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                                                      ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 4657/27.8.21 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης RNA του ιού 
SARS-Cov-2 με συνοδό εξοπλισμό σύστημα μοριακής  διάγνωσης pcr για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ.4624/26.08.2021 εισήγηση του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.500 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 27 Αυγούστου 2021 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
supplies@santorini-hospital.gr  και 

στο fax: 2286035459 
6 Σεπτεμβρίου 2021 Δευτέρα 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό 

σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 

και με τα αναλυτικά περιγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Κιτ ταχείας μοριακής ανίχνευσης του RNA του ιού SARS-CoV-2 σε ρινικά, 

ρινοφαρυγγικά και φαρυγγικά επιχρίσματα 

168 ΤΕΣΤ 

 

Tεχνικά χαρακτηριστικά αντιδραστηρίωνː 

• Κιτ ταχείας μοριακής ανίχνευσης του RNA του ιού SARS-CoV-2 σε ρινικά, ρινοφαρυγγικά και φαρυγγικά 

επιχρίσματα ,με την καινοτόμο τεχνολογία της ισοθερμικής ενίσχυσης νουκλεικών οξέων. 

 

http://www.santorini-hospital.gr/
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     Τεχνικά χαρακτηριστικά αναλυτήː 

• Ο αναλυτής να βασίζεται σε μοριακή τεχνική ,με την τεχνολογία της ισοθερμικής ενίσχυσης νουκλεικών 

οξέων. 

• Να παρουσιάζει πολύ υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα σε σύγκριση με την μέθοδο αναφοράς (RT-PCR). Να 

παρουσιαστούν ανάλογες δημοσιευμένες μελέτες. 

• Να χρησιμοποιεί σύστημα κλειστής κασέτας αντίδρασης το οποίο  εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια τόσο στον 
χειριστή όσο και στο περιβάλλον. 

• Να μην απαιτείται  εξειδικευμένο προσωπικό για την χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. 

• Να μην απαιτείται οποιοσδήποτε επιπλέον εργαστηριακός εξοπλισμός για την εφαρμογή των δοκιμασιών  
εκτός από τον στυλεό λήψης του δείγματος. 

• Να προσφέρει αποτελέσματα υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο (λιγότερο 

από 15 λεπτά). 

• Να διαθέτει bar code scanner και ελαφρύ φορητό εκτυπωτή εκτός της εσωτερικής μνήμης του αναλυτή ώστε 
να υπάρχει πλήρης  καταγραφή των περιστατικών τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. 

 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr   ή στο fax: 
2286035459 έως τις  06.09.21  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.21.80 (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) 
του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση 
τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 
 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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