α 

 

 

ΡΚΖΚΑ 5 ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΓΗΑ ΡΖ ΠΠΘΔΖ REAL TIME PCR STRATEGENE 

MX300P 

 

Αλαιώζηκα Ξξνδηαγξαθέο  Εεηνύκελε 

πνζόηεηα γηα 

ην εξγαζηήξην 

Λ.Διιάδνο 

Εεηνύκελε 

πνζόηεηα γηα 

ην εξγαζηήξην 

Β.Διιάδνο 

Νπηηθά ζσιελάξηα 
γηα ρξήζε ζηε 
ζπζθεπή Mx3005P  

 

ωλθνάρια αντίδραςθσ 

(υποδοχείσ δειγμάτων), 

ταινία των οκτϊ (8x strip), 

με άριςτεσ οπτικζσ 

ιδιότθτεσ, ςυμβατά με τθν 

τεχνολογία του 

κερμοκυκλοποιθτι 

Stratagene Mx3005P, και 

τθ μζκοδο τθσ Real Time 

PCR. Σα ςωλθνάρια να 

φζρουν πιςτοποίθςθ για 

in -vitro διαγνωςτικι 

χριςθ και να είναι 

αποςτειρωμζνα. 

1200  

Θαπάθηα νπηηθώλ 
ζσιελαξίσλ 
Mx3005P  

 

Καπάκια ςωλθναρίων 

αντίδραςθσ (υποδοχείσ 

δειγμάτων), ταινία των 

οκτϊ (8x strip), με άριςτεσ 

1200  
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οπτικζσ ιδιότθτεσ, 

ςυμβατά με τθν 

τεχνολογία του 

κερμοκυκλοποιθτι 

Stratagene Mx3005P, και 

τθ μζκοδο τθσ Real Time 

PCR. Σα ςωλθνάρια να 

φζρουν πιςτοποίθςθ για 

in -vitro διαγνωςτικι 

χριςθ και να είναι 

αποςτειρωμζνα. 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηκήκαηνο 5 1471,73€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α 

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο  πξνζθνξά κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα θάζε ηκήκα φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Γ ηεο παξνχζεο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί σο εμήο: 

 

Γηα ην ηκήκα 1 εμνπιηζκόο 

 

 

α) 1ε Γφζε ίζε κε ην 100% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαηφπηλ ηεο νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηε επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

 

Γηα ην ηκήκα 2 αλαιώζηκα γηα ην εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο 

γξίπεο 

 

α) 1ε Γφζε ίζε κε ην 100% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαηφπηλ ηεο νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηε επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

 

Γηα ην ηκήκα 3 αλαιώζηκα γηα ην εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο 

γξίπεο 

 

α) 1ε Γφζε ίζε κε ην 100% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαηφπηλ ηεο νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηε επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

Γηα ην ηκήκα 4 αλαιώζηκα γηα ην εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο 

γξίπεο 

 

α) 1ε Γφζε ίζε κε ην 100% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαηφπηλ ηεο νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηε επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 
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Γηα ην ηκήκα 5 αλαιώζηκα γηα ην εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο 

γξίπεο 

 

α) 1ε Γφζε ίζε κε ην 100% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαηφπηλ ηεο νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηε επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

 

Όιεο νη αλσηέξσ πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ απφ ην αξκφδην πνπξγείν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο  

 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151/Α/94), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 5ν 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο 

28/02/2015. 

 

 

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν 

ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

1. Ζ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Αγξάθσλ 3-5 Καξνχζη) 

ή φπνπ αιινχ ρξεηαζηεί θαη ζα αλαθέξεηαη ξεηψο ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπ αλαδφρνπ.   

 

2. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, εληφο δέθα πέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

παξάδνζε θάζε παξαδνηένπ δχλαηαη λα δηαηππψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επ΄ 

απηψλ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο 

δηνξζψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη  

ηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη λα ππνβάιιεη εθ λένπ ην 

παξαδνηέν. 
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3. Κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο, ζεσξνχληαη εθπιεξσζείζεο νη απφ ηε ζχκβαζε 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. Νη ππνρξεψζεηο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο εθπιεξνχληαη κε ηελ εμφθιεζε ην αξγφηεξν εληφο εμήληα (60) εκεξψλ 

ηνπ ελαπνκείλαληνο ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ αλάδνρν. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 7ν 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζηε βάζε ηεο Πχκβαζεο κε ηελ 

πξνζήθνπζα επηκέιεηα θαη ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ρξεζηψλ εζψλ. 

2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη άιινλ αξκφδην θνξέα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ 

ππνδείμεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαθνξέο, 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ, θαηφπηλ 

ζρεηηθνχ ηεο αηηήκαηνο. 

4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή 

ιχζε ηεο Πχκβαζεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φια ηα απνηειέζκαηα, πιεξνθνξίεο, 

ζηνηρεία, θάζε έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο, πνπ 

ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κε δαπάλεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο.  

5. Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ 

ιακβάλεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, σο εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηεί 

ή απνθαιχπηεη ζε άιια πξφζσπα (πιελ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη απηφ κφλν ζην 

βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο), ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

6. Ν αλάδνρνο ξεηψο επζχλεηαη, γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ ή πξνζθηεζέλησλ απηνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ Πχκβαζε, θαζψο θαη γηα 

ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

7. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, 

ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Λνκνζεζία. 
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ΑΟΘΟΝ 8ν 

ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΡΚΖΚΑ 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θξάηε – 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα θξάηε – κέιε ηεο 

Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν (ΔΝΣ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα 

θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Π.Γ.Π.) 

ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ. 

2513/97 (ΦΔΘ Α΄139), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Π.Γ.Π. – ή 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε 

ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΝΣ ή 

ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε Π.Γ.Π. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη 

ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή 

ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ 

ρσξψλ, θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

ζηελ πινπνίεζε έξγσλ αληίζηνηρσλ κε ην πξνθεξπζζφκελν. 

 

Ππγθεθξηκέλα απαηηείηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή αζξνηζηηθά ζηελ πεξίπησζε 

Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο γηα ηα ηκήκαηα 1, 3, 4 θαη 5.  

1. Λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ Ρκήκαηνο 

γηα ην νπνίν ππνβάιινπλ πξνζθνξά. 

2. Λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αλάινγα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνχ θαη επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ, αζξνηζηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ηνπ 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ππφ αλάζεζε Ρκήκαηνο. 

Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ηνπ Ρκήκαηνο 1 ηνπ έξγνπ νθείινπλ λα απνδείμνπλ φηη 

πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ), ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

ηεθκεξίσζεο ηαμηλνκεκέλα ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

Α) Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθέξνληνο 
Δηδηθόηεξα: 

Α) Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθέξνληνο 

Ζ ελφηεηα «Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά Ξξνζθέξνληνο» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Πηνηρεία ηνπ Ξξνζθέξνληνο (επσλπκία, λνκηθή κνξθή, έηνο ίδξπζεο 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, φλνκα ηνπ αξκνδίνπ πξνζψπνπ γηα ηελ 

πξνζθνξά). 

 Ξεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Ξξνζθέξνληνο (λνκηθή κνξθή, έηνο ίδξπζεο, νξγάλσζε, εχξνο 

δξαζηεξηνηήησλ, ζπλεξγαζίεο, θιπ.) 



 

27 

 Ξεξηγξαθή ηεο ππνδνκήο ηνπ πξνζθέξνληνο (θεληξηθά γξαθεία, 

ππνθαηαζηήκαηα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο,  κεραλνγξαθηθή ππνδνκή)  

 Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο.  
 

 

 

 Γηα ην Ρκήκα 2 ηνπ έξγνπ 

 Λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ 

Ρκήκαηνο γηα ην νπνίν ππνβάιινπλ πξνζθνξά. 

 Λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπο.  

 Λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αλάινγα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνχ θαη επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ, αζξνηζηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ηνπ 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ππφ αλάζεζε Ρκήκαηνο. 

Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ηνπ Ρκεκάηνο 2 ηνπ έξγνπ νθείινπλ λα απνδείμνπλ φηη 

πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ), ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

ηεθκεξίσζεο ηαμηλνκεκέλα ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

Α) Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθέξνληνο 

Β) Πηνηρεία ελαζρφιεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ζε ζπλαθή κε ην έξγν αληηθείκελα 

Γ) Πηνηρεία Σξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο πξνζθέξνληνο 
 

Δηδηθόηεξα: 

Α) Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθέξνληνο 

Ζ ελφηεηα «Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά Ξξνζθέξνληνο» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Πηνηρεία ηνπ Ξξνζθέξνληνο (επσλπκία, λνκηθή κνξθή, έηνο ίδξπζεο 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, φλνκα ηνπ αξκνδίνπ πξνζψπνπ γηα ηελ 

πξνζθνξά). 

 Ξεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Ξξνζθέξνληνο (λνκηθή κνξθή, έηνο ίδξπζεο, νξγάλσζε, εχξνο 

δξαζηεξηνηήησλ, ζπλεξγαζίεο, θιπ.) 

 Ξεξηγξαθή ηεο ππνδνκήο ηνπ πξνζθέξνληνο (θεληξηθά γξαθεία, 

ππνθαηαζηήκαηα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο,  κεραλνγξαθηθή ππνδνκή)  

 Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο.  
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Β) Πηνηρεία ελαζρόιεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ζε ζπλαθή αληηθείκελα κε ην 

Ρκήκα 2  ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν ππνβάιιεη πξνζθνξά 

Ζ ελφηεηα «Πηνηρεία ελαζρφιεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ζε ζπλαθή κε ην έξγν 

αληηθείκελα» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Θαηάινγν κε ζπλνπηηθή θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ησλ ζπλαθψλ έξγσλ, 

(πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνχ θαη επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ) πνπ αλέιαβε θαη 

νινθιήξσζε ν Ξξνζθέξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία. Γηα θάζε έλα απφ ηα 

έξγα, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν πειάηεο θαη ε ρξνλνινγία αλάιεςεο ηνπ έξγνπ, 

ε δηάξθεηα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ξφινο 

Ξξνζθέξνληα (θχξηνο ζπκβαιιφκελνο, ππεξγνιάβνο, θιπ), άιινη 

ζπκκεηέρνληεο θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην έξγν. 

Ρα αλσηέξσ έξγα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δάλ ν 

Ξειάηεο είλαη δεκφζηνο θνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο.  

Δάλ ν Ξειάηεο είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη δήισζε 

είηε ηνπ ηδηψηε, είηε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, θαη φρη ε ζρεηηθή Πχκβαζε 

Έξγνπ.  

Ν Θαηάινγνο Έξγσλ  πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

 
Α/Α ΠΕΛΑΣΗ ΤΝΣΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΣΕΛΕΗ 
ΕΡΓΟΤ 

(από - έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΜΟ 
(€) 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΦΑΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΕΙΦΟΡΑ 

ΣΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 
ΣΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμός) 

ΣΟΙΥΕΙΟ 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 
(τύπος & 

ημερομηνία) 

         

 

Όπνπ:  

- «ΞΑΟΝΠΑ ΦΑΠΖ»: νινθιεξσκέλν επηηπρψο / ζε εμέιημε 

- «ΠΡΝΗΣΔΗΝ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ»: πηζηνπνηεηηθφ Γεκφζηαο Αξρήο, πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο Γεκφζηαο Αξρήο, δήισζε πειάηε-ηδηψηε, δήισζε ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ έξγα, έλα (1) ηνπιάρηζηνλ παξφκνην κε ην αληηθείκελν ηνπ ππφ 

αλάζεζε Έξγνπ, ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, 

ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά. 

 

Όηαλ νη Ξξνζθέξνληεο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηξίηνπο, (ππεξγνιάβνπο 

ή/ θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο,) γηα ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ην 

νπνίν πξνζθέξνπλ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θαηάζηαζε κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαζψο θαη 

ηα αληίζηνηρα κέξε ηνπ Ρκήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηήζνπλ. Δπηπξφζζεηα 

πξέπεη λα θαηαζέζνπλ δειψζεηο ζπλεξγαζίαο, ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ 

ππεξγνιάβσλ ή/ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ κε ηηο νπνίεο ζα δειψλνπλ φηη 

απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ηνπ κέξνπο ηνπ Ρκήκαηνο ζε πεξίπησζε Θαηαθχξσζεο 
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ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Ξξνζθέξνληα. Ζ ελ ιφγσ θαηάζηαζε 

ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή:  

 

Ξεξηγξαθή κέξνπο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ 

πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα 
αλαζέζεη ζε πεξγνιάβν/ εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε 

Δπσλπκία πεξγνιάβνπ/ 
Δμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε 

Ζκεξνκελία 

Γήισζεο 

Ππλεξγαζίαο 

   

   

 

Γ) Πηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο 

Ζ ελφηεηα «Πηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

- Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ 

εηψλ. 

- Γήισζε πεξί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο ζρεηηθά κε έξγα, παξφκνηα κε ην 

πξνθεξπζζφκελν, πνπ έρνπλ πινπνηήζεη θαηά ηα πξνεγνχκελα ηξία (3) έηε. 

 

 

Πε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιεη θνηλή πξνζθνξά, νη παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη κεξηθψο γηα θάζε έλα κέινο ηεο 

έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ζχλνιφ ηεο, ε πξνζθνξά ηεο 

έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θαιχπηεη εμ’ νινθιήξνπ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. 

 

Ρα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Αλ νη απνδέθηεο 

ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε 

πινπνίεζεο ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε 

αλαζέηνπζα αξρή. Δάλ νη απνδέθηεο ησλ έξγσλ είλαη ηδησηηθνί θνξείο, πηζηνπνηεηηθά 

πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. Πε πεξίπησζε πνπ είλαη αλέθηθηε ε 

πξνζθφκηζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ ή κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ δελ 

είλαη δπλαηφ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα πηζηνπνηεηηθά απηά, κπνξεί λα ππνβιεζεί αληί γη’ 

απηά πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86. 

Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ ζε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην 

δηαθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα Έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
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ΑΟΘΟΝ 9ν 

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ – ΞΝΒΝΙΖ- ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ηκεκάησλ ή γηα θάζε 

ηκήκα ρσξηζηά. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο 

πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηκήκαηνο.  Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ εληαία πεξηζζφηεξν 

ηνπ ελφο ηκήκαηα. Ξξνζθνξέο αφξηζηεο αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη 

πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο.   

Νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. 

 λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία 

εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα 

επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη 

γεληθά ζα επηβεβαηψζεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

 Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε 

δχν (2) αληίγξαθα θαη έλα CD. Πε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα 

απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε  ιέμε ¨ΞΟΥΡΝΡΞΝ¨ θαη 

απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο 

κεηαμχ ηνπο.  

Ν εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη 

ηε ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

 

α.  "ΞΟΝΠΝΣΖ - ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΘΔΗ Ν ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ" κε 

θεθαιαία γξάκκαηα 

β.  H ιέμε "ΞΟΝΠΦΝΟΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

γ. Αθνξά: Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ην πνέξγν 4: «Δμνπιηζκφο & 

αλαιψζηκα γηα ην εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο» ηεο πξάμεο 

«Γηθηχσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ 

λνζεκάησλ». 

Ρκήκα:… 

Γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ππνβάιινληαη μερσξηζηέο πξνζθνξέο. 

 

 

 

Ν ΔΛΗΑΗΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ ΘΑΘΔ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ:  

Ρνπο δπν παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 

Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν): 
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1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο  πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.) 

ηνπ ηκήκαηνο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  

2.πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη  

vii) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη. 

viii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

ix) Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ. 

x) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

xi) Όηη ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

3.πεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία: 

Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  

o Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ  ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 

o Γελ ηεινχλ ην ηειεπηαίν εμάκελν ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, εηδηθή ή 
θνηλή, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 
απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο  ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην. 
Ζ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 
δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ. 
Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο πξνζψπσλ/θνηλνπξαμίαο νη ππεχζπλεο 
δειψζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη απφ ην/ηνπο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο 
ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

4. Ρα δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζεο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/αιινδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζα ππνβάιινληαη ζε 

επίζεκα αληίγξαθα. 

5. Ξαξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηα αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο 
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εθπξφζσπφο ηνπ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαη έγγξαθν παξνρήο ζε απηφλ εηδηθήο 

ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο.   

6. Ρνπο πίλαθεο ζπκκόξθσζεο ζπκπιεξσκέλνπο αλα Ρκήκα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ΚΔΟΝΠ Γ ηεο παξνχζεο  

 

 

Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή 

απφξξηςεο, δηακνξθσκέλα σο εμήο: Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, θαη λα 

αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή επηζεκαίλεηαη φηη 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα 

αλαθέξεηαη ρσξηζηά. 

Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

Πε πεξίπησζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 

νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ». 

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε 

«ΓΥΟΔΑΛ» ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ 

πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ 

πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Γ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο 

 

ΑΟΘΟΝ 10ν 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα 

εκέξεο (240) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο θαηάζεζήο ηνπο. 

 

ΑΟΘΟΝ 11ν 

ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ  
Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ 

(8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο, απηέο 

παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. 

Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί 

πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

ΑΟΘΟΝ 12ν 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Α. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ (δεκφζηα) ζηα γξαθεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ( ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5, 15123 

ΚΑΟΝΠΗ) παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο. 

 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

Νη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία : 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο , κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ φια ηα 

πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν,  

 Νη Φάθεινη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη Φάθεινη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη. 

 Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο ηνπ έξγνπ ζε 

Ξξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 

γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ 

εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

 

Β. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ρσξηζηά. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ζα αθνινπζεζνχλ ηα 

ζηάδηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

B.1 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ-

ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΗΛΑΘΥΛ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ   

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη 

ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο.  
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Β.2 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζε θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο-πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο  απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο ζα γλσζηνπνηεζεί, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην 

δηαγσληζκφ, πνπ ζα ζηαιεί κε θαμ ή ηειεγξάθεκα ή ηειενκνηνηππία ζηνπο 

Ξξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη ειέγρζεθαλ 

ηερληθά. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 

απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία 

Γηελέξγεηαο ζηνπο Ξξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν 

δηελέξγεηαο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 

απνζθξαγηζζνχλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.   

 
 

ΑΟΘΟΝ 13ν 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 

ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα 

ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη: 

 

Α. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 

γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο 

πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 

25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 
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δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 

31.12.1998, ζει. 2).  

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 

77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 

ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

2331/1995 (Φ.Δ.Θ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 

3424/2005 (Φ.Δ.Θ. Α΄ 305/2005). 

 ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, 

δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη 

εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

2. Νη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 



 

36 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο, φπσο 

απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δε ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη 

ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) 

θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά 

εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή 

ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή 

ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιεο αλάινγεο 

θαηάζηαζεο. 

3. Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή 

ηνπο αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή φηη δελ έρεη 

θαηαηεζεί αίηεζε ζπλδηαιιαγήο, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 

έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
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(Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν 

θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ 

ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

4. Νη Ππλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

ηνπο Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ 

παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 

β. Ρα δηθαηνινγεηηθά β θαη γ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ. 1.2.Α ,εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο παξ. 1.2. 

Α ηεο παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, 

αληίζηνηρα,  

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

5. Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ 

εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία 

γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε 

δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη 

αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ 

θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 14  

ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ – ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ  

1. Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε απηφλ 
θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη 
έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή) ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 15 ηνπ ΞΓ 118/2007. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ην αξκφδην 
φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ. 

Κε ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη 
ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

2. Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: 

Α) Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη 
ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ  ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ  θαη ην 
απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Β) Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν 
εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 
εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ  
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά 
απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ 
απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

Γ)  Θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, 
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν 
ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή 
παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη 
απφ  ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν 
εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο 
απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

Γ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ 
αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε 
εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ 
φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) 
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 
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4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο 
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο ππεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε 
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζε απηνχο, απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 

5. Γηα ην απνδεθηφ ηεο  άζθεζεο έλζηαζεο εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 15 παξ. 6 ηνπ ΞΓ 118/2007. 

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 15 

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ 

επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο 

θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο 

ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 16 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ 

Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο 

πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  

 

 

16.1.ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη 

κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο 

νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (επξψ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ  

Ππγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιή είλαη: 

 

1. Γηα ην ηκήκα 1, 225€ 

2. Γηα ην ηκήκα 2, 2.291,67€ 

3. Γηα ην ηκήκα 3, 258,67€ 
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4. Γηα ην Ρκήκα 4, 126,08€ 

5. Γηα ην Ρκήκα 5, 73,59€ 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ελψ ζηνπο ππφινηπνπο πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 

16.2. ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ   

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

(πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην 

πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε 

νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, 

δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ ηξάπεδα.   

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί 

λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη 

εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο 

δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη 

θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε 

ιχζε.  
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ΚΔΟΝΠ Β 
 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ - ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  

 

1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

Πηφρνο ηεο πξάμεο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην παξφλ έξγν είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ζχγρξνλνπ δηθηχνπ παξαηεξεηψλ λνζεξφηεηαο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο 

(ΞΦ), γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο γξηπψδνπο ζπλδξνκήο θαη άιισλ 

θιηληθψλ ζπλδξφκσλ/λνζεκάησλ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δεκφζηα πγεία (ζχζηεκα 

sentinelΞΦ). 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο sentinel ΞΦ είλαη απαξαίηεηεο ηξεηο 

ζπληζηψζεο: 1) έλαο αξηζκφο επηιεγκέλσλ “κνλάδσλ επηηήξεζεο sentinel” ζηελ ΞΦ 

2) έλαο «θεληξηθφο θνξέαο επηηήξεζεο» πνπ ζπληνλίδεη ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ηεο 

επηδεκηνινγηθήο πιεξνθνξίαο θαη 3) έλα εξγαζηεξηαθφ θέληξν αλαθνξάο, πνπ 

ζπληνλίδεη ην εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηεο επηηήξεζεο (φζνλ αθνξά εηδηθά ζηελ 

επηηήξεζε ηεο γξηπψδνπο ζπλδξνκήο). Ζ ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ 

ζπληζησζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο είλαη αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε θαη 

απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία.  

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξάμεο σο “κνλάδεο επηηήξεζεο 

sentinel” νξίδνληαη νη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (π.ρ. θέληξα πγείαο, 

πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, κνλάδεο πγείαο νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θιπ) θαη νη 

ηδηψηεο ηαηξνί (π.ρ. παζνιφγνη, γεληθνί ηαηξνί, παηδίαηξνη θιπ), πνπ ζα αλαιάβνπλ λα 

ζπιιέγνπλ ζπζηεκαηηθά επηδεκηνινγηθή πιεξνθνξία θαη εξγαζηεξηαθά δείγκαηα γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Υο «θεληξηθφο θνξέαο επηηήξεζεο» νξίδεηαη ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 

 

Υο εξγαζηεξηαθά θέληξα αλαθνξάο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο νξίδνληαη ην 

εζληθφ εξγαζηήξην αλαθνξάο γξίπεο Λνηίνπ Διιάδνο [κε έδξα ην Διιεληθφ 

Ηλζηηηνχην (Δ.Η.) Pasteur] θαη ην εζληθφ εξγαζηήξην αλαθνξάο γξίπεο Βνξείνπ 

Διιάδνο (κε έδξα ην Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην). 

 

Ζ επηδεκηνινγηθή πιεξνθνξία γηα ηα επηηεξνχκελα απφ ην ζχζηεκα 

ζχλδξνκα/λνζήκαηα ζα θαηαρσξείηαη απφ ηηο επηιεγκέλεο “κνλάδεο επηηήξεζεο 

sentinel” κέζσ ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο (web-based) εθαξκνγήο. Ν θεληξηθφο 

θνξέαο ζα επεμεξγάδεηαη θαη αλαιχεη ηελ πιεξνθνξία ζε εβδνκαδηαία βάζε, 

παξάγνληαο εθζέζεηο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο (δείθηεο λνζεξφηεηαο, 

δηαρξνληθή εμέιημε ηεο λνζεξφηεηαο, απεηθφληζε ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο, 

αλάιπζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ), πνπ ζα δηαηίζεληαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

δεκφζηαο πγείαο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ (αθελφο ζρεηηθά 

κε ηε ιήςε κέηξσλ δεκφζηαο πγείαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη αθεηέξνπ ζρεηηθά κε 

ηε ράξαμε κεζν-καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο δεκφζηαο πγείαο).  
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Ρα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα γηα ηελ επηηήξεζε ηεο γξίπεο πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ 

ην δίθηπν παξαηεξεηψλ λνζεξφηεηαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ εξγαζηεξηαθά 

απνηειέζκαηα (εξγαζηεξηαθφ ζθέινο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο). Ζ επηβεβαίσζε ησλ 

γξηπσδψλ ζπλδξνκψλ γίλεηαη κε ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο απφ θιηληθά 

δείγκαηα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ δεηγκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη, 

ηελ ηαρεία κεηαθνξά ηνπο ζην εξγαζηήξην θαη ηνλ θαηάιιειν ηξφπν απνζήθεπζεο 

πξηλ ηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. Ρα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζηεξηαθήο αλάιπζεο ζα 

θαηαρσξνχληαη απφ ηα εξγαζηήξηα αλαθνξάο κέζσ web-based εθαξκνγήο θαη ζα 

ελζσκαηψλνληαη απφ ην Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ ζηηο 

επηδεκηνινγηθέο εθζέζεηο. 

 

Ρα δχν εζληθά εξγαζηήξηα αλαθνξάο γξίπεο ηεο Διιάδνο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε 

ηα πξφηππα ηνπ ΞΝ απφ ηνλ νπνίν έρνπλ αλαγλσξηζζεί. Ακθφηεξα αλήθνπλ ζην 

δηεζλέο δίθηπν εζληθψλ εξγαζηεξίσλ αλαθνξάο γξίπεο ηνπ ΞΝ θαη ζην δίθηπν ησλ 

εζληθψλ εξγαζηεξίσλ αλαθνξάο ηνπ European Center for Disease Control (ECDC). 

Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλαγλσξίζεψο ηνπο, ηα εξγαζηήξηα απηά ζπκκεηέρνπλ κε 

επηηπρία ζε πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ ηνλ 

ΞΝ θαη ην ECDC. Δπνκέλσο ε απφδνζε ησλ εξγαζηεξίσλ βξίζθεηαη ζε δηεζλψο 

πηζηνπνηεκέλα απνδεθηά φξηα.  

 

Ρν Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Λ. Διιάδνο ζην Δ.Η. Ξαζηέξ έρεη 

δηαπηζηεχζεη απφ ην 2009 ηελ κέζνδν real time PCR  “Αλίρλεπζε RNA ηψλ γξίπεο 

ηχπνπ Α θαη Β” πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηάγλσζε ηνπ ηνχ γξίπεο, ζχκθσλα κε ην 

Ξξφηππν EN ISO 15189  (Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο -ΔΠΓ, Αξ. Ξηζηνπνηεηηθνχ 

623,  http://www.esyd.gr/eped/1.28079_el.doc).  

 

Πην πιαίζην ηεο πξάμεο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην παξφλ έξγν πξνβιέπεηαη ε 

επέθηαζε ηεο Γηαπίζηεπζεο θαηά ΔΛ ISO 15189 απφ ηνλ ΔΠΓ θαη ζε άιιεο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο γξίπεο ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην 

Αλαθνξάο Λ. Διιάδαο. Ππγθεθξηκέλα, ζα δηαπηζηεπζνχλ νη αθφινπζεο κέζνδνη πνπ 

αθνξνχλ ηε δηάγλσζε ηεο γξίπεο αιιά θαη άιισλ αλαπλεπζηηθψλ ηψλ πνπ είλαη 

απαξαίηεην λα αληρλεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ, ψζηε λα 

ππάξρεη πιήξεο εηθφλα ηεο θπθινθνξίαο αλαπλεπζηηθψλ ηψλ: 

- Ξξνζδηνξηζκφο αληνρήο ηψλ γξίπεο ζηνπο αλαζηνιείο ηεο λεπξακηληδάζεο κε 

ηελ βηνρεκηθή κέζνδν MUNANA  

- Ξξνζδηνξηζκφο αληνρήο ηψλ γξίπεο ζηνπο αλαζηνιείο ηεο λεπξακηληδάζεο κε 

αλίρλεπζε ηεο κεηάιιαμεο Ζ275 ηνπ γνληδίνπ ηεο λεπξακηληδάζεο κε real 

time PCR 

- Κέζνδνο real time PCR γηα αλίρλεπζε Αλαπλεπζηηθνχ Ππγθπηηαθνχ Ηνχ Α θαη 

Β 

Όζνλ αθνξά ζην Δζληθφ Θέληξν Αλαθνξάο Γξίπεο Β. Διιάδνο, ζην πιαίζην ηεο 

πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ κε δηαδηθαζίεο δηαπίζηεπζεο ζχκθσλα κε 

http://www.esyd.gr/eped/1.28079_el.doc
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ηα δηεζλή Ξξφηππα ISO 15189 απφ ην ΔΠYΓ. Ππγθεθξηκέλα, νη κέζνδνη πξνο 

δηαπίζηεπζε γηα ην Δζληθφ Θέληξν Αλαθνξάο Γξίπεο Β. Διιάδνο είλαη: 

- Απνκφλσζε γελεηηθνχ πιηθνχ RNA απφ ην θιηληθφ δείγκα θαη αλίρλεπζε θαη 

ηππνπνίεζε ησλ ηψλ γξίπεο Α θαη Β κε ηε κέζνδν Real-Time RT-PCR. 

- πνηππνπνίεζε ησλ ηψλ γξίπεο Α ζε Ζ1Λ1 θαη Ζ3Λ2 κε κνξηαθέο ηερληθέο 

κε ηε κέζνδν Real-Time RT-PCR. 

- Κνξηαθφο έιεγρνο αληνρήο ζηνπο αλαζηνιείο ηεο λεπξακηληδάζεο, κε 

αλίρλεπζε κεηάιιαμεο H275Y ζην γνλίδην ηεο λεπξακηληδάζεο κε ηε κέζνδν 

Real-time RT-PCR SNP genotyping. 

Ρέινο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο πξνβιέπεηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο 

ηεο βηναζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Λ. 

Διιάδνο. Πην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Γξίπεο Λ. Διιάδνο ειέγρνληαη 

κνιπζκαηηθά δείγκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (π.ρ. πηχεια, θαξπγγηθά θαη 

ξηλνθαξπγγηθά επηρξίζκαηα, βξνγρηθέο εθθξίζεηο, βξνγρνθπςειηδηθφ έθπιπκα, θαη 

άιια δείγκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο), πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ 

πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ηδηαίηεξν θίλδπλν έρεη ε επεμεξγαζία 

δεηγκάησλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε επηδεκηψλ απφ 

κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ κεηαδίδνληαη αεξνγελψο. Ρέηνηα δείγκαηα γηα 

εμεηάζεηο, εθηφο ησλ δεηγκάησλ γηα επνρηθή γξίπε, έρνπλ παξαιεθζεί  ζην Δ.Η. 

Ξαζηέξ ζε πεξηπηψζεηο επηδεκηψλ φπσο ηνπ ηνχ SARS ην 2004, ηνπ ηνχ γξίπεο ησλ 

πηελψλ ην 2006, ησλ επηδεκηψλ ηιαξάο ην 2005-06 θαη 2010-11 θαζψο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο γξίπεο 2009. Αλ θαη ηα εξγαζηήξηα ηνπ Γηαγλσζηηθνχ 

Ρκήκαηνο ηνπ Δ.Η. Pasteur έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξφζθαηα (2006) θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνχο βηναζθάιεηαο ηνπ ΞΝ, κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ πηζηνπνηεζεί 

αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ηεο βηναζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ (επηπέδνπ 2 θαη 3). 

 
Ρν αληηθείκελν ηνπ ππφ δηαθήξπμε κε ηελ παξνχζα έξγνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα α) 

εξγαζηεξηαθνχ κηθξν-εμνπιηζκνχ, απαξαίηεηνπ γηα ηε δηαπίζηεπζε ησλ δχν εζληθψλ 

εξγαζηεξίσλ αλαθνξάο ηεο γξίπεο (Β. θαη Λ. Διιάδαο) β) αλαιψζηκσλ εηδψλ 

απαξαίηεησλ γηα ηε ιήςε ησλ θιηληθψλ δεηγκάησλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηεο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο ηαηξνχο θαη αλαιψζηκσλ 

εξγαζηεξίνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θιηληθψλ δεηγκάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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2.  ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

 
Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνληαη νη -από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο- ρξόλνη παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ παξαδνηέσλ 

 

 
 
ΡΚΖΚΑ 1- ΚΗΘΟΝΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΡΥΛ ΓΝ ΘΔΛΡΟΥΛ 
ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΟΗΞΖΠ  
 

Α/Α ΔΗΓΝΠ 
ΡΔΚΑΣΗΑ ΣΟΝΛΝΠ 

ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

1 Κηθξνθπγόθεληξνο 1 1 Κήλαο 
2 Θεξκόκεηξν 1 1 Κήλαο 
3 Αλαδεπηήξαο 1 1 Κήλαο 
4 Ξηπέηα 2 1 Κήλαο 
5 8 θάλαιε πηπέηα 1 1 Κήλαο 

6 
Ξιάθα θαηακεηξήζεσο 
θπηηάξσλ (ηχπνπ Neubauer) 

1 1 Κήλαο 

7 
Ξιάθα θαηακεηξήζεσο 
θπηηάξσλ (ηχπνπ Malassez) 

2 1 Κήλαο 

Ν παξαπάλσ εμνπιηζκφο ζα πεξηιακβάλεη θαη εγγχεζε ζπληήξεζεο απφ ηνλ 

Αλάδνρν γηα 1έηνο   

ΡΚΖΚΑ 2- ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝ ΠΘΔΙΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖΠ 
ΡΖΠ ΓΟΗΞΖΠ 
 

Α/Α ΔΗΓΝΠ 

ΡΔΚΑΣΗΑ/ 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠ/ 

UNITS/ 
ΑΙΙΖΙΝΣΗΠΔΗΠ/ 

ΒΑΠΔΗΠ/ 
ΠΥΙΖΛΔΠ/ 

RACKS 

ΣΟΝΛΝΠ 
ΞΑΟΑΓΝΠΖ

Π 

1 
Πηπιενί δεηγκαηνιεςίαο 
απνζηεηξσκέλνη  

750 Σ2 
1 Κήλαο 

2 

ιηθό ζπληήξεζεο θαη 
κεηαθνξάο θιηληθώλ 
δεηγκάησλ γηα ηνινγηθό 
έιεγρν  

800 1 Κήλαο 

3 Nutient Broth 1 1 Κήλαο 

4 
Θit απνκόλσζεο νιηθνύ 
γελσκηθνύ ηηθνύ RNA 

750 Σ2 1 Κήλαο 

5 
Πύζηεκα ελόο ζηαδίνπ RT-
PCR πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ  

1500 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠΣ2  

1 Κήλαο 

6 Αλάζηξνθε κεηαγξαθάζε 2000 UNITS 1 Κήλαο 

7 Platinum DNA πνιπκεξάζε 5000 UNITS 1 Κήλαο 
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8 
Γελεηηθά αλαζπλδπαζκέλε 
TaqDNA πνιπκεξάζε 

300 ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠ, 

100 UNITS 
1 Κήλαο 

9 Δθθηλεηέο (100κM) 200 ΒΑΠΔΗΠ 1 Κήλαο 
10 Taqman probes 10 1 Κήλαο 

11 Απόιπηε αηζπιηθή αιθνόιε 
(υςκευαςία 2,5 λίτρων) 

1 Σ2 1 Κήλαο 

12 

Θηη απνκόλσζεο DNA από 
αληίδξαζε PCR ή πήθησκα 
αγαξόδεο 
(υςκευαςία 250 ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ) 

250 Σ3 1 Κήλαο 

13 
Αγνξά ππεξεζηώλ 
αιιεινύρηζεο 

750ΑΙΙΖΙΝΣΗΠΔΗ

Π Σ2 
1 Κήλαο 

14 

Πσιήλεο 
θπηηαξνθαιιηέξγεηώλ 
επίπεδνπ ππζκέλα, κε 
θαπάθη αζθαιείαο 

450 ΠΥΙΖΛΔΠ 1 Κήλαο 

15 
Φηάιεο (flasks) 75cm² γηα 
θπηηαξνθαιιηέξγεηεο 

100 1 Κήλαο 

16 
Ξηάηα 96 θξεαηίσλ γηα 
θζνξηζκόκεηξν 

100 1 Κήλαο 

17 
Πσιελάξηα 
κηθξνθπγνθέληξνπ 1.7 mL 

1000 Σ2 1 Κήλεο 

18 
Πσιελάξηα 
κηθξνθπγνθέληξνπ 2.0 mL  

1000 1 Κήλαο 

19 Πσιελάξηα ζπιινγήο 2.0ml 2000 Σ2 1 Κήλαο 

20 

Πσιελάξηα 2ml, ρσξίο 
ελζσκαησκέλν θαπάθη 
αζθαιείαο, από 
πνιππξνππιέλην, αλζεθηηθά 
ζηελ απνζηείξσζε ζηνπο 
121°C. Λα είλαη ειεύζεξα 
DNase, RNase, ππξεηνγόλσλ 
νπζηώλ, ιηπαληηθώλ νπζηώλ, 
ρξσζηηθώλ θαη βαξέσλ 
κεηάιισλ 

40 RACKS Σ2  1 Κήλαο 

21 
Ούγρε PCR κε θίιηξν, γηα 
πηπέηηεο GILSON  2-30κl  

40 RACKS, 
60 RACKS 

1 Κήλαο 

22 
Ούγρε PCR κε θίιηξν, γηα 
πηπέηηεο GILSON  20-100κl 

40 RACKS Σ2 1 Κήλαο 

23 
Ούγρε PCR κε θίιηξν, γηα 
πηπέηηεο GILSON  20-200κl 
P 

40 RACKS Σ2 1 Κήλαο 

24 
Ούγρε PCR κε θίιηξν, γηα 
πηπέηηεο  Gilson  200-1000κl  

40 RACKS, 
    20 RACKS 

1 Κήλαο 

25 
Ούγρε PCR κε θίιηξν, γηα 
πηπέηηεο Eppendorf  200-
1000κl  

20 1 Κήλαο 

26 
Nitrile S powder free (1x10) 
gloves 

10,  
30 

1 Κήλαο 

27 Sempermed nitrile M 10,  1 Κήλαο 
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powder free (1x10) gloves 6 
28 Penicillin/Streptomycin 1 1 Κήλαο 
29 Amphotericin B 1 1 Κήλαο 
30 Garamycin 1 1 Κήλαο 

 

 
ΡΚΖΚΑ 3- ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΓΗΑ ΡΖ ΠΠΘΔΖ REAL TIME 
LIGHTCYCLER 2.0 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΡΚΖΚΑ 4- ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΠΠΘΔΔΠ REAL 
TIME PCR ROTORGENE RG6000H/& ABI 7500 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/A ΔΗΓΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ/ 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠ/ 

UNITS/ 
ΑΙΙΖΙΝΣΗΠΔΗΠ/ 

ΒΑΠΔΗΠ/ 

ΠΥΙΖΛΔΠ/ 
RACKS 

ΣΟΝΛΝΠ 
ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

1 
FastStart DNA Master 

Hybprobe 

480ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠ 1 Κήλαο 

2 

LightMix kit Tamiflu 

resistance kit  (96 

reactions) 

192  

ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠ 

1 Κήλαο 

3 

Ρξηρνεηδή γηα ρξήζε 

ζηε ζπζθεπή 

LightCycler 

(5Σ96) Σ5 1 Κήλαο 

A/A ΔΗΓΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ/ 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠ/ 

UNITS/ 
ΑΙΙΖΙΝΣΗΠΔΗΠ/ 

ΒΑΠΔΗΠ/ 

ΠΥΙΖΛΔΠ/ 
RACKS 

ΣΟΝΛΝΠ 
ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

1 
Tamiflu resistance kit  

(100 reactions) 

200 αληηδξάζεηο 

 
1 Κήλαο 

2 

Νπηηθα ζσιελαξηα γη 

ρξήζε ζε REAL TIME 

PCR ηερληθεο 

960 αληηδξαζεηο 1 Κήλαο 

3 

Δηδηθά ζσιελάξηα 

0.1ml γηα ρξήζε κε ην 

Rotorgene 6000 

4  1 Κήλαο 
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ΡΚΖΚΑ 5- ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΓΗΑ ΡΖ ΠΠΘΔΖ REAL TIME PCR STRATEGENE 
MX3005P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A/A ΔΗΓΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ/ 
ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΗΠ/ 

UNITS/ 

ΑΙΙΖΙΝΣΗΠΔΗΠ/ 
ΒΑΠΔΗΠ/ 

ΠΥΙΖΛΔΠ/ 
RACKS 

ΣΟΝΛΝΠ 
ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

1 

Νπηηθά 

ζσιελάξηα 

γηα ρξήζε 

ζηε ζπζθεπή 

Mx3005P  

1200 ηεκάρηα 1 Κήλαο 

2 

Θαπάθηα 

νπηηθώλ 

ζσιελαξίσλ 

Mx3005P     

1200 ηεκάρηα 1 Κήλαο 
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ΚΔΟΝΠ Γ 

ΞΗΛΑΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα θάζε Ρκήκα ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

Γηα ην ηκήκα 1 Ξίλαθαο 1: Δμνπιηζκόο Ρκήκαηνο ππ. αξηζ. …. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΠΟ 
ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΤΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛ

Ο 

        

        

        

    ΣΥΝΟΛΟ    

Γηα ηα ηκήκαηα 2..3..4..5.. Ξίλαθαο 2: Θόζηνο αλαισζίκσλ Ρκήκαηνο ππ. αξηζ.  …… 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    



 

49 

ΚΔΟΝΠ  Γ 
ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ 
 
ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
 
Νλνκαζία Ρξάπεδαο:___________________________________________________ 
Θαηάζηεκα:__________________________________________________________ 
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. – FAX) _______________________________________ 
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ________________________________________   
Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 

3-5, Καξνχζη 
 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ………….. ΔΟΥ. 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδφο ……. αξηζκφο … ΡΘ 
………..,} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ 
ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,} 
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 
δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο….………….γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «…………….» 
ζπλνιηθήο αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... 
Γηαθήξπμή ζαο.  
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο 
αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 
κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. } 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη 
ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα: ν ρξφλνο 
ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο). 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή 
ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
  



 

50 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ  ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
 
Νλνκαζία Ρξάπεδαο:___________________________________________________ 
Θαηάζηεκα:__________________________________________________________ 
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. – FAX) _______________________________________ 
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ________________________________________  
Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 

3-5, Καξνχζη 
 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ,  Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ 
………….. ΔΟΥ. 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Νδφο …………. Αξηζκφο 
……. Ρ.Θ. ………}  
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  
…… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ 
ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο},  
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο κε αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε 
αληηθείκελν «…………….» ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε 
αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη 
ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 
δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ηξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 
ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 3-ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 1 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

ΞΝΤΖΦΗΝ 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Κηθξνθπγόθεληξνπ 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 1   
Θαηάιιειε γηα 
θπγνθέληξεζε 2ml 
ζσιελαξίσλ έσο 13400rpm 
θαη λα δηαζέηεη εηδηθνχο 
πξνζαξκνγείο γηα spin down 
0.2 ζσιελαξίσλ PCR 

ΝΑΙ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Θεξκόκεηξνπ 
   

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 1   

Γηαπηζηεπκέλν -80 έσο +50C ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Αλαδεπηήξα 
   

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 1   

Vortex ηχπνπ ΗΘΑ Genius 3 ή 
ηζνδχλακν 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Ξηπέησλ 

 

   

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 2   

Ζιεθηξνληθή πηπέηα 
αλαξφθεζεο ελφο θαλαιηνχ, 
1-25ml ,ηχπνπ Macroman 
Gilson ή ηζνδχλακo είδνο 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 8 
θάλαιεο πηπέηαο 

 

   

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 1   

8 θάλαιε πηπέηα 20-200κL 
ηχπνπ Pipetman neo ή 
ηζνδχλακν είδνο 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 
Ξιάθαο θαηακεηξήζεσο 
θπηηάξσλ  

 

   

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 1   

Ρχπνπ Neubauer ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 
Ξιάθαο θαηακεηξήζεσο 
θπηηάξσλ  

 

   

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 2   

Ρχπνπ Malassez ΛΑΗ   
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 4 –  ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 2 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ 
ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

ΞΝΤΖΦΗΝ 
ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ: 
Πηπιενί δεηγκαηνιεςίαο απνζηεηξσκέλνη  

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 1500   
τυλεόσ αποςτειρωμζνοσ με πλαςτικό 
ςτζλεχοσ και άκρο από nylon ι Dacron, 
ατομικά ςυςκευαςμζνοσ. 

ΝΑΙ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ:  

ιηθό ζπληήξεζεο θαη κεηαθνξάο θιηληθώλ δεηγκάησλ γηα ηνινγηθό έιεγρν  

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ             800   
Τλικό μεταφοράσ και ςυντιρθςθσ ιϊν. Να 
είναι κατάλλθλο τόςο για απομόνωςθ ιϊν 
ςε κυτταροκκαλλιζργειεσ όςο και για 
μοριακζσ εξετάςεισ. Να περιζχεται ςε 
αποςτειρωμζνο ςωλθνάριο των 2ml. τα 
ςυςτατικά του να περιλαμβάνονται 
αντιβιοτικά για τθν αποφυγι μικροβιακϊν 
επιμολφνςεων. Η χρονικι διάρκεια 
αποκικευςισ του και ικανοποιθτικισ 
απόδοςθσ να υπερβαίνει το ζνα ζτοσ 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ: Nutient Broth 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ               1   
Nutrient Broth κατάλλθλο για το υλικό 
μεταφοράσ και ςυντιριςθσ κλινικϊν 
δειγμάτων 500gr 

 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Θit απνκόλσζεο νιηθνύ γελσκηθνύ ηηθνύ RNA 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 6*250   
Πλιρεσ kit απομόνωςθσ ολικοφ 
γενωμικοφ RNA υψθλισ ςυγκζντρωςθσ 
και κακαρότθτασ με χριςθ Silica columns. 
Σο ίδιο κιτ να χρθςιμοποιείται για 
απομόνωςθ από διάφορουσ τφπουσ 
δειγμάτων (ρινοφαρυγγικό επίχριςμα, 
βρογχοκυψελιδικό ζκπλυμα, πτφελα, 
ρινικό ζκπλυμα). υςκευαςία 250 τεμ. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Πύζηεκα ελόο ζηαδίνπ RT-PCR πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ  

Αξηζκόο Αληηδξάζεσλ 3000    
Ενόσ ςταδίου Real Time PCR mix για τον 
επιλεκτικό πολλαπλαςιαςμό ενόσ ςταδίου 
ιικοφ RNA με ανιχνευτζσ τεχνολογίασ 
Taqman. Να είναι κατάλλθλο για τθν 
ανίχνευςθ χαμθλοφ ιικοφ φορτίου. Να 
περιλαμβάνει ενεργοποιοφμενθ μζςω 
αντιςωμάτων hot start πολυμεράςθ 
υψθλισ πιςτότθτασ, ζνηυμο ανάςτροφθσ 
μεταγραφάςθσ, MgCl2, dNTPs και 
ρυκμιςτικό διάλυμα πολυμεράςθσ με 
ςτακεροποιθτζσ (2Χ). Η αντίςτροφθ 
μεταγραφάςθ να είναι γενετικά 
τροποποιθμζνθ για μειωμζνθ 
δραςτθριότθτα RNAseH. Να είναι 
κερμοανκεκτικι με δυνατότθτα 
αντίςτροφθσ μεταγραφισ ςε υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ (55οC). τθ ςυςκευαςία να 
περιλαμβάνεται ξεχωριςτά ROX χρωςτικι 
αναφοράσ. Για 100 αντιδράςεισ των 25μl. 

ΛΑΗ   
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ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Αλάζηξνθε κεηαγξαθάζε 

Αξηζκόο  UNITS 2000    
Ανάςτροφθ μεταγραφάςθ κατάλλθλθ για 
μεταγραφι single-stranded RNA ςτο 
ςυμπλθρωματικό DNA. Hςυςκευαςίαείναι  
(10,000 unitsςτα 
200U/µLκαιπαρζχεταιζνα φιαλίδιο (1 mL) 
των 5Xfirst-strandρυκμιςτικό διάλυμα 
[250 mMTris-HCl (pH 8.3), 375 mMKCl, 15 
mMMgCl2+, και ζνα φιαλίδιοτων 500 µL 
100 mMDTT. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Platinum DNA πνιπκεξάζε 

Αξηζκόο  UNITS 5000    
Hotstart κερμοςτακερι DNA πολυμεράςθ 
κατάλλθλθ για 600 αντιδράςεισ. Περιζχει 
120 µl Platinum TaqDNAπολυμεράςθσ, 
1.25mL 10XPCRρυκμιςτικοφ διαλφματοσ, 
1 mL 50 mMχλωριοφχου μαγνθςίου και 
1.3 mLKBExtender. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Γελεηηθά αλαζπλδπαζκέλε TaqDNA πνιπκεξάζε. 

Αξηζκόο  UNITS  2*100    
Γενετικά αναςυνδυαςμζνθ Taq 
πολυμεράςθ. Να είναι κερμοανκεκτικι 
και να επιτυγχάνει τθ ςφνκεςθ DNA ςε 
υψθλζσ κερμοκραςίεσ παρουςία 
εκκινθτι. Να ζχει ςυγκζντρωςθ 5U/μl και 
να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο 10Χ 
ρυκμιςτικό διάλυμα και ξζχωρο διάλυμα 
μαγνθςίου. υςκευαςία 100 units. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Δθθηλεηέο (100κM) 

Αξηζκόο Βάζεσλ 200    
Εκκινθτζσ 100μM για χριςθ ςε τεχνικζσ 
PCR (ανά βάςθ) ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Taqman probes 

Αξηζκόο Αληρλεπηώλ 10    
Ανιχνευτζσ Taqman ςθμαςμζνουσ με 
διάφορεσ χρωςτικζσ για χριςθ με 
πρωτόκολλα Real time PCR. (ανά 
ανιχνευτι) 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Απόιπηε αηζπιηθή αιθνόιε 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 2   
Απόλυτθ αικυλικι αλκοόλθ, 100% 
αικανόλθ, μθ μετουςιωμζνθ, για χριςθ ςε 
αντιδράςεισ μοριακισ βιολογίασ 
(Molecular Biology grade). Κατάλλθλθ για 
εκχφλιςθ DNA και RNA, απαλλαγμζνθ από 
παρουςία νουκλεαςϊν. υςκευαςία 2,5 
λίτρων 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Θηη απνκόλσζεο DNA από αληίδξαζε PCR ή 

πήθησκα αγαξόδεο 

Αξηζκόο ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΥΛ 750    
Κιτ απομόνωςθσ DNA από αντίδραςθ PCR 
ι πικτωμα αγαρόηθσ. Κακαριςμόσ PCR 
προϊόντοσ και gel extraction να 
επιτυγχάνονται με το ίδιο kit 
χρθςιμοποιϊντασ το ίδιο ρυκμιςτικό 
διάλυμα. Η διαδικαςία να επιτυγχάνεται 
ςε λιγότερο από 15 λεπτά. Να παρζχει 
υψθλι ανάκτθςθ DNA ακόμα και από 
πολφ μικρά κομμάτια (>65 bp). Να 
επιτυγχάνεται πλιρθσ απομάκρυνςθ των 

ΛΑΗ   
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primers. Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι 
ζκλουςθσ (μικρότεροι από 20 μl) και μζχρι 
100μl. Να χρθςιμοποιεί τεχνολογία Silica 
Membrane με spin columns. Να παρζχει 
DNA ζτοιμο προσ χριςθ, κατάλλθλο για 
κλωνοποίθςθ, sequencing, PCR, 
transformation και ανάλυςθ με 
περιοριςτικά ζνηυμα. Να περιλαμβάνει 
διάλυμα δζςμευςθσ του DNA με δείκτθ 
pH για βζλτιςτθ απόδοςθ του kit. Να 
περιλαμβάνει ςτιλεσ, και όλα τα 
απαραίτθτα buffers. Nα διατίκεται ςε 

ςυςκευαςία των 250 αντιδράςεων. 

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Αγνξά ππεξεζηώλ αιιεινύρηζεο 

Αξηζκόο 
ΑΙΙΖΙΝΣΗΠΔΥΛ 

1500   

Παροχι υπθρεςίασ αλλθλοφχιςθσ DNA ωσ 
και 1000 βάςεισ. Η αλλθλοφχιςθ να 
μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε προϊόντα 
PCR. H προςφερόμενθ τιμι να αφορά 
αλλθλοφχιςθ DNA ανά αντίδραςθ με ζναν 
εκκινθτι. Ο κακαριςμόσ του δείγματοσ 
προσ αλλθλοφχιςθ πραγματοποιείται από 
το εργαςτιριο. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Πσιήλεο θπηηαξνθαιιηέξγεηώλ επίπεδνπ ππζκέλα, 

κε θαπάθη αζθαιείαο 
 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 450   
ωλινεσ για κυτταροκαλλιζργειεσ, 
επίπεδου πυκμζνα, με καπάκι αςφαλείασ,  
αποςτειρωμζνοι, υλικό μθ-πυρογενζσ από 
πολυςτυρζνιο, και διαφανζσ. Να είναι 
επεξεργαςμζνοι για κυτταροκαλλιζργειεσ, 
ελεφκεροι ενδοτοξίνθσ 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Φηάιεο (flasks) 75cm² γηα θπηηαξνθαιιηέξγεηεο,   

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 100   
Φιάλεσ (flasks) 75cm² για 
κυτταροκαλλιζργειεσ, επίπεδου πυκμζνα, 
κεκλιμζνου λαιμοφ, αεριηόμενεσ με 
φίλτρο. αποςτειρωμζνεσ, μθ-πυρογενείσ, 
από πολυςτυρζνιο, διαφανείσ, 
επεξεργαςμζνεσ για κυτταροκαλλιζργειεσ, 
ελεφκερεσ ενδοτοξίνθσ. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Ξηάηα 96 θξεαηίσλ γηα θζνξηζκόκεηξν.  

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 100   
Πιάτα 96 φρεατίων, για φκοριςμόμετρο, 
επίπεδου πυκμζνα, μθ αποςτειρωμζνα, 
μθ-πυρογενι, από πολυςτυρζνιο, μαφρου 
χρϊματοσ, ελεφκερα ενδοτοξίνθσ 25 
τεμάχια ανά ςυςκευαςία. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Πσιελάξηα κηθξνθπγνθέληξνπ 1.7 mL  
 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 2000   
ωλθνάρια 1.7ml, με ενςωματωμζνο 
καπάκι αςφαλείασ, από πολυπροπυλζνιο, 
με καπάκι που κλείνει ςφιχτά ακόμθ και 
κατά τθ κζρμανςθ, βακμονομθμζνο, με 
χϊρο όπου επιτρζπει τθν ςτερει γραφι, 
ανκεκτικά ςτθν αποςτείρωςθ ςτουσ 
121°C. Να είναι ελεφκερα DNase, RNase, 
πυρετογό ν , lubricants, dyes, heavy 

ΛΑΗ   
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metals. 

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Πσιελάξηα κηθξνθπγνθέληξνπ 2.0 mL  
 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 1000   
ωλθνάρια 2.0ml, με ενςωματωμζνο 
καπάκι αςφαλείασ, από πολυπροπυλζνιο, 
με καπάκι που κλείνει ςφιχτά ακόμθ και 
κατά τθ κζρμανςθ, βακμονομθμζνο, με 
χϊρο όπου επιτρζπει τθν ςτερει γραφι, 
ανκεκτικά ςτθν αποςτείρωςθ ςτουσ 
121°C. Να είναι ελεφκερα DNase, RNase, 
πυρετογόνων ουςιϊν, λιπαντικϊν ουςιϊν, 
χρωςτικϊν και βαρζων μετάλλων 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Πσιελάξηα ζπιινγήο 2,0ml 
 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 4000   
ωλθνάρια 2ml, χωρίσ ενςωματωμζνο 
καπάκι αςφαλείασ, από πολυπροπυλζνιο, 
ανκεκτικά ςτθν αποςτείρωςθ ςτουσ 
121°C. Να είναι ελεφκερα DNase, RNase, 
πυρετογόνων ουςιϊν, λιπαντικϊν ουςιϊν, 
χρωςτικϊν και βαρζων μετάλλων. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Πσιελάξηα 2ml, ρσξίο ελζσκαησκέλν θαπάθη 

αζθαιείαο, από πνιππξνππιέλην, αλζεθηηθά ζηελ απνζηείξσζε ζηνπο 121°C. Λα 
είλαη ειεύζεξα DNase, RNase, ππξεηνγόλσλ νπζηώλ, ιηπαληηθώλ νπζηώλ, 
ρξσζηηθώλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ.  
 

Αξηζκόο Racks 80    
Ρφγχθ PCR με φίλτρο, λευκοφ χρϊματοσ, 
αποςτειρωμζνα, 0.1-10μl , κατάλλθλα για 
GILSON Pipetman. Να είναι 
DNAse/RNAse/human DNA free, non-
pyrogenic, non cytotoxic, Η ςυςκευαςία 
να είναι 96 τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν IVD 
πιςτοποίθςθ και να είναι 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το 

πρότυπο ΙSO 8655. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Ούγρε PCR κε θίιηξν, γηα πηπέηηεο GILSON  2-30κl  
 

Αξηζκόο Racks 100   
Ρφγχθ PCR με φίλτρο, λευκοφ χρϊματοσ, 
αποςτειρωμζνα, 2-30μl , κατάλλθλα για 
GILSON Pipetman. Να είναι 
DNAse/RNAse/human DNA free, non-
pyrogenic, non cytotoxic, Η ςυςκευαςία 
να είναι 96 τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν IVD 
πιςτοποίθςθ και να είναι 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΙSO 8655. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Ούγρε PCR κε θίιηξν, γηα πηπέηηεο GILSON  20-

100κl 

Αξηζκόο Racks 80   
Ρφγχθ PCR με φίλτρο, λευκοφ χρϊματοσ, 
αποςτειρωμζνα, 20-100μl , κατάλλθλα για 
GILSON Pipetman. Να είναι 
DNAse/RNAse/human DNA free, non-
pyrogenic, non cytotoxic, Η ςυςκευαςία 
να είναι 96 τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν IVD 
πιςτοποίθςθ και να είναι 

ΛΑΗ   
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καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΙSO 8655. 
ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Ούγρε PCR κε θίιηξν, γηα πηπέηηεο GILSON  20-

200κl P 
 

Αξηζκόο Racks 80   
Ρφγχθ PCR με φίλτρο, λευκοφ χρϊματοσ, 
αποςτειρωμζνα, 20-200μl , κατάλλθλα για 
GILSON Pipetman. Να είναι 
DNAse/RNAse/human DNA free, non-
pyrogenic, non cytotoxic, Η ςυςκευαςία 
να είναι 96 τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν IVD 
πιςτοποίθςθ και να είναι 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΙSO 8655. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Ούγρε PCR κε θίιηξν, γηα πηπέηηεο GILSON  200-

1000κl  
 

Αξηζκόο Racks 60   
Ρφγχθ PCR με φίλτρο, λευκοφ χρϊματοσ, 
αποςτειρωμζνα,200-1000μl , κατάλλθλα 
για GILSON Pipetman. Να είναι 
DNAse/RNAse/human DNA free, non-
pyrogenic, non cytotoxic, Η ςυςκευαςία 
να είναι 96 τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν IVD 
πιςτοποίθςθ και να είναι 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το 

πρότυπο ΙSO 8655. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Ούγρε PCR κε θίιηξν, γηα πηπέηηεο Eppendorf  200-

1000κl  
 

Αξηζκόο Racks 20   
Ρφγχθ PCR με φίλτρο, λευκοφ χρϊματοσ, 
αποςτειρωμζνα,200-1000μl , κατάλλθλα 
για Eppendorf Pipetman. Να είναι 
DNAse/RNAse/human DNA free, non-
pyrogenic, non cytotoxic, Η ςυςκευαςία 
να είναι 96 τεμάχια/ςτατϊ. Να ζχουν IVD 
πιςτοποίθςθ και να είναι 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΙSO 8655. 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Nitrile S powder free (1x10) gloves 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 40   
Γάντια από νιτρίλιο, χωρίσ ποφδρα, 
μζγεκοσ Small, 100 ηεφγθ ανά 

ςυςκευαςία. 
ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Sempermed nitrile M powder free (1x10) gloves 
 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 16   
Γάντια από νιτρίλιο, χωρίσ ποφδρα, 
μζγεκοσ medium, 100 ηεφγθ ανά 
ςυςκευαςία 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Penicillin/Streptomycin 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 1   
Αντιβιοτικά Penicillin/Streptomycin 
κατάλλθλο για το υλικό μεταφοράσ και 
ςυντιριςθσ κλινικϊν δειγμάτων 100ml 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Amphotericin B 
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Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 1   
Αντιβιοτικό Amphotericin B κατάλλθλο για 
το υλικό μεταφοράσ και ςυντιριςθσ 
κλινικϊν δειγμάτων 50ml 

ΛΑΗ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Garamycin 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 1   
Αντιβιοτικό Garamycin κατάλλθλο για το 
υλικό μεταφοράσ και ςυντιριςθσ κλινικϊν 
δειγμάτων 50ml 

ΛΑΗ   
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 5-ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 3 
 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ 
ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
ΞΝΤΖΦΗΝ 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 
FastStart DNA Master Hybprobe 

Αξηζκόο Αληηδξαζεσλ 480   
Κιτ που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα 
αντιδραςτιρια για τθν εκτζλεςθ Real Time 
PCR με ανιχνευτζσ τεχνολογίασ FRET ςτο 
κερμοκυκλοποιθτι LightCycler 2.0. Σο κιτ 
να περιλαμβάνει Taq DNA Polymerase, 
κατάλλθλθ για εφαρμογζσ PCR 
πραγματικοφ χρόνου. Να απαιτείται μόνο θ 
προςκικθ γενωμικοφ DNA, εκκινθτϊν, 
ανιχνευτϊν και μαγνθςίου (εφόςον 
χρειάηεται 

ΝΑΙ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 
LightMix kit Tamiflu resistance 
kit  (96 reactions) 

 

   

Αξηζκόο Αληηδξαζεσλ 192   
Κιτ που περιζχει ςθμαςμζνουσ ανιχνευτζσ 
για τθ βζλτιςτθ ανίχνευςθ φκοριςμοφ ςτο 
κερμοκυκλοποιθτι LightCycler 2.0 που 
αντιςτοιχεί ςτθν παρουςία τθσ ςθμειακισ 
μεταλλαγισ Η275Τ ςτο γονίδιο τθσ 
νευραμινιδάςθσ ςτελεχϊν γρίπθσ που 
ςχετίηεται με εμφάνιςθ αντοχισ του ιοφ 
γρίπθσ ςτα αντιικό ςκεφαςμα τθσ 
οςελταμιβίρθσ 

ΝΑΙ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ  
Ρξηρνεηδή γηα ρξήζε ζηε 
ζπζθεπή LightCycler  
 

   

Αξηζκόο Ρεκαρησλ (5x96) X 5 

 

  

ωλθνάρια αντίδραςθσ (υποδοχείσ 
δειγμάτων) με άριςτεσ οπτικζσ ιδιότθτεσ, 
ςυμβατά με τθν τεχνολογία του 
κερμοκυκλοποιθτι LightCycler 2.0, και τθ 
μζκοδο τθσ Real Time PCR. Σα ςωλθνάρια 
να φζρουν πιςτοποίθςθ για in -vitro 
διαγνωςτικι χριςθ 

ΝΑΙ   
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 6-ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 4 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

ΞΝΤΖΦΗΝ 

ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 
Tamiflu resistance kit   
(100 reactions) 
 

Αξηζκόο αληηδξάζεσλ 200   
Κιτ που περιζχει ςθμαςμζνουσ ανιχνευτζσ 
για τθ βζλτιςτθ ανίχνευςθ φκοριςμοφ ςτο 
κερμοκυκλοποιθτι Rotorgene RG6000 
ι/και ABI 7500 που αντιςτοιχεί ςτθν 
παρουςία τθσ ςθμειακισ μεταλλαγισ 
Η275Τ ςτο γονίδιο τθσ νευραμινιδάςθσ 
ςτελεχϊν γρίπθσ. Η παραπάνω μετάλλαξθ 
ςυνδζεται με εμφάνιςθ ανκεκτικότθτασ 
ςτα αντιικό ςκεφαςμα τθσ οςελταμιβίρθσ. 

ΝΑΙ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 
Νπηηθά ζσιελάξηα γηα ρξήζε ζε 
Realtime PCR ηερληθέο 
 
 
 

   

Αξηζκόο ηεκαρίσλ 960   
ωλθνάρια αντίδραςθσ (υποδοχείσ 
δειγμάτων) 0.2ml, με άριςτεσ οπτικζσ 
ιδιότθτεσ, ςυμβατά με τθν τεχνολογία του 
κερμοκυκλοποιθτι Rotorgene RG6000, και 
τθ μζκοδο τθσ Real Time PCR. Σα 
ςωλθνάρια να φζρουν πιςτοποίθςθ για in -
vitro διαγνωςτικι χριςθ και να είναι 
αποςτειρωμζνα. 

ΝΑΙ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 
Δηδηθά ζσιελάξηα 0.1ml γηα 
ρξήζε κε ην Rotorgene 6000 
   

   

Αξηζκόο Ρεκαρησλ 4   
ωλθνάρια αντίδραςθσ (υποδοχείσ 
δειγμάτων) με άριςτεσ οπτικζσ ιδιότθτεσ, 
ςυμβατά με τθν τεχνολογία του 
κερμοκυκλοποιθτι Rotorgene RG6000 και 
τθ μζκοδο τθσ Real Time PCR. (250τεμ) 

ΛΑΗ   
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 7-ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 5 
 
 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ 

ΑΞΑΗΡΖΠΖ 
ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

ΞΝΤΖΦΗΝ 
ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 
 
Νπηηθά ζσιελάξηα γηα ρξήζε  
ζηε ζπζθεπή Mx3005P  

 
 

Αξηζκόο Ρεκαρίσλ 1200   
 ωλθνάρια αντίδραςθσ (υποδοχείσ 
δειγμάτων), ταινία των οκτϊ (8x strip), με 
άριςτεσ οπτικζσ ιδιότθτεσ, ςυμβατά με τθν 
τεχνολογία του κερμοκυκλοποιθτι 
Stratagene Mx3005P, και τθ μζκοδο τθσ 
Real Time PCR. Σα ςωλθνάρια να φζρουν 
πιςτοποίθςθ για in -vitro διαγνωςτικι 
χριςθ και να είναι αποςτειρωμζνα. 

ΝΑΙ   

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 
Θαπάθηα νπηηθώλ ζσιελαξίσλ 
Mx3005P  

   

Αξηζκόο ηεκαρίσλ              1200   

Καπάκια ςωλθναρίων αντίδραςθσ 

(υποδοχείσ δειγμάτων), ταινία των οκτϊ 

(8x strip), με άριςτεσ οπτικζσ ιδιότθτεσ, 

ςυμβατά με τθν τεχνολογία του 

κερμοκυκλοποιθτι Stratagene Mx3005P, 

και τθ μζκοδο τθσ Real Time PCR. Σα 

ςωλθνάρια να φζρουν πιςτοποίθςθ για in -

vitro διαγνωςτικι χριςθ και να είναι 

αποςτειρωμζνα. 

ΝΑΙ   

 
 
 

 
 


