
                                                                 
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                         Αλεξανδρούπολη  22-09-2021                                                             

                                                                                            Αριθμός Πρόσκλησης. : ENC 89
4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                                                                        Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                            
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                      ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Δραγάνα
Πληροφ E. NINIOY
Τηλ.: 2551353403

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το 
Μικροβιολογικό(ENC89) τμήμα του ΠΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης  30.000,00€ πλέον ΦΠΑ CPV: 
33696500-0»

   
 ΣΧΕΤ.: Α. Το Π.Δ.  80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη Υποχρεώσεων από Διατάκτες”.
            Β. Το N.  4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”.
            Γ. Το Ν. 4782/09-03-21 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του 

Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
            Δ. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 38962/17-09-2021 Απόφαση Διοικητή με την οποία 

εγκρίνεται η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 
                             

        Το ΠΓΝ Αλεξ/πολης προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια 
Αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών, 
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με e-mail στο prosfores@pgna.gr. 
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό 
κριτήριο την τιμή ( η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης),σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτοί 
αναλύονται κατωτέρω:

 

ΤΜΗΜΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ:
30.000,00 €          ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής  Προσφορών:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  27-09-21 ΗΜΕΡΑ:  ΔΕΥΤΕΡΑ                ΩΡΑ: 10:00 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

 Α.      ΚΙΤ ΑNΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS-COV-2 ME RT-PCR ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Αντιδραστήρια για την μοριακή ανίχνευση του SARS-COV-2 με μέθοδο RT-PCR με CE-IVD. 
•Κιτ για την ανίχνευση του RNA του SARS-Cov-2 (Covid-19) σε κλινικά δείγματα με real-
time PCR. Το SARS-CoV-2 Real-TM κιτ να μπορεί να αναλύσει RNA που εξάγεται από: 
ρινοφαρυγγικά / ρινικά επιχρίσματα και τραχειακή αναρρόφηση, βρογχική πλύση, ρινική 
πλύση. • Η αντίστροφη μεταγραφή και ο πολλαπλασιασμός να γίνονται σε μια αντίδραση 
(single, one-stepreaction). • Το SARS-CoV-2 Real-TM κιτ να είναι ένας πολυπλεκτικός 
προσδιορισμός PCR σε πραγματικό χρόνο που να ανιχνεύει και να αναγνωρίζει τον 
αιτιολογικό παράγοντα της νέας νόσου του κορονοϊού (COVID-19) χρησιμοποιώντας τρεις 
στόχους: το γονίδιο Ε και το γονίδιο Ν ειδικά για το SARS-CoV-2, και την περιοχή του 
γονιδίου Ε που είναι κοινή για όλους τους κορονοϊούς τύπου SARS (SARS-CoV, SARS-CoV-
2). Για το κιτ να απαιτούνται τέσσερις ταυτόχρονες αντιδράσεις - πολλαπλασιασμός των 
κορονοϊών τύπου SARS συμπεριλαμβανομένων των SARS-CoV, SARS-CoV-2 (κανάλι FAM) 
• SARSCoV- 2 Ε-γονίδιο (κανάλι ROX); SARS-CoV-2, Ν-γονίδιο (κανάλι Cy5) καθώς και τον 
πολλαπλασιασμό της αλληλουχίας του εσωτερικού μάρτυρα (internalcontrol)-RNA στο 
κανάλι HEX, το οποίο να επιτρέπει τον αποκλεισμό προβλημάτων αναστολής και 
απομόνωσης των νουκλεϊκών οξέων.

ΚΙΤ 31 30.000€

                   ΠΡΟΣ:
        ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
               ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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Παρατηρήσεις:

- Η προσφορά σας να ισχύει για δύο (2) μήνες 
- Κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρεται σε μία μόνο πρόσκληση.
- Κατάθεση προσφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη.
- Η τιμή της προσφοράς σας να μην υπερβαίνει την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να 
αναγράφεται ο αριθμός του μητρώου του είδους στο Παρατηρητήριο. Εάν το προσφερόμενο είδος/υπηρεσία δεν 
αντιστοιχίζεται, αυτό να βεβαιώνεται από τον προσφέροντα με σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
- Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο επιλέγει τον προμηθευτή/ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Ν. 4412/16, άρθρο 90, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 ν.4782/2021.   
- Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία που 
αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.
- Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής
- Στη προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τόσο ο ΦΠΑ όσο και οι προβλεπόμενες κρατήσεις. 
      - Η υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση ενέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχει εις 
βάρους του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22/ν.4782/2021.
 - Για την διασφάλιση ποιότητας κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες που 
είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες 
αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ παρ. 13 του 
παραρτήματος I της υπ’ αριθ. ∆Υ8δ / Γ.Π. οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/Β/02-10-09).
- Τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται ενός πέντε (5) εργασίμων ημερών στο Νοσοκομείο, κατόπιν σχετικής 
παραγγελίας, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

Συνοδευτικά της κατάθεσης προσφοράς – Επί Ποινή Απόρριψης:

Α) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των τους λόγους αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 από 
τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μαζί με την προσφορά σας, να αποστέλλονται και τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:

α) Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της §1 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2016
β) Φορολογική Ενημερότητα (εκτός είσπραξης)
γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)
δ) Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης.                                                  

     Β) Στην προσφορά σας να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης υποβολής προσφορών του 
Νοσοκομείου (θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία), καθώς και ο α/α του προσφερόμενου είδους στην πρόσκληση. 
Επίσης  να δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του εργαλείου – αναλώσιμου υλικού, το εργοστάσιο και η 
χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά), ο εργαστηριακός κωδικός του είδους, ο κωδικός 
τιμολόγησης του, οι κωδικοί ΕΚΑΠΤΥ και GMDN/ΕΟΦ .

    Γ)  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• Ο προς προμήθεια εξοπλισμός – αναλώσιμα υλικά, θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο αποστειρωμένος και στη 
σχετική συσκευασία θα αναγράφεται η ένδειξη CE Mark. 

• Η ανίχνευση των 2 διαφορετικών γονιδίων στο γονιδίωμα SARS-Cov-2 να επιτρέπει στο 
κιτ αυτό να μπορεί να ανιχνεύει το RNA του ιού ακόμη και σε περίπτωση μεταλλάξεων του 
ιού σε ένα από τα ανιχνευόμενα γονίδια. • Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
αντιδραστήρια: 8x12 striptubes (συνολικά 96 tubes, σε κάθε tube να υπάρχει 
προδιαμοιρασμένο το αντιδραστήριο της real-time PCR καλυμένο από στρώμα κεριού για 
την τοποθέτηση του αντιδραστηρίου για το RT-step) και RT-PCR Buffer (2 x 0,81 ml), 
EnzymesTaq/RT (0,055 ml), PoscDNA C+ 2 (0,13 ml), NegativeControl (1,0 ml) και 
Internal Control RNA (1 ml). Το κιτ να είναι κατάλληλο για χρήση στο real-time PCR 
μηχάνημα SaCycler-96. • Κάθε lot να έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προκαθορισμένες 
προδιαγραφές του Πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 13485 του 
κατασκευαστικού οίκου για να διασφαλιστεί η συνεπής ποιότητα του προϊόντος. • Ο όγκος 
αντίδρασης να είναι 40μl. • Το κιτ SARS-CoV-2 Real-TM να επιτρέπει την ανίχνευση SARS-
Cov-2 RNA στο 100% των δοκιμών με ευαισθησία τουλάχιστον 500 αντίγραφα / ml (10 
αντίγραφα / PCR, όγκος έκλουσης 50 μl). • Η αναλυτική ειδικότητα του κιτ SARS-CoV-2 
Real-TM PCR να διασφαλίζεται με την επιλογή συγκεκριμένων εκκινητών και ανιχνευτών 
καθώς και αυστηρών συνθηκών αντίδρασης. Οι εκκινητές και οι ανιχνευτές να έχουν 
ελεγχθεί για πιθανές ομολογίες σε όλες τις αλληλουχίες που κατατέθηκαν σε τράπεζες 
γονιδίων με ανάλυση σύγκρισης αλληλουχιών. Η ειδικότητα να έχει επιβεβαιωθεί στα 
ακόλουθα στελέχη μικροοργανισμών: Ιός γρίπης Α, ιός γρίπης Β, ανθρώπινος coronavirus 
HKU-1, Human coronavirus NL-63, Human rhinovirus, Mycoplasmapneumonia, 
Streptococcuspneumonia, Chlamydophilapneumoniae, Haemophilusinfluenza, 
Klebsiellapneumoniae, Moraxellacatarrhalis, Bordetellapertussis, Bordetussellaparordisella. 
Να μην υπάρχει σημαντική ομολογία μεταξύ του δοκιμασμένου γονιδιώματος 
μικροοργανισμών και των στοχευόμενωνεκκινητών / ανιχνευτών. • Να είναι σε συσκευασία 
των 96 tests





• Σε όλα τα υλικά θα περιλαμβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου (άρθρο 80, 
παρ.10 του Νόμου 4412/2016).
• H Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων - αναλωσίμων υλικών θα είναι άνω του ενός (1) έτους.
• Τα προσφερόμενα υλικά διαθέτουν τα απαραίτητα CE και ISO του κατασκευαστή.

   Δ) Τεχνική απαίτηση: Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να 
προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα ενημερώνεται για όλες τις 
πιθανές ανακλήσεις/ αποσύρσεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει στην διαγωνιστική διαδικασία. 

Το Νοσοκομείο δύναται να αναζητήσει ανά πάσα στιγμή τα ανωτέρω.

Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε 
αυτή.       

                                          
                                      Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                      
        
                               Κ. ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ              
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