
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            Πάτρα : 26-04-2018 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                  Αρ.Πρωτ.:14275 

ΗΠΕΙΡΟΥ &∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

 

Tµήµα :Oικονοµικό  

Γρ.Προµηθειών 

Πληροφορίες :∆. Κοκοβίκα  

Τηλ.: 2610 - 227871 

Fax: 2610 - 227853 

e – mail :d.kokobika@agandreashosp.gr 

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AIDS  
ΤΟΥ ΓΝΠΑΤΡΩΝ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.200,00 €   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   
ΦΠΑ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ . 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών , σύµφωνα µε την αριθµ. 289/23-04-2018 απόφαση 

∆ιοικητή µε Α∆Α:67N746906Λ-06Ω  προτίθεται να προβεί στην ανάθεση , µε τη διαδικασία της 

δηµοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών “ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AIDS  ΤΟΥ 

ΓΝΠΑΤΡΩΝ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.200,00 €  ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ», µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής (η οποία δεν 

µπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ) Στην περίπτωση που 

η τιµή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούµε όπως αποστείλετε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ 

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ46906Λ-963





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:  

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΑΝAΦΟΡΑΣ AIDS 

1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας, συνεχούς και αµέσου προσπελάσεως και να λειτουργεί 
µε την τεχνολογία της χηµειοφωταύγειας. 

2. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 90 εξετάσεις την ώρα. 
3. Τα δείγµατα να τρέχουν σε χρόνο µικρότερο των 45 λεπτών από τη στιγµή της 

δειγµατοληψίας, 
4. Να διαθέτει ψυγείο για την συντήρηση των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή. Τα 

αντιδραστήρια που θα τοποθετηθούν να έχουν σταθερότητα επί του αναλυτή 
τουλάχιστον 4 εβδοµάδων. 

5. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθµης υγρών (αντιδραστηρίων και δειγµάτων) 
καθώς και πήγµατος. 

6. Να έχει δυνατότητα αυτόµατης επανάληψης εξέτασης (Rerun) και αυτόµατης 
εκτέλεσης νέας εξέτασης (Reflex test), ανάλογα µε το αποτέλεσµα. 

7. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων και δειγµάτων µε BARCODE καθώς 
και δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε εξωτερικό λογισµικό 

8. Να διαθέτει δειγµατολήπτη µε τουλάχιστον 60 θέσεις δειγµάτων 
9. Να µην απαιτούνται συνεχείς βαθµονοµήσεις, δηλαδή η βαθµονόµηση (καµπύλη) για 

κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 28 ηµερών. 
10. Τα αντιδραστήρια, οι βαθµονοµητές και οι οροί ελέγχου να είναι έτοιµα προς χρήση 

χωρίς να απαιτείται ανασύσταση 
11. Να διαθέτει πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να διατηρεί τα δεδοµένα 

για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών 
12. Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου, ενηµέρωσης και επικοινωνίας του αναλυτή 

(online) από απόσταση µέσω modem µε το τεχνικό τµήµα (service) του προµηθευτή 
προκειµένου να επιτυγχάνεται η προληπτική αντιµετώπιση πιθανόν τεχνικών 
προβληµάτων ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο νεκρός χρόνος 
του αναλυτή. 

13. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα παρακολούθησης της πορείας του 
προσφεροµένου οργάνου σε καθηµερινή βάση και αυτοµατοποιηµένα, µέσω on-line 
σύνδεσης.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 
HIV 1/2 Ag/Ab 

• Τα αντιδραστήρια για τον ταυτόχρονο ποιοτικό προσδιορισµό αντισωµάτων έναντι 
των ιών HIV-1, HIV-1 υπότυπος Ο, HIV-2, καθώς και του αντιγόνου ρ24, σε ορό ή 
πλάσµα να είναι τελευταίας γενιάς και να εφαρµόζεται σε πλήρως αυτοµατοποιηµένο 
αναλυτή τεχνολογίας χηµειοφωταύγειας.  

• Τα αντιδραστήρια θα πρέπει αποδεδειγµένα να έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς και για 
την ανίχνευση των µεταλλάξεων του HIV1/2. Να επισυναφθεί σχετική βιβλιογραφία.  

• Η ανίχνευση του HIV-1, HIV-1 group Ο και HIV-2 να γίνεται άµεσα και όχι µε 
διασταυρούµενη αντίδραση. 

• Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση των αντισωµάτων να είναι 100% 
και για τους τρεις ιούς HIV-1, HIV-1 group Ο και HIV-2, ενώ η ειδικότητα σε δείγµα 
ελέγχου εθελοντών αιµοδοτών να είναι τουλάχιστον 99,5%. Η αναλυτική ευαισθησία 
της εξέτασης ως προς την ανίχνευση του αντιγόνου p24 να είναι <50pg/ml ή < 2 
IU/ml  

• Να διατίθεται αρνητικός µάρτυρας καθώς και ξεχωριστοί  θετικοί µάρτυρες για τα 
αντισώµατα HIV-1, HIV-2 και αντιγόνο p24. 

• Να έχει υψηλή διακριτική ικανότητα µεταξύ θετικών-αρνητικών (πολύ µικρό ποσοστό 
grey zone). 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: HIV I/IIgO /p24         2.000 test 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 11.200,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΑΠΑ. 

              

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ46906Λ-963





ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές να αποστέλλονται κλειστές , µέχρι 03-05-2018  ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11:00 

πµ ,στο γρ. Προµηθειών, 2ος όροφος στο Ταχύρυθµο κτίριο του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ , και να 

αναγράφεται απαραιτήτως ο αριθµός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α του είδους , καθώς 

επίσης ο κωδικός CPV του προϊόντος (όπου αυτός υπάρχει) , ο ΑΦΜ της εταιρείας , ο κωδικός 

και η τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ.  

Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει για ένα τρίµηνο. 

 

                                                                                     Ο ∆ιοικητής  

 

                                                                                    Θεόδωρος Σερεµέτης  

 

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ46906Λ-963
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