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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

ΓΙΟΙΚΗΗ 2ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ      

ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ            

 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ»        

ΜΠΟΣΑΗ 51- 18537 ΠΔΙΡΑΙΑ       

Σηλ: 213 2079100 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Πληπ. Γ.Καθιέπη         Πειπαιάρ 4936/9-3-2016 
Σηλ: 210 4520835          

Φαξ: 210 4528948 

Δmail: prommet@yahoo.gr         

      

                                                                                                   ΠΡΟ: 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
      

 ΘΔΜΑ: «Αποηελέζμαηα Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ Σεσνικών Πποδιαγπαθών Αιμαηολογικών Αναλςηών με ζςνοδό»  

Σσεη.: 1. Το ςπ’ απιθμ. 17/05.12.2013 απόζπαζμα Ππακηικού από ηη ζςνεδπίαζη ηηρ ΕΠΥ ζσεηικά με ηην 

Ειζαγωγή ζε διαδικαζία διαβούλεςζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηο ΠΠΥΥ 2012 και εθεξήρ. 

 

ε εθαπμογή ηος ανυηέπυ ζσεηικού και ζε ζςνέσεια ηηρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ πος 

ππαγμαηοποιήθηκε από 10/12/2015 έυρ και 17/12/2015 για ηιρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ ηυν Αιμαηολογικών 

Αναλςηών με ζςνοδό, δημοζιεύοςμε ηιρ ηποποποιημένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’), όπυρ 

πποέκςταν από ηην επεξεπγαζία ηυν παπαηηπήζευν ηυν εηαιπειών πος ζςμμεηείσαν ζηη διαδικαζία, από ηην 

απμόδια Δπιηποπή Πποδιαγπαθών.  

Δπιζημαίνεηαι όηι η ςπηπεζία θα δέσεηαι ηα ζσόλια ηυν ενδιαθεπόμενυν ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη 

ηος Σμήμαηορ Ππομηθειών prommet@yahoo.gr, για ηέζζεπιρ (4) ημέπερ, από Παπαζκεςή 11-03-2016 έυρ και 

Σεηάπηη 16-03-2016 ζηιρ 15.00 μμ, ζςμπληπώνονηαρ ηα ζηοισεία και ηον Πίνακα ηος Παπαπηήμαηορ Α’. 

Δίμαζηε ζηη διάθεζή ζαρ για κάθε διεςκπίνιζη.  

 

        

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΤΡΛΑ 

 

 

 

 

 

 

ςνημμένα 

1. Παπάπηημα Α’- ηοισεία Δηαιπειών & Πίνακαρ Παπαηηπήζευν 

2. Παπάπηημα Β’ –Σποποποιημένερ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ, & Πίνακαρ Διδών 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

Αιμαηολογικών Αναλςηών με ζςνοδό 

Υπονικό διάζηημα ςποβολήρ παπαηηπήζεων:  Παπαζκεςή 11-03-2016 έυρ και Σεηάπηη 16-03-2016 ζηιρ 

15.00 μμ 

 

Δπωνςμία Δπισείπηζηρ ή 

Φςζικού Πποζώπος 
 

Σασςδπομική Γιεύθςνζη 
 

 

Τπεύθςνορ ζύνηαξηρ 
 

 

Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ 
 

 

Σηλέθωνο 
 

 

Φαξ 
 

 

Email 
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1. Γενικέρ Πποηάζειρ-Παπαηηπήζειρ 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Διδικέρ Πποηάζειρ- Παπαηηπήζειρ 

 

 

Παπάγπαθορ 

Αναθοπάρ (π.σ.) 
Σίηλορ Παπαγπάθος 

ελίδα/ερ 

αναθοπάρ 
Παπαηηπήζειρ/σόλια/Πποηάζειρ Άλλερ ζσεηικέρ παπαπομπέρ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β’ 
 

1. ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝ ΑΛΑΙΡΖ 
 

1. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή λα ζηεξίδεηαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο 
κεζφδνπο κέηξεζεο. Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα 
δχλαηαη λα αλαιχεη ηα έκκνξθα ζηνηρεία ηνπ αίκαηνο ζε απφιπην αξηζκφ θαη πνζνζηφ ζχκθσλα 
πάληα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη απαηηήζεηο νη νπνίεο ελαξκνλίδνληαη κε ηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή. 

 
2. Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάιπζεο θιεβηθνχ αίκαηνο. Όιεο νη 

παξάκεηξνη πνπ δίλνληαη λα αληρλεχνληαη απεπζείαο απφ ην θηαιίδην ηεο γεληθήο αίκαηνο, ρσξίο 
λα απαηηνχληαη πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο απφ ηνλ ρεηξηζηή φπσο αξαηψζεηο. Δπηπιένλ λα αλαιχεη θαη 
δείγκαηα ηξηρνεηδηθνχ πξναξαησκέλνπ αίκαηνο κε απηφκαηε δηφξζσζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  

 
3. Να δίλεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ζηηο παξαθάησ παξακέηξνπο ηφζν ζηα θπζηνινγηθά φζν θαη 

ζηα παζνινγηθά δείγκαηα. 
 
Αξηζκφο Λεπθψλ αηκνζθαηξίσλ, Αξηζκφο Δξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, Απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ% 
ησλ εκππξήλσλ εξπζξψλ, Αηκαηνθξίηεο, Αηκνζθαηξίλε, MCH, MCV, MCHC, RDW, RDW-SD , PLT, 
PDW, MPV, PCT. Απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ % ησλ ππνπιεζπζκψλ ηνπ ιεπθνθπηηαξηθνχ 
δηαθνξηθνχ ηχπνπ δειαδή ησλ νπδεηεξνθίισλ, ησλ ιεκθνθπηηάξσλ, ησλ κνλνθπηηάξσλ, ησλ 
εσζηλνθίισλ θαη ησλ βαζενθίισλ. 
 
Να γίλεηαη ρξήζε αθηηλψλ laser, γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ  δηαθνξηθνχ 
ιεπθνθπηηαξηθνχ ηχπνπ. 
 
Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα πξνζδηνξίδεη άκεζα θαη απηφκαηα ηα άσξα θχηηαξα ηεο θνθθηψδνπο 
ζεηξάο ζε απφιπην αξηζκφ θαη πνζνζηφ %. 
 
Σν άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ ησλ ππνπιεζπζκψλ ησλ ιεπθνθπηηάξσλ πξέπεη λα είλαη 100 θαη ην 
άζξνηζκα ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ ησλ ππνπιεζπζκψλ ησλ ιεπθνθπηηάξσλ λα ηζνχηαη κε ηνλ 
απφιπην αξηζκφ ησλ ιεπθψλ. 
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε άκεζε αλίρλεπζε, ν ππνινγηζκφο ηνπ δηαθνξηθνχ ηχπνπ ησλ 
ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ. 
 
Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη ηα αηκνπεηάιηα λα κεηξψληαη ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε. 
 
Σν πνζνζηφ % θαη ν απφιπηνο αξηζκφο ησλ εκππξήλσλ εξπζξψλ λα δίλεηαη απηφκαηα ζε θάζε 
γεληθή αίκαηνο κε άκεζε κέηξεζε, ρσξίο ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη 
επαλάιεςε ηνπ δείγκαηνο θαη λα δηνξζψλεηαη απηφκαηα ν αξηζκφο ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ. 
 
Γηα ηελ κέηξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ: ε ηδηαίηεξα παζνινγηθέο πεξηπηψζεηο δεηγκάησλ [παξεκβνιή 
κηθξψλ εξπζξνθπηηάξσλ (κηθξνθπηηαξψζεηο κεζνγεηαθψλ ζπλδξφκσλ, ζρηζηνθπηηάξσλ θιπ), 
αλίρλεπζε γηγάληησλ αηκνπεηαιίσλ (αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο, ζξνκβαζζέλεηεο θιπ) θαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνιχ ρακεινχ αξηζκνχ αηκνπεηαιίσλ φπσο ζε ζξνκβνπελίεο άλνζεο αξρήο θιπ.] 
απαηηείηαη αμηφπηζηε κέηξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ. ε απηέο ηηο παζνινγηθέο πεξηπηψζεηο πξέπεη ε 
κέηξεζε (ησλ αηκνπεηαιίσλ) απφ ηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηή λα γίλεηαη άκεζα, ηαρχηαηα (ζε 
ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ 1 ιεπηνχ) θαη απηφκαηα απφ ην ίδην δείγκα ηεο γεληθήο αίκαηνο κε 
κεζνδνινγίεο νη νπνίεο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. 
 
4. Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα κεηξά ηα δηθηπνεξπζξνθχηηαξα (ΓΔΚ) ζε απφιπην αξηζκφ θαη 

πνζνζηφ %. Δπηπιένλ λα κεηξά: 
a. Σνλ πιεζπζκφ άσξσλ ΓΔΚ ζε απφιπην αξηζκφ θαη πνζνζηφ %. 
b. Σνλ δείθηε σξίκαλζεο, ησλ ΓΔΚ, ν νπνίνο αθνξά ην θιάζκα ησλ αψξσλ ΓΔΚ. 
c. Σνλ δείθηε αηκνζθαηξηλνπνίεζεο ησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ. 

 
Θα εθηηκεζεί ζεηηθά ε δπλαηφηεηα χπαξμεο ηνπ κέζνπ φγθνπ ησλ ΓΔΚ (MRV). 
 

Η κέηξεζε ησλ ΓΔΚ θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπο λα γίλεηαη άκεζα θαη απηφκαηα απφ ην θηαιίδην ηεο 
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γεληθήο αίκαηνο ρσξίο λα πξνεγείηαη θάπνηα ρεηξνθίλεηε επεμεξγαζία απφ ηνλ ρεηξηζηή. Να 
επηζπλάπηεηαη βηβιηνγξαθία αμηνιφγεζεο ησλ ΓΔΚ. 
 
5. Οη θαηαλνκέο ησλ θπηηάξσλ (ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη νη ππνπιεζπζκνί ηνπο, εξπζξά 

αηκνζθαίξηα, αηκνπεηάιηα, ΓΔΚ θαη εκπχξελα εξπζξά) λα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε έγρξσκα θαη 
λα εθηππψλνληαη ζε κνξθέο λεθεινγξακκάησλ θαη ηζηνγξακκάησλ, παξέρνληαο αζθαιείο θαη 
ρξήζηκεο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 

6. Να έρεη δπν δπλαηφηεηεο δεηγκαηνιεςίαο, φπνπ ην έλα ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ρεηξνθίλεηα θαη 
ην άιιν ζχζηεκα δεηγκαηνιεςίαο λα ιεηηνπξγεί απηφκαηα, κε δεηγκαηνιήπηε 50 πεξίπνπ 
ζέζεσλ ζπλερνχο θφξησζεο. 

Σν απηφκαην ζχζηεκα, λα ρξεζηκνπνηεί θιεηζηά ζσιελάξηα, φισλ ησλ εηαηξεηψλ θαη λα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα δηαβάδεη ηα θσδηθνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ αζζελή απφ ην θηαιίδην (bar code), θαζψο 
επίζεο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αθξηβή επάξθεηα αίκαηνο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο γεληθήο αίκαηνο. 
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δεηγκαηνιεςίαο, λα ρξεζηκνπνηεί πνζφηεηα νιηθνχ αίκαηνο έσο 180 κl θαη 
ηα αθξνθχζηα λα θαζαξίδνληαη απηφκαηα. 
Πξηλ απφ ηελ αλαξξφθεζε απφ ηνλ απηφκαην δεηγκαηνιήπηε λα πξνεγείηαη αλάδεπζε, ε νπνία λα 
ζπκθσλεί κε ηα επηζηεκνληθά πξφηππα θαη λα κηκείηαη ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνχ, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεπρζνχλ αιινηψζεηο θπηηάξσλ, ζην πξνο αλάιπζε δείγκα. 
 
7. Καη ζηνπο  δπν ηξφπνπο δεηγκαηνιεςίαο (θιεηζηφ θαη ζην αλνηθηφ ζχζηεκα), ε ηαρχηεηα 

αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 90 δείγκαηα (εθηφο ησλ ΓΔΚ) αλά ψξα. 
 

8. Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα έρεη ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή γηα ηηο ζηάζκεο ησλ 
αληηδξαζηεξίσλ, επίζεο λα δηαζέηεη γηα φια ηα απαηηνχκελα (ιεηηνπξγηθά αληηδξαζηήξηα, 
θαζαξηζηηθά) CE.  
 

9. Όια ηα πιπζίκαηα ηνπ νξγάλνπ (θαηά ην μεθίλεκα θαη ην θιείζηκν ηεο εκέξαο) λα είλαη πιήξσο 
απηνκαηνπνηεκέλα , ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. 
 

10. Να δηαζέηεη επηπιένλ ν πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο έγρξσκε νζφλε πξνβνιήο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπιάρηζηνλ 15”. Να δηαζέηεη εθηππσηή γηα εθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 
Α4 ραξηί κε δπλαηφηεηα θαη έγρξσκεο εθηχπσζεο. Να δηαζέηεη ν πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο 
εζσηεξηθφ ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο ηνπιάρηζηνλ γηα 40.000 δείγκαηα. 

 
11. Η πξνζθέξνπζα εηαηξεία, λα δηαζέηεη πιήξεο ηκήκα service θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνπο 

απηφκαηνπο αηκαηνινγηθνχο αλαιπηέο. Πξνο απφδεημε ηνπ ηζρπξηζκνχ, ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε εγθαηεζηεκέλσλ αλαιπηψλ ηνπ, ζε δεκφζηα λνζνθνκεία 
ζηα νπνία έρεη αλαιάβεη ηε ζπληήξεζή ηνπο. 
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα θαηαηεζεί πξφηαζε θάιπςεο ηνπ service 
γηα ην εξγαζηήξην. ηελ ελ ιφγσ πξφηαζε ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ, ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη 
απηνκαηνπνηεκέλα. 

 
12. Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ πξνκεζεπφκελνπ αλαιπηή, λα παξέρεη πξφηππν παξαζθεχαζκα 

ειέγρνπ (control) γηα φιεο αλεμαηξέησο ηηο παξακέηξνπο, γηα ηνλ εζσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ 
αλαιπηή θαη πξφηππν αίκα ξχζκηζεο ηνπ (calibrator) γηα φιεο ηηο άκεζα κεηξνχκελεο 
παξακέηξνπο. 

 
13. Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνειέγρνπ. Δπηπξνζζέησο λα δηαζέηεη θαη 

ζχζηεκα απηφκαηεο θαη κεραληθήο ξχζκηζεο φισλ ησλ άκεζα κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ 
(calibration). 

 
14. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ αλάιπζε κεκνλσκέλσλ παξακέηξσλ ή 

ζπλδπαζκφ παξακέηξσλ κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή. 
 
16. Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα δηαζέηεη πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ βαζηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ νξγάλνπ, φπνπ κε ηελ ρξήζε ησλ δεηγκάησλ ξνπηίλαο 
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ησλ αζζελψλ θαη κε ηελ ρξήζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ ειέγρνπ (controls) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 
εηαηξίαο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 
 

17. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχληαμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο. ην θχιιν ζπκκφξθσζεο ζα 
απαληψληαη κηα πξνο κηα νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί. Θα αλαθέξεηαη αλ εθπιεξψλεηαη ε 
πξνδηαγξαθή, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εθπιεξψλεηαη ή αλ δελ εθπιεξψλεηαη. Πξνο απφδεημε δε 
ησλ ηζρπξηζκψλ απηψλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη παξαπνκπέο ζε απνζπάζκαηα απφ Operators 
Manual θαη Service Manual, ζε prospectus ηνπ πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ πνπ ζα πξνέξρνληαη 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν (θαη φρη πιεκκειψο κεηαθξαζκέλα θπιιάδηα) θαζψο επίζεο θαη ζε 
επηζηεκνληθέο εθδφζεηο θαη ινηπά επηζηεκνληθά έληππα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηνπ κεραλήκαηνο. 

 
18. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη, φηαλ ηνπο δεηεζεί, λα πξνβαίλνπλ ζε επίδεημε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε (evaluation) ζηελ πξάμε ηεο κεηξηθήο 
αμηνπηζηίαο ηνπ, ηεο απφδνζεο ηνπ, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ, ηεο θηιηθφηεηαο ηνπ σο πξνο ηνλ 
ρεηξηζηή θαη ελ γέλεη ηεο επρξεζηίαο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ δηαθξίβσζε ηεο πξαγκαηηθήο 
αληαπφθξηζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ ζε ζρέζε κε ηηο ηεζείζεο απφ ηελ δηαθήξπμε 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κία πξνο κηα. 

 
 
19. Νι ανάγκερ ηος ημήμαηορ απαιηούν 2(δύο) αναλςηέρ ηων ίδιων πποδιαγπαθών. 

 

KEOKEE ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΡΗΚΖ/ΔΜΔ

ΡΑΠΖ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΡΗΚΖ ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΡΗΚΖ ΚΔ 

ΦΞΑ 

13.01.01.01.004 

ΠΛΗΡΗ ΓΔΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ 
ΜΔ ΔΠΙΠΛΔΟΝ 
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΩΝ 
ΔΡΤΘΡΟΒΛΑΣΩΝ (NRBC) 1,22 € 70.000 85.400,00 € 23% 105.042,00 € 

13.01.01.01.005 

ΠΛΗΡΗ ΓΔΝΙΚΗ ΑΙΜΑΣΟ 
ΜΔ ΔΠΙΠΛΔΟΝ 
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΩΝ 
ΓΙΚΣΤΟΔΡΤΘΡΟΚΤΣΣΑΡΩΝ 
(ΓΔΚ) ΚΑΙ ΣΩΝ 
ΔΡΤΘΡΟΒΛΑΣΩΝ (NRBC) 2,10 € 5.000 10.500,00 € 23% 12.915,00 € 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ ΚΔ ΦΞΑ 117.957,00 € 
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2. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΑΡΝΚΑΡΝ ΑΛΑΙΡΖ ΔΙΔΓΣΝ ΞΖΜΖΠ- ΑΗΚΝΠΡΑΠΖΠ 

 

1.  Nα έρεη δπλαηφηεηα ζπλερνχο θφξησζεο ζε δείγκαηα, αληηδξαζηήξηα θαη θπβέηηεο ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή θαη ζπλερή δπλαηφηεηα πξνζζήθεο επεηγφλησλ 
δεηγκάησλ (stat) αλα πάζα ζηηγκή, ρσξίο δηαθνπή ηνπ αλαιπηή. 

2.  Nα δηαζέηεη έγρξσκε επίπεδε (LCD) νζφλε θαζψο θαη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα barcode γηα ηελ 
αλαγλψξηζε δεηγκάησλ, αληηδξαζηεξίσλ, standards θαη controls κε BAR CODE, γηα ηελ απνθπγή 
ζθαικάησλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε. 

3.  Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλνπ πξνζδηνξηζκνχ απφ ην ίδην δείγκα πεθηηθνινγηθψλ, 
ρξσκαηνκεηξηθψλ θαη αλνζνινγηθψλ εμεηάζεσλ ζε ιεηηνπξγία ηπραίαο επηιεθηηθήο πξνζπέιαζεο 
(Random Access) γηα φιεο ηηο εμεηάζεηο. 

4.  Να δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ ξχγρνο αλαξξφθεζεο γηα ηα δείγκαηα θαη δηαθνξεηηθφ ξχγρνο γηα ηα 
αληηδξαζηήξηα, ψζηε λα απνθιείεηαη επηκφιπλζε δείγκαηνο απφ αληηδξαζηήξην θαη 
αληηδξαζηεξίνπ απφ δείγκα.  

5.  Να δηαζέηεη πξαγκαηηθή ηαρχηεηα (παξαγσγηθφηεηα) ηνπιάρηζηνλ 300 δνθηκαζηψλ (PT      
test/ψξα) θαη είλαη επηηξαπέδηνο αλαιπηήο γηα θαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ρψξνπ.  

6.  Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 40 ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ ζπλερνχο θφξησζεο εθ ησλ νπνίσλ πνιιέο 
λα είλαη ςπρφκελεο  ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
επαξθήο ζηαζεξφηεηα ηνπο επί ηνπ αλαιπηή.  

7.  Να κπνξεί λα  δέρεηαη θαη λα επεμεξγάδεηαη 90 ηνπιάρηζηνλ δείγκαηα ζε πξσηνγελή ζσιελάξηα 
δηαθφξσλ κεγεζψλ, θαζψο  θαη ζε θαςίδηα ή εηδηθνχο ππνδνρείο (γηα κηθξνφγθνπο)   
πξνγξακκαηηδφκελα έλα – έλα ή θαζ’ νκάδεο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο θφξησζεο 
δεηγκάησλ ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή. Η βάζε ησλ ππνδνρέσλ ησλ 
αληηδξαζηεξίσλ είλαη επηθιηλήο γηα κείσζε ηνπ λεθξνχ φγθνπ αληηδξαζηεξίνπ θαη θαιχηεξε 
νηθνλνκία.   

8.  Ο αλαιπηήο λα αξαηψλεη απηφκαηα ηα δείγκαηα, standards θαη controls ζηηο απαηηνχκελεο απφ 
ηελ θάζε κεζνδνινγία αξαηψζεηο θαη λα έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο επαλαξαίσζεο γηα δείγκαηα 
εθηφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ γξακκηθφηεηαο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή θαζψο 
θαη δπλαηφηεηα απηφκαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθηέιεζεο επηπιένλ εμεηάζεσλ εάλ ην 
απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο είλαη εθηφο νξηζκέλσλ νξίσλ (reflex testing). Απηφκαηνο 
πξνγξακκαηηζκφο επαλακέηξεζεο αηκνιπκέλσλ, ρνιεξπζξηληθψλ θαη ηθηεξηθψλ δεηγκάησλ ζε 
δηαθνξεηηθφ κήθνο θχκαηνο  ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 

9.  Να δηαζέηεη ειάρηζηε επάξθεηα θπβεηηψλ  επί ηνπ αλαιπηή γηα 350 εμεηάζεηο ρσξίο παξέκβαζε 
ηνπ ρξήζηε, ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (θφξησζε ηνπιάρηζηνλ 350 
θπβεηηψλ επί ηνπ αλαιπηή θαηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ). 

10.  Να ειέγρεη απηφκαηα ηε ζηάζκε ησλ αληηδξαζηεξίσλ, δεηγκάησλ θαη αλαισζίκσλ θαη λα 
εηδνπνηεί απηφκαηα εάλ ππάξρεη αλάγθε πξνζζήθεο κε ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζήκα.  

11. Να εθηειεί ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο: ρξφλνο πξνζξνκβίλεο (PT), ρξφλνο κεξηθήο 
ζξνκβνπιαζηίλεο (aPTT), ηλσδνγφλν, παξάγνληεο πήμεσο (ΙΙ,V,VII,VIII, VIIIchr, 
IX,,Υ,ΥΙ,XII,XIII), επαξίλε, α2-αληηπιαζκίλε, πιαζκηλνγφλν, πξσηεΐλε-C, πξσηεΐλε S, 
Αληηζξνκβίλε ΙΙΙ, APCR, δξαζηηθφηεηα θχθινπ πξση.-C θαη παξάγνληα FVLeiden, Γηκεξή 
Ιλψδνπο, vWF ιεηηνπξγηθφηεηα, vWF-Ag, Υξφλνο Θξνκβίλεο, Αληηπεθηηθά ιχθνπ (dRVVT), C1-
Inhibitor, Οιηθφ πκπιήξσκα. Γπλαηφηεηα κέηξεζεο Δλδνγελνχο Γπλακηθνχ Θξνκβίλεο (ΔΣΡ) 
ζα αμηνινγεζεί επηπξφζζεηα.  

12.  Να θάλεη απηφκαηε βαζκνλφκεζε ησλ παξακέηξσλ εμεηάζεσλ αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
κεηξήζεσλ θαη λα έρεη δπλαηφηεηα  απνζήθεπζεο κεγάινπ αξηζκνχ θακππιψλ βαζκνλφκεζεο 



 8 

(πάλσ απφ 5), αλαθεξφκελεο ζε ηφζν ζε ίδηα φζν θαη ζε δηαθνξεηηθέο παξηίδεο (lot) 
αληηδξαζηεξίνπ. Θα αμηνινγεζεί επηπξφζζεηα ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εγθπξφηεηαο ηεο 
βαζκνλφκεζεο (πρ. Ύπαξμε πξφηππεο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο ζην ινγηζκηθφ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, πξνο ζχγθξηζε κε ηελ κεηξνχκελε απφ ηνλ αλαιπηή). 

13.  Να έρεη θηιηθφ ιεηηνπξγηθφ χζηεκα κε εηθνλίδηα πεξηγξαθήο εληνιψλ εχθνιεο ρξήζεο, 
δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάινπ αξηζκνχ απνηειεζκάησλ θαη δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο 
δπλαηφηεηα κεγάιεο πνηθηιίαο εθηππψζεσλ απνηειεζκάησλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 
ιεηηνπξγίαο. 

14. Να πξαγκαηνπνηεί απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ, 
Standards θαη Controls  γηα νκάδα Lot Numbers κέζσ δηζθέηηαο. 

15. Να έρεη δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζηνλ αλαιπηή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θηαιηδίσλ ηνπ ηδίνπ 
αληηδξαζηεξίνπ ψζηε φηαλ αδεηάζεη ην πξψην ν αλαιπηήο λα ρξεζηκνπνηεί απηφκαηα ην 
δεχηεξν ρσξίο λα ζηακαηά ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαζπζηεξνχλ νη εμεηάζεηο. 

16. Να εθπιέλεηαη απηφκαηα ρσξίο ηελ επέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή, θαηά ην μεθίλεκα θαη κεηά ην πέξαο 
ηεο ξνπηίλαο ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

17. Να δηαζέηεη πιήξεο πξφγξακκα θαη αξρείν εζσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ QC κε δηαθνξεηηθά 
controls θαη δηαγξάκκαηα θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ αλαιπηή λα είλαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, ζε 
πεξηβάιινλ Windows.  

18.  Να είλαη αλνηρηφ ζχζηεκα κε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ειεχζεξσλ πξσηνθφιισλ , λα έρεη 
δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ  θαη λα έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ακθίδξνκα κε ην 
κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα Δξγαζηεξίνπ (LIS) θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ (HIS). 

19.  Οη αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο απαηηνχλ λα πξνζθεξζεί αθφκε έλαο ίδηνο εθεδξηθφο αλαιπηήο πνπ λα 
εθηειεί φιεο ηηο εμεηάζεηο ηνπ θχξηνπ αλαιπηή. 

20.  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη απαξαίηεηα θαηάζηαζε Δξγαζηεξίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αληίζηνηρα αληηδξαζηήξηα θαη Αλαιπηέο κε ηα πξνζθεξφκελα ψζηε λα 
ηεθκεξηψλεηαη ε επξεία εκπεηξία ηνπ πξνκεζεπηή. 
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ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΔΙΔΓΣΝ ΞΖΜΖΠ-ΑΗΚΝΠΡΑΠΖΠ  
ΚΔ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

  

Α/Α Θ.Δ.Ν.Θ.Δ.Δ.  ΔΗΓΝΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 

ΑΛΑ ΔΡΝΠ 

ΘΝΠΡΝΠ  
ΑΛΑ 

ΔΜΔΡΑΠΖ               

€ 

ΔΡΖΠΗΝ 
ΘΝΠΡΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 
ΣΩΟΗΠ 

Φ.Ξ.Α.            

€ 

Φ.Ξ.Α. 

23% 

ΔΡΖΠΗΝ 
ΘΝΠΡΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠΔΩ
Λ ΚΔ 

Φ.Ξ.Α.            

€ 

1 
13.02.01.01.001 Αληηδξαζηήξην 

ρξφλνπ Quick (PT) 26.000 0,59 15.340,00 3.528,20 18.868,20 

2 

13.02.01.02.001 

Αληηδξαζηήξην 
ρξφλνπ Μεξηθήο 
ζξνκβνπιαζηίλεο 
(ΡΣΣ) 26.000 0,61 15.860,00 3.647,80 19.507,80 

3 
13.02.02.01.001 

Αληηδξαζηήξην 
πξνζδηνξηζκνχ 
Ιλσδνγφλνπ 14.000 0,94 13.160,00 3.026,80 16.186,80 

4 

13.02.01.03.001 

Αληηδξαζηήξηα 
πξνζδηνξηζκνχ 
ζξνκβίλεο (Μέζνδνο 
ρξσκνγνληθή) 10.500 0,81 8.505,00 1.956,15 10.461,15 

5 

13.02.03.05.001 

Αληηδξαζηήξηα 
πξνζδηνξηζκνχ 
επηπέδσλ Ηπαξίλεο 
(Μέζνδνο 
ρξσκνγνληθή) 200 2,40 480,00 110,40 590,40 

6 

13.02.06.02.001 

Πξνζδηνξηζκφο ΑΣΙΙΙ 
(Λεηηνπξγηθφηεηα) 
(Μέζνδνο 
ρξσκνγνληθή) 500 1,73 865,00 198,95 1.063,95 

7 

13.02.06.08.001 

Πξνζδηνξηζκφο Prot 
C (Λεηηνπξγηθφηεηα) 
(Μέζνδνο 
ρξσκνγνληθή) 200 3,78 756,00 173,88 929,88 

8 

13.02.06.15.001 

Πξνζδηνξηζκφο Prot 
S (Λεηηνπξγηθφηεηα) 
(Μέζνδνο 
ρξσκνγνληθή) 120 2,72 326,40 75,07 401,47 

9 
13.02.06.13.001 

Eιεχζεξε Πξσηείλε 
S (πνζνηηθφο 
πξνζδηνξηζκφο) 120 6,43 771,60 177,47 949,07 

10 

13.02.05.01.001 

Αληηδξαζηήξηα 
πξνζδηνξηζκνχ Α2 
Αληηπιαζκίλεο 
(Μέζνδνο 
ρξσκνγνληθή) 80 2,11 168,80 38,82 207,62 

11 

13.02.05.05.001 

Αληηδξαζηήξηα 
πξνζδηνξηζκνχ 
Πιαζκηλνγφλνπ 
(Μέζνδνο 
ρξσκνγνληθή) 80 2,21 176,80 40,66 217,46 



 1

0 

12 

13.02.05.03.002 

Αληηδξαζηήξηα 
πξνζδηνξηζκνχ D-
Γηκεξψλ (Μέζνδνο 
Αλνζνινγηθή) 7.000 4,74 33.180,00 7.631,40 40.811,40 

13 

13.02.06.07.003 

Αληηδξαζηήξην 
πξνζδηνξηζκνχ 
Αληηπεθηηθψλ Λχθνπ 
(Μέζνδνο 
RussellViperVenom 
test) Screening 200 2,19 438,00 100,74 538,74 

14 

13.02.06.07.004 

Αληηδξαζηήξην 
πξνζδηνξηζκνχ 
Αληηπεθηηθψλ Λχθνπ 
(Μέζνδνο 
RussellViperVenom 
test) Δπηβεβαησηηθφ. 100 2,19 219,00 50,37 269,37 

15 

13.02.05.06.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
Αλαζηνιέα ηνπ 
Δλεξγνπνηεηή ηνπ 
Πιαζκηλνγφλνπ PAI 
test (Μέζνδνο 
ρξσκνγνληθή) 100 5,50 550,00 126,50 676,50 

16   

Αλίρλεπζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηνπ 
θχθινπ ηεο 
Πξσηετλεο C.  400 2,43 972,00 223,56 1.195,56 

17 

13.02.06.11.001 

Αληίζηαζε ζηελ 
ελεξγνπνηεκέλε 
Πξσηετλε C 
(Πεθηηθνινγηθή) 200 3,29 658,00 151,34 809,34 

18 

13.02.02.29.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
Αληηγφλνπ ηνπ 
Παξάγνληα 
V.Willebrand (VW 
Ag) 240 5,13 1.231,20 283,18 1.514,38 

19 

13.02.02.18.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
Παξάγνληα 
V.Willebrand 
(Λεηηνπξγηθφηεηα) 120 3,52 422,40 97,15 519,55 

20 
13.02.02.02.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
έιιεηςεο Παξάγνληα 
F II (Activty) 60 1,19 71,40 16,42 87,82 

21 
13.02.02.04.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
έιιεηςεο Παξάγνληα 
F V (Activty) 160 0,87 139,20 32,02 171,22 

22 
13.02.02.05.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
έιιεηςεο Παξάγνληα 
F VII (Activty) 60 1,90 114,00 26,22 140,22 

23 
13.02.02.09.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
έιιεηςεο Παξάγνληα 
F X (Activty) 60 1,43 85,80 19,73 105,53 



 1

1 

24 
13.02.02.07.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
έιιεηςεο Παξάγνληα 
F VIII (Activty) 160 1,31 209,60 48,21 257,81 

25 

13.02.02.25.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
έιιεηςεο Παξάγνληα 
F VIII 
(Chromogenic)(Μέζν
δνο Υξσκνγνληθή) 120 5,56 667,20 153,46 820,66 

26 
13.02.02.08.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
έιιεηςεο Παξάγνληα 
F IX (Activty) 160 1,31 209,60 48,21 257,81 

27 
13.02.02.11.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
έιιεηςεο Παξάγνληα 
F XI (Activty) 60 1,90 114,00 26,22 140,22 

28 
13.02.02.12.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
έιιεηςεο Παξάγνληα 
F XII (Activty) 60 2,18 130,80 30,08 160,88 

29 

13.02.02.28.001 

Πξνζδηνξηζκφο 
έιιεηςεο παξάγνληα 
F XIII (Μέζνδνο 
ρξσκνγνληθή) 165 5,95 981,75 225,80 1.207,55 

    ΤΝΟΛΟ 87.225         

    
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ      96.803,55     

    ΦΠΑ 23%       22.264,82   

    
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ 
ΦΠΑ (23%)         119.068,37 
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3. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 ΑΛΑΙΡΝ ΔΙΔΓΣΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΑΗΚΝΞΔΡΑΙΗΩΛ ΠΔ ΝΙΗΘΝ ΑΗΚΑ 

 

1. Να  ρξεζηκνπνηεί  νιηθφ αίκα, απ’ επζείαο απφ ηελ αηκνιεςία θαη ρσξίο θακία πξνεγνχκελε 
επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο  

2. Να αμηνινγεί ηελ δεκηνπξγία ηνπ ιεπθνχ-αηκνπεηαιηαθνχ ζξφκβνπ (δει. πξνζθφιιεζεο, 
ζπζζψξεπζεο θαη απνθνθθηνπνίεζεο). Απνηέιεζκα πνζνηηθφ εθπεθξαζκέλν ζε δεπηεξφιεπηα 
(seconds) ζαλ ρξφλνο εγθιείζεσο (closure Time:CT) θαη λα εθηππψλεηαη. 

3. Μέηξεζε αξρηθήο αηκνζηαηηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο (primary hemostasis capacity) PHC 
κε κεραληθή αξρή κέηξεζεο. 

4. Να έρεη δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο γξακκηθνχ θψδηθα (barcode reader). 

5. Να είλαη εχθνινο θαη απιφο ζηελ ρξήζε θαη ην πνζνηηθφ απνηέιεζκα λα ιακβάλεηαη ζε κεξηθά 
ιεπηά.  

6. Να είλαη κηθξφο ζε δηαζηάζεηο , ειαθξχο ζε βάξνο, δηαξθψο δηαζέζηκνο αλά πάζα ζηηγκή γηα 
κέηξεζε (εθεκεξίεο, επείγνληα πεξηζηαηηθά)  

7. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε εμσηεξηθφ Η/V έμνδνο RS 232 
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ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΑΛΑΙΡΝ ΔΙΔΓΣΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑΠ 
ΑΗΚΝΞΔΡΑΙΗΩΛ ΠΔ ΝΙΗΘΝ ΑΗΚΑ 

  

Α/Α Θ.Δ.Ν.Θ.Δ.Δ.  ΔΗΓΝΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 
ΑΛΑ ΔΡΝΠ 

ΘΝΠΡΝ

Π  ΑΛΑ 
ΔΜΔΡΑΠ

Ζ               
€ 

ΔΡΖΠΗΝ 

ΘΝΠΡΝΠ 
ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 

ΣΩΟΗΠ Φ.Ξ.Α.            
€ 

Φ.Ξ.Α. 
23% 

ΔΡΖΠΗΝ 

ΘΝΠΡΝΠ 
ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 

ΚΔ Φ.Ξ.Α.            
€ 

1 

13.02.04.01.001 

Αληηδξαζηήξην 
κειέηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο 
αηκνπεηαιίσλ κε 
ελεξγνπνηεηή 
θνιιαγφλν/επηλεθξίλε 
ζε νιηθφ αίκα 40 13,5 540,00 124,20 664,20 

2 

13.02.04.01.002 

Αληηδξαζηήξην 
κειέηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο 
αηκνπεηαιίσλ κε 
ελεξγνπνηεηή 
θνιιαγφλν/ADP ζε 
νιηθφ αίκα 40 13,5 540,00 124,20 664,20 

3 

13.02.04.01.003 

Αληηδξαζηήξην 
κειέηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο 
αηκνπεηαιίσλ κε 
απνθιεηζκφ ηνπ 
ππνδνρέα P2Y ζε 
νιηθφ αίκα 40 13,5 540,00 124,20 664,20 

    ΤΝΟΛΟ 120         

    
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ      1.620,00     

    ΦΠΑ 23%       372,60   

    
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ 
ΦΠΑ (23%)         1.992,60 

ΠΛΝΙΝ ΞΝΠΝ: 117.957,00 € + 119.068,37 € + 1.992,60 € = 239.017,97 €  

Ζ επιηποπή πποδιαγπαθών 

Αλεξιά Πηαςπούλα 

Ξαπανεοθύηος Ποθία 

Εαπανηιώηη Αναζηαζία 
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