
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών  

    

 

 

  Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη εηδώλ κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή, όπσο αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ γηα όζα πιηθά ππάξρνπλ.      

                                  

 

 

            

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ  

 

1 

Ανηιδπαζηήπιο ASOlatex 

 

Μέζνδνο Latex, Αξλεηηθόο θαη ζεηηθόο κάξηπξαο. 

πζθεπαζία ησλ 100 ηεζη. 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

2 

2 Ανηιδπαζηήπιο RPR 

 

Να πεξηέρεη ηξνπνπνηεκέλν VDRL αληηγόλν θαη 

ζσκαηίδηα άλζξαθα γηα επρεξή αλάγλσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο. 

Να πεξηέρεη αξλεηηθό θαη ζεηηθό κάξηπξα. 

πζθεπαζία ησλ 100 ηεζη. 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

2 

3 Σεζη κςήζεωρ 

 

Μέζνδνο αλνζνρξσκαηνγξαθίαο ζε πιαθίδην κε 

κνλνθισληθά αληηζώκαηα. 

Να κελ απαηηείηαη πξνζζήθε αληηδξαζηεξίνπ. 

Επαηζζεζία:20mlU/ml. Να είλαη θαηάιιειν γηα 

νύξα θαη νξό. 

Σν απνηέιεζκα λα κελ επεξεάδεηαη από ηελ 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

3 
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παξεκβνιή μέλσλ νπζηώλ όπσο: 

 acetylsalicylic acid 20mg/dl, 

 ampicillin 20mg/dl,  albumin 2000mg/dl, 

ascorbic acid 20mg/dl, atropine 20mg/dl, 

bilirubin 2mg/dl, caffeine 20mg/dl, 

 glucose 2000mg/dl, haemoglobin 1mg/dl, 

triglycerides serum 1200mg/dl, 

 bilirubin serum 40mg/dl. 

πζθεπαζία ησλ 25 ηεζη. 

4 Σεζη ανηιζωμάηων ένανηι H.PYLORI ζηον οπό  

 

Πνηνηηθή αλίρλεπζε αληηζσκάησλ IgG έλαληη 

H.PYLORI ζηνλ νξό. 

Μέζνδνο αλνζνρξσκαηνγξαθίαο ζε πιαθίδην. 

πζθεπαζία ησλ 20 ηεζη. 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

2 

5  Crystal violette  

 

Η ζπζθεπαζία ηνπ αληηδξαζηεξίνπ λα είλαη ζε 

θηάιε ησλ 250-500ml 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

3 

6 Lodine 

 

Η ζπζθεπαζία ηνπ αληηδξαζηεξίνπ λα είλαη ζε 

θηάιε ησλ 250-500ml 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

3 

7 Decolorizer 

 

Η ζπζθεπαζία ηνπ αληηδξαζηεξίνπ λα είλαη ζε 

θηάιε ησλ 250-500ml 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

3 

8 Safranine 

 

Η ζπζθεπαζία ηνπ αληηδξαζηεξίνπ λα είλαη ζε 

θηάιε ησλ 250-500ml 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

3 

9  Ανηιδπ. Υπώζηρ Ziehl-Neelsen 

 

Η ζπζθεπαζία λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

αληηδξαζηήξηα: 

1. Carbol fuchsin. 

2. Differantiator. 

3. Methylene blue (LOEFFLER). 

Η ζπζθεπαζία ηεο θηάιεο ηνπ θάζε αληηδξαζηεξίνπ 

λα είλαη  250ml 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

2 

10 Ανηιδπ. Οπολογικήρ ηαςηοποίηζηρ 

 Β-αιμολςηικών ζηπεπηοκόκκων  

 

Να είλαη ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε (κέζνδνο LATEX) 

θαη λα αληρλεύεη ηηο νξνινγηθέο νκάδεο 

,A,B,C,D,F,G 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

1 

11 Φιαλίδια αιμοκαλλιεπγειών αεπόβια 

 

Σν πιηθό θαηαζθεπήο ησλ θηαιηδίσλ λα είλαη 

TEMAXIA 

100 



πςειήο αληνρήο. 

 Να πεξηέρνπλ ξεηίλεο εμνπδεηέξσζεο αληηβηνηηθώλ. 

Να δηαζέηνπλ ρξσκαηηθό δείθηε γηα ηελ επρεξή 

αλάγλσζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ. 

Δπλαηόηεηα ρξήζεο γηα θαιιηέξγεηεο ζηείξσλ 

πγξώλ. 

Σα αεξόβηα θηαιίδηα λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ 

αλάπηπμε αεξνβίσλ θαη δπλεηηθά αλαεξνβίσλ 

κηθξνβίσλ (βαθηήξηα – κύθεηεο). 

Να είλαη θαηάιιεια θαη γηα κε απηόκαηε ρξήζε 

(ρεηξνθίλεηε κέζνδνο) 

12 Φιαλίδια αιμοκαλλιεπγειών αναεπόβια 

 

Σν πιηθό θαηαζθεπήο ησλ θηαιηδίσλ λα είλαη 

πςειήο αληνρήο. 

 Να πεξηέρνπλ ξεηίλεο εμνπδεηέξσζεο αληηβηνηηθώλ. 

Να δηαζέηνπλ ρξσκαηηθό δείθηε γηα ηελ επρεξή 

αλάγλσζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ. 

Δπλαηόηεηα ρξήζεο γηα θαιιηέξγεηεο ζηείξσλ 

πγξώλ. 

Σα αλαεξόβηα θηαιίδηα λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ 

αλάπηπμε αλαεξνβίσλ θαη δπλεηηθά αλαεξνβίσλ 

κηθξνβίσλ. 

Να είλαη θαηάιιεια θαη γηα κε απηόκαηε ρξήζε 

(ρεηξνθίλεηε κέζνδνο) 

TEMAXIA 

100 

    

 

 

 Σα παξαπάλσ είδε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Δηεζλώλ θαη Επξσπατθώλ Πξνηύπσλ 

θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

 

    Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο (αλ ππάξρνπλ) 

ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ ηεο ΕΠΤ. 

 

    Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο  ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ απνξξίπηνληαη. 

 

     Δεθηέο ζα γίλνπλ όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνύλ έωρ 19-06-2018 και ώπα 14:00 κέζσ  

    e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : promithiongnlimnou@gmail.com ή  

    fax:22543-50126 

 

 

 

                                                                                            O ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ     

 

 

 

 

          

                                                                                             ΜΟΝΟΚΡΟΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ              


