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ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. 388/24-02-2016 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
 

Σο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ανακοινϊνει ότι: 

 
Α. Παρζχουμε τθν κάτωκι διευκρίνιςθ επί τθσ διακιρυξθσ με αρικμ. Πρωτ.: 388/24-
02-2016 για τθν επιλογι αναδόχου για το ζργο «Προμικεια ιατρικοφ εξοπλιςμοφ 
και αναλωςίμων» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ με τίτλο «Άμεςθ ενίςχυςθ 
τθσ ανταπόκριςθσ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ εξαιτίασ τθσ 
προςφυγικισ/μεταναςτευτικισ κρίςθσ που αντιμετωπίηουν τα νθςιά του 
Ανατολικοφ Αιγαίου»: 
 

1. το Μζροσ Γ Παράρτθμα Ι «ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ», ςελίδα 64 και 65 οι παρακάτω ποςότθτεσ για τα κάτωκι 
είδθ:  

 

66 
RAPID HEMA MALARIA PF-PAN 

 Άμεςα χρωματογραγραφικά τεςτ για τθν 
ανίχνευςθ ελονοςίασ PF/PAN με χριςθ 
δείγματοσ αίματοσ ι πλάςματοσ που να 
μποροφν μζςα ςε 15 λεπτά να δϊςουν 
αποτζλεςμα. 

 Tα τεςτ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ με τισ 
απαραίτθτεσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων για 
τθν αποφυγι ανκρϊπινων λακϊν από τον 
κατά προςζγγιςθ υπολογιςμό ποςοτιτων (για 
τθν αποφυγι ψευδϊν αποτελεςμάτων και 
οικονομία χριματοσ από τθν ανάγκθ 
επανάλθψθσ  

 Σα τεςτ να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε 
το δείγμα αίματοσ αλλά και θ ποςότθτα 
αυτοφ να τοποκετείται απευκείασ ςτο τεςτ 
χωρίσ να χρειάηεται θ μεταφορά αυτοφ για 
τθν αποφυγι μετάδοςθσ νοςθμάτων. 

 Να υπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία και χριςθ 
των τεςτ από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

425 

ΝΑΙ 
  

67 
RAPID HEMA MALARIA PFV 

425 

ΝΑΙ 
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 Άμεςα χρωματογραγραφικά τεςτ για τθν 
ανίχνευςθ ελονοςίασ PFV με χριςθ δείγματοσ 
αίματοσ ι πλάςματοσ που να μποροφν μζςα 
ςε 15 λεπτά να δϊςουν αποτζλεςμα. 

 Tα τεςτ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ με τισ 
απαραίτθτεσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων για 
τθν αποφυγι ανκρϊπινων λακϊν από τον 
κατά προςζγγιςθ υπολογιςμό ποςοτιτων (για 
τθν αποφυγι ψευδϊν αποτελεςμάτων και 
οικονομία χριματοσ από τθν ανάγκθ 
επανάλθψισ)  

 Σα τεςτ να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε 
το δείγμα αίματοσ αλλά και θ ποςότθτα 
αυτοφ να τοποκετείται απευκείασ ςτο τεςτ 
χωρίσ να χρειάηεται θ μεταφορά αυτοφ για 
τθν αποφυγι μετάδοςθσ νοςθμάτων. 

 Να υπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία και χριςθ 
των τεςτ από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

68 
RAPID HEMA TUBERCULOSIS 

 Άμεςα χρωματογραγραφικά τεςτ για τθν 
ανίχνευςθ αντιςωμάτων φυματίωςθσ ςτο 
αίμα που να μποροφν μζςα ςε 15 λεπτά να 
δϊςουν αποτζλεςμα. 

 Tα τεςτ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ με τισ 
απαραίτθτεσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων για 
τθν αποφυγι ανκρϊπινων λακϊν από τον 
κατά προςζγγιςθ υπολογιςμό ποςοτιτων (για 
τθν αποφυγι ψευδϊν αποτελεςμάτων και 
οικονομία χριματοσ από τθν ανάγκθ 
επανάλθψθσ )  

 Σα τεςτ να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε 
το δείγμα αίματοσ αλλά και θ ποςότθτα 
αυτοφ να τοποκετείται απευκείασ ςτο τεςτ 
χωρίσ να χρειάηεται θ μεταφορά αυτοφ για 
τθν αποφυγι μετάδοςθσ νοςθμάτων. 

 Να ζχουν τθν δυνατότθτα να αποκλείουν τθν 
ανίχνευςθ BCG ϊςτε να αποφεφγονται τα 
ψευδι αποτελζςματα. 

 Να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςε 
ενθλίκουσ αλλά και ανιλικουσ.  

 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςαν 
mantoux τεςτ. 

 Να υπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία και χριςθ 
των τεςτ από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

850 

ΝΑΙ 
  

 

 

 
Αντικαθίστανται ως εξής: 
 

66 
RAPID HEMA MALARIA PF-PAN 

 Άμεςα χρωματογραγραφικά τεςτ για τθν 
ανίχνευςθ ελονοςίασ PF/PAN με χριςθ 
δείγματοσ αίματοσ ι πλάςματοσ που να 
μποροφν μζςα ςε 15 λεπτά να δϊςουν 
αποτζλεςμα. 

 Tα τεςτ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ με τισ 
απαραίτθτεσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων για 
τθν αποφυγι ανκρϊπινων λακϊν από τον 
κατά προςζγγιςθ υπολογιςμό ποςοτιτων (για 

370 

ΝΑΙ 
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τθν αποφυγι ψευδϊν αποτελεςμάτων και 
οικονομία χριματοσ από τθν ανάγκθ 
επανάλθψθσ  

 Σα τεςτ να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε 
το δείγμα αίματοσ αλλά και θ ποςότθτα 
αυτοφ να τοποκετείται απευκείασ ςτο τεςτ 
χωρίσ να χρειάηεται θ μεταφορά αυτοφ για 
τθν αποφυγι μετάδοςθσ νοςθμάτων. 

 Να υπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία και χριςθ 
των τεςτ από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

67 
RAPID HEMA MALARIA PFV 

 Άμεςα χρωματογραγραφικά τεςτ για τθν 
ανίχνευςθ ελονοςίασ PFV με χριςθ δείγματοσ 
αίματοσ ι πλάςματοσ που να μποροφν μζςα 
ςε 15 λεπτά να δϊςουν αποτζλεςμα. 

 Tα τεςτ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ με τισ 
απαραίτθτεσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων για 
τθν αποφυγι ανκρϊπινων λακϊν από τον 
κατά προςζγγιςθ υπολογιςμό ποςοτιτων (για 
τθν αποφυγι ψευδϊν αποτελεςμάτων και 
οικονομία χριματοσ από τθν ανάγκθ 
επανάλθψισ)  

 Σα τεςτ να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε 
το δείγμα αίματοσ αλλά και θ ποςότθτα 
αυτοφ να τοποκετείται απευκείασ ςτο τεςτ 
χωρίσ να χρειάηεται θ μεταφορά αυτοφ για 
τθν αποφυγι μετάδοςθσ νοςθμάτων. 

 Να υπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία και χριςθ 
των τεςτ από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

370 

ΝΑΙ 
  

68 
RAPID HEMA TUBERCULOSIS 

 Άμεςα χρωματογραγραφικά τεςτ για τθν 
ανίχνευςθ αντιςωμάτων φυματίωςθσ ςτο 
αίμα που να μποροφν μζςα ςε 15 λεπτά να 
δϊςουν αποτζλεςμα. 

 Tα τεςτ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ με τισ 
απαραίτθτεσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων για 
τθν αποφυγι ανκρϊπινων λακϊν από τον 
κατά προςζγγιςθ υπολογιςμό ποςοτιτων (για 
τθν αποφυγι ψευδϊν αποτελεςμάτων και 
οικονομία χριματοσ από τθν ανάγκθ 
επανάλθψθσ )  

 Σα τεςτ να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε 
το δείγμα αίματοσ αλλά και θ ποςότθτα 
αυτοφ να τοποκετείται απευκείασ ςτο τεςτ 
χωρίσ να χρειάηεται θ μεταφορά αυτοφ για 
τθν αποφυγι μετάδοςθσ νοςθμάτων. 

 Να ζχουν τθν δυνατότθτα να αποκλείουν τθν 
ανίχνευςθ BCG ϊςτε να αποφεφγονται τα 
ψευδι αποτελζςματα. 

 Να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςε 
ενθλίκουσ αλλά και ανιλικουσ.  

 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςαν 
mantoux τεςτ. 

 Να υπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία και χριςθ 
των τεςτ από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

740 

ΝΑΙ 
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2.Ομοίωσ ςτο Μζροσ Γ Παράρτθμα ΙΙΙ «ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», ςελίδα 70 οι ποςότθτεσ για τα κάτωκι είδθ:  
 

66 RAPID HEMA MALARIA PF-PAN 425    

67 RAPID HEMA MALARIA PFV 425    

68 RAPID HEMA TUBERCULOSIS 850    

 
  
 
Αντικαθίστανται ως εξής: 

 

66 RAPID HEMA MALARIA PF-PAN 370    

67 RAPID HEMA MALARIA PFV 370    

68 RAPID HEMA TUBERCULOSIS 740    

 
 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τθν αρικμ. Πρωτ.: 388/24-02-
2016 διακιρυξθ.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται και 
ςτο τθλζφωνο 210 5212890, αρμόδιοσ κοσ Σ. Ζακυνκινόσ. 
                                               

 
 

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016 
 

 
 
 

ΟΜ. ΚΑΘ. ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 
ΑΘΑΝΑΙΟ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 
 


