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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

6
η
 Υ.ΠΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

    
      Ιωάννινα   09-04-2020   

 Αριθ. Πρωτ.  9482   
Γραφείο : Προμηθειών   

 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

uhi.gr 

 

Τηλέφωνο : 2651099912   

Fax : 2651099774   

 Πληροφορίες  :  Κ.ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κοιν. :  Γραμματεία Νοσοκομείου.  

 

        
ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία  ΤΟΥ ΜΙΚΡ-ΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση. 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001 
 β. Ν. 4412/2016  
 γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ 
 δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα 

     η.Το   αριθμ. 1719  (09-04-2020 αίτημα ΤΟΥ ΜΙΚΡ-ΚΟΥ 

Θ. Η υπ’ αριθμ. 42/25-2-2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου 

  

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των  

ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ,  παρακαλούμε να καταθέσετε έως της  13-04-2020,  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα 11.00π.μ. σχετική 

έγγραφη  κλειστή προσφορά. 

       Σημειώνεται ότι : 

       1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις. 

       2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα 

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται 

εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο  α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο 

ανήκει το είδος ή όχι.  

       3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει,  στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του 

παρακάτω πίνακα,  δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες AMEΣΑ  από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από 

τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.  

       4. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

  5. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 
  

    
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      : Λ      ΥΛΙΚΑ 
  ------------------------------------------------------------------------------- 

  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 
  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 1315302101 | ΠΛΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜ  |ΤΕ  |      1.00| 15500.0000   | 
  |            | Α ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ   |24.0| 49749Α   |     19220.00 | 
  | ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΙΙΚΟΥ RNA SARS-COV-2                              | 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:      19220.00 
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 ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ, 
ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΙΙΚΟΥ RNA SARS-CoV-2  
  

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Να είναι επιτραπέζιος αναλυτής που να απομονώνει νουκλεϊκά οξέα (DNA/RNA) από 200 ή 
400µl δείγματος  

2. Να μπορεί να απομονώνει DNA από Ολικό Αίμα και Ιικά Νουκλεϊκά νουκλεϊκά οξέα 
(DNA/RNA) από Πλάσμα, Ορό, Ούρα, ΕΝΥ, επίχρισμα (Swab), πτύελα, κόπρανα με 
τεχνολογία μαγνητικών σωματιδίων 

3. Να μην απαιτεί επέμβαση από τον χρήστη για προσθήκη αντιδραστηρίου χάρη στην 
χρήση έτοιμων κυβετών αντιδραστηρίων  

4. Να μην απαιτείται να αφαιρεθεί το κάλυμμα κάθε κυβέτας αντιδραστηρίων για λόγους 
ευκολίας και ταχύτητας 

5. Κατά την διαδικασία να μεταφέρεται η στερεά φάση, κι όλα τα βήματα να γίνονται σε 1 
ρύγχος (tip) ανά δείγμα ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση 

6. Να έχει κοινό πρωτόκολλο και αντιδραστήριο για όλους τους τύπους δειγμάτων ώστε να 
μπορούν να τρέξουν ταυτόχρονα διαφορετικοί τύποι δειγμάτων. 

7. Να έχει μικρές διαστάσεις (περίπου 500 x 550 mm) ώστε να μην καταλαμβάνει πολύ 
χώρο στον εργαστηριακό πάγκο 

8. Να διαθέτει CE/IVD σήμανση 
9. Να διαθέτει λάμπα UV για καθαρισμό από τυχόν υπολείμματα νουκλεϊκών οξέων ώστε να 

διασφαλιστεί η αποφυγή επιμολύνσεων 
10. Να έχει χωρητικότητα 12 δειγμάτων και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 1 έως 12 

δείγματα ταυτόχρονα 

11. Οι όγκοι έκλουσης να είναι 50, 100 ή 200µl 

12. Ο χρόνος απομόνωσης (για 1 έως 12 δείγματα) από 200μl αρχικό δείγμα να είναι 25 
λεπτά  

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  

 

 

    

ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

  

 
 


