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ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΑ Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΙΚΟΝ» 

 

 

 

Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ζηο πλαίζιο διενέπγειαρ μειοδοηικού 

διαγωνιζμού για ηην ππομήθεια αναλωζίμων/ανηιδπαζηηπίων μοπιακήρ ανάλςζηρ 
 

 

Έρνληαο ππφςε φηη : 

 

Η πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα θαη ηελ ΚΤΑ 679/ΦΔΚ Β’ 826/10.9.96, πνπ 

θπξψζεθε αλαδξνκηθά απφ ηελ έθδνζή ηεο κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 3794/2009 (ΦΔΚ Α’ 

156), ηνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο πνπ εθδφζεθε κε βάζε ηελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 2, εδ. α, ηνπ Ν. 3027/2002 (ΦΔΚ Α’ 152) θαζψο θαη ηελ απζεληηθή 

εξκελεία ησλ εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο πην πάλσ ΚΤΑ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Ν. 3577/2007 (ΦΔΚ 130 Α’). 

  

ην πιαίζην δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

αναλωζίμων/ανηιδπαζηηπίων μοπιακήρ ανάλςζηρ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην 

Παξάξηεκα Α’ ηεο παξνχζαο, πξνυπνινγηζκνχ 14,223.00 € επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ, παξαθαινχκε φπσο ππνβάιεηε θιεηζηέο πξνζθνξέο. 

 

1. Καηάθεζη πποζθοπάρ : 

1.1.Οη ππνςήθηνη ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο εηδψλ, 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄. 

1.2. ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο : 

    

 

 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ-ΔΛΚΔ 

Δξγαζηήξην Γηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο : Πέηξνο Καξαθίηζνο 

Γηεχζπλζε: oδφο Ρίκηλη αξηζκφο 1, Σ.Κ. 12464 
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Αξηζκ. Πξνθήξπμεο 

 

 

1.3.Οη πξνζθνξέο ζαο λα ζηαινχλ ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 8:30-16:30, κέρξη ηηο 14/09/2014. 

 

2. Ιζσύρ πποζθοπάρ :  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο γηα δέθα (10) κήλεο 

απφ ηελ επφκελε  κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ 

νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

3. ύνηαξη πποζθοπάρ : 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, λα είλαη 

πξσηφηππεο, λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα έρνπλ εκεξνκελία, 

ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθφ λα ηεξήζεηε ηε ζεηξά ηεο αξίζκεζεο θαη ηελ 

πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α΄.  

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα θαηεγνξία πξντφληνο δελ ην πξνζθέξεηε λα γξάθεηε ζηελ 

πξνζθνξά ζαο φηη δελ δηαηίζεηαη  ή λα βάδεηε κηα παχια (-) 

Κάζε πξνζθνξά απαηηείηαη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

θαηεγνξία.  

 

3.1.Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ ζε επξψ (EURO) θαη ζα αλαγξάθνληαη 

αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. 

3.2.Θα δνζεί ηηκή αλά θαηεγνξία θαη κέξε φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α’ 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

3.3.ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο ρσξίο ΦΠΑ θαζψο θαη ν ΦΠΑ 

πνπ αληηζηνηρεί αλά κνλάδα ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ ηεζη αλά 

ζπζθεπαζία. 

3.4.Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.  

 

4. Διαδικαζία αξιολόγηζηρ : 

Η ηξηκειήο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα απνζθξαγίζεη 

ηηο πξνζθνξέο θαη ζα επηιέμεη ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο θαη 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

 

5. Πληπωμή : 

5.1.Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα αθνινπζήζεη ηε ρξεκαηνξξνή απφ ηνλ Φνξέα 

Υξεκαηνδφηεζεο θαη ζα γίλεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 

ησλ εηδψλ, απφ ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ κεηά απφ έθδνζε 

Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο θαη εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ, πιένλ ησλ θαζνξηζκέλσλ απφ ηηο 

Οδεγίεο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ εληχπσλ εληνιήο θαη θαηάζηαζεο πξαγκαηνπνηεζεηζψλ 

δαπαλψλ :  

Α) Γειηίν Απνζηνιήο / Σηκνιφγην 

Β) Πξαθηηθφ παξαιαβήο απφ Δπηηξνπή απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη παξειήθζεζαλ 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα είδε πνπ δεηήζεθαλ. 

Γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

Γ) Απφδεημε είζπξαμεο θαη  
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Δ) Δμνπζηνδφηεζε ηνπ ππαιιήινπ πνπ εηζπξάηηεη. 

5.2.Eπί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ επηβάιιεηαη θξάηεζε 

χςνπο 0,10% γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο  Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4παξ. 3 ηνπ λ. 4013/2011, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 

 

Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ 

Καζεγεηή θν Πέηξν Καξαθίηζν θαη ζηνλ θν Αβξαάκ Πνπιηάθε φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο 

θαη θαηά ηηο ψξεο Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 8:30-16:30 θαη ζηα ηειέθσλα 2105831958 

θαη 2105831952. 

 

 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο 

 
 

 

 

 

 

Π. Καξαθίηζνο, Καζεγεηήο 

Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο 

Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΙΚΟΝ» 

 

 
 

 

 

 

πλεκκέλα :    

- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη πξνκήζεηα αλαισζίκσλ/αληηδξαζηεξίσλ κνξηαθήο αλάιπζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

Καηάλογορ αναλωζίμων/ανηιδπαζηηπίων μοπιακήρ ανάλςζηρ 

 

Α/Α Καηεγνξία Αηηνχκελε Πνζφηεηα 

1 

Αληηδξαζηήξηα ηππνπνίεζεο HPV (Πιήξεο θηη αληηδξαζηεξίσλ θαη 

αλαισζίκσλ θαηάιιειν γηα απνκφλσζε θαη ηππνπνίεζε 35 ηχπσλ 

ηνπ HPV απφ θνιπνηξαρειηθφ πιηθφ κε ηερληθή DNA 

κηθξνζπζηνηρηψλ) 

100 τεστ 

2 Πξνηππσκέλα ζθαηξίδηα αλίρλεπζεο Μεζπιίσζεο (Methylomics) 100 τεστ 

3 Ιρληζέηεο Δλδνθπηηάξηαο αλίρλεπζεο (Cytomics) 100 τεστ 

 

Απαξαίηεηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλαισζίκσλ θαη αληηδξαζηεξίσλ αλά θαηεγνξία: 

 

Α/Α Καηεγνξία Πεξηγξαθή 

1 

Αληηδξαζηήξηα 

ηππνπνίεζεο 

HPV 

Απνηειείηαη απφ ηξία κέξε (HPV Clart2 Extraction, HPV Clart2 Amplification θαη HPV 

Clart2 Genotyping) 

 Να απνηεινχλ πιήξεο θηη αληηδξαζηεξίσλ θαηάιιειν γηα απνκφλσζε θαη 

ηππνπνίεζε 35 ηχπσλ ηνπ HPV απφ θνιπνηξαρειηθφ πιηθφ κε ηερληθή DNA 

κηθξνζπζηνηρηψλ. 

 Σν θηη απαηηείηαη λα ηππνπνηεί μερσξηζηά ηα ζηειέρε 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 

35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 70, 71, 72, 

73, 81, 82, 83, 84, 85, 89 HPV θαη λα πεξηέρεη κάξηπξεο χπαξμεο γελoκηθνχ 

DNA θαη αλαζηνιήο ηεο PCR. 

 Απαηηείηαη αα πξνζθεξζνχλ μερσξηζηά ηηκέο γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ηεο 

απνκφλσζεο ηνπ DNA, ηνπ PCR θαη ηεο γνλνηχπηζεο  

 Να αλαθέξεηαη ην πιήζνο ησλ ηεζη αλά ζπζθεπαζία. 

 Η κέζνδνο ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

δεηγκάησλ (ζηεηιενί, ελαησξήκαηα θπηηάξσλ, ηνκέο ηζηνχ κνληκνπνηεκέλεο ζε 

θνξκφιε θαη εγθιεηζκέλεο ζε παξαθίλε). 

 Η νπηηθνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο λα γίλεηαη κε πβξηδηζκφ 

 Να πεξηέρεη εηδηθά κφξηα εθθίλεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο χπαξμεο γελσκηθνχ DNA 

θαη ηελ απνθπγή ςεπδψο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ο έιεγρνο λα γίλεηαη 

απηφκαηα θαη εηο ηξηπινχλ ζε θάζε αληίδξαζε.  

 Σα πξντνληα λα είλαη CE-IVD θαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO13485 

2 

Πξνηππσκέλα 

ζθαηξίδηα 

αλίρλεπζεο 

Μεζπιίσζεο 

/Αληηδξαζηήξηα 

Μεζπιίσζεο 

(Methylomics) 

Απνηειείηαη απφ ηα θάησζη κέξε: 

 Μείγκα ζθαηξηδίσλ ζεκαζκέλσλ κε COOH θαηάιιεια γηα εθαξκνγέο 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο    

 Μείγκα ζθαηξηδίσλ ζεκαζκέλσλ κε ζηεπηαβηδίλε θαηάιιεια γηα εθαξκνγέο 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο    

 Έηνηκα πξνο ρξήζε βηνηπλπιησκέλα primers θαηάιιεια γηα αλάιπζε 

κεζπιησκέλσλ γνληδίσλ επηινγήο 

 Έηνηκα πξνο ρξήζε βηνηπλπιησκέλα probes θαηάιιεια γηα αλάιπζε 

κεζπιησκέλσλ γνληδίσλ επηινγήο 

 Πιήξεο kit αλάιπζεο 5-methylcytosine ζε απνκνλσκέλν DNA 
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 Πιήξεο kit αλάιπζεο  5-hydrohymethylcytosine ζε απνκνλσκέλν DNA 

 Απαηηείηαη αα πξνζθεξζνχλ μερσξηζηά ηηκέο αλά ζπζθεπαζία 

 Να αλαθέξεηαη ην πιήζνο ησλ ηεζη αλά ζπζθεπαζία. 

3 

Ιρληζέηεο 

Δλδνθπηηάξηαο 

αλίρλεπζεο 

(Cytomics) 

Απνηειείηαη απφ ηα θάησζη κέξε: 

 Πιήξεο set αληηδξαζηεξίσλ θαηάιιεια γηα ελδνθπηηάξηα αλίρλεπζε πξσηετλψλ 

θαη mRNAs κε ηελ ηερληθή FLOW FISH 

 Μείγκα probes ζεκαζκέλσλ κε FAM γηα ελδνθπηηάξηα αλίρλεπζε E6/E7 

mRNAs θαηάιιεια γηα θπηηαξνκεηξία ξνήο  

 Πιήξεο set αληηδξαζηεξίσλ απνηεινχκελν απφ α) κείγκα probes ζεκαζκέλα κε 

biotin θαηάιιεια γηα ελδνθπηηάξηα αλίρλεπζε p16 mRNA, β) αληη-biotin PE, γ) 

Steptavidin PeCy5   

 Μείγκα αληηζσκάησλ έλαληη θεξαηηλψλ ζεκαζκέλν κε APC, clone C11 

 Έηνηκν πξνο ρξήζε δηάιπκα DAPI θαηάιιειν γηα θπηηαξνκεηξία ξνήο 

 Γεπηεξνγελέο αληίζσκα anti-mouse IgG1 APC conjucated 

 Anti-Human p16 αληίζσκα 

 PeCy7 anti-human Κi67, clone Ki-67 

 Γεπηεξνγελέο αληίζσκα anti-mouse IgG2a APC conjucated 

 Απαηηείηαη αα πξνζθεξζνχλ μερσξηζηά ηηκέο αλά ζπζθεπαζία 

 Να αλαθέξεηαη ην πιήζνο ησλ ηεζη αλά ζπζθεπαζία. 

 

 

 


