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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ’ όψιν :
1)
2)
3)

4)
5)

6)

Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο αυτής Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική
διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους αυτής δημοσίους φορείς υγείας».
Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο αυτής Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις
αναφορικά με τη διαδικασία και αυτής απαιτήσεις αυτής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο αυτής Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο
αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, αυτής αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει
των αποφάσεων αυτής Ολομέλειας αυτής ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015
ο
συνεδρίαση αυτής (θέμα 1 ), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση
ο
αυτής (θέμα 1 ), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία αυτής Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία των
τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
Το με αρίθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο αυτής Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για
η
την παράταση έως την 30 Ιουνίου 2016 αυτής προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας και αυτής δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που
εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει αυτής παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια των
λέξεων «επίσημους φορείς πιστοποίησης αυτής ημεδαπής και αυτής αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται στην
περίπτωση (α) αυτής παραγράφου 1 αυτής εγκυκλίου αυτής Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο
κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
Τη με αρίθμ. 20/ πρκ. 14/ 04-05-2017 απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου Χανίων αναφορικά με έγκριση των
προδιαγραφών Αντιδραστήρια ουρολογίας (κατηγορία CPV 33696700-2)– Urological reagents κατόπιν αυτής Α
φάσης διαβούλευσης αυτών.

Και προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια Αντιδραστήρια ουρολογίας

(κατηγορία CPV 33696700-2)– Urological reagents με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (και όχι
πέραν αυτής 22

ης

– 05-2017) προμηθευτές, επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται
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στο χώρο, να αποστείλουν στην Υπηρεσίας αυτής παρατηρήσεις επί των επισυναπτομένων τεχνικών προδιαγραφών για την
προμήθεια Αντιδραστήρια ουρολογίας (κατηγορία CPV 33696700-2)– Urological reagents σε έντυπη και ψηφιακή μορφή,
προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail : knithaki@chaniahospital.gr από αυτής
προμηθευτές και αυτής επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή,
ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε αυτής κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου
σειριακού διαύλου (usb memory stick)].
Η τελική απόφαση αυτής επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των
συντακτών αυτής με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :
1)

Το υλικό που αυτής παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.

2)

Αυτής εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.

3)

Αυτής παραδοχές αυτής επιστήμης.

4)

Την εμπειρία.

5)

Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.

6)

Τα αποτελέσματα αυτής διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και
προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις αυτής ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

Εσωτερική διανομή:
1.

Γραφείο Προμηθειών
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ “ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (κατηγορία CPV 33696700-2) (ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)
Κ. A.
ORCO
125362
125364
125388
125389
125392

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ (ACETIC ACID)
CRYSTAL VIOLET (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ
ΧΡΩΣΗ GRAM)
ΣΑΦΡΑΝΙΝΗ (ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ)

125432

125442

ΑΝΙΧΝ ΑΝΘΡ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΤΑ
ΚΟΠΡΑΝΑ

125446

ΑΝΙΧΝ ANTIΓΟΝΟΥ ΣΤΡΕΠ/ΚΟΥ Α ΣΕ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ (STREP TEST)

125448

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΟΥΡΕΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ
ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΤΙΔΡ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΕΣ Α-G (LATEX)
125450

125456

Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΗΣ
MAY GRUNWALD (ΔΙΑΛΥΜΑ) ΕΤΟΙΜΗ
ΠΡΟΣ ΧΡΩΣΗ

125453

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΙΧΝ ΤΟΞΙΝΗΣ Α ΚΑΙ Β
ΚΛΩΣΤΗΡ.DIFFICILE ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ
ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ COLUMBIA CNA + 5%
SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ 90MM

Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Ανώτερου και κατώτερου πεπτικού με μονοκλωνικά αντισώματα με τη μέθοδο της
ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) ταχεία (σε ένα βήμα). Η μεμβράνη
ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη
κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος. Να περιλαμβάνει τα σωληνάρια ετοιμασίας
του δείγματος και τους δειγματολήπτες.
Το kit να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου
Να προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες) . Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE
Mark.
Σε φαρυγγικό επίχρισμα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι
strip) χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος
τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του
αποτελέσματος Να περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα. Θα εκτιμηθεί η
προσφορά που θα εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα
( σε ένα βήμα)
Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές .Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής .(Βλέπε γενικές οδηγίες)Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
(ΟΧΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) Σε δείγματα κολπικού , τραχηλικου, ουρηθρικού ,ι σπέρματος
και ούρων. Με τιτλοδότηση σε 6 τουλάχιστον αντιβιοτικά σε 2 αραιώσ εις
(απαράβατος όρος) To kit πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά όπως
φιαλίδια με ζωμό μεταφοράς και εμβολιασμού των panel, υγρή παραφίνη και
στυλεούς . Ο ζωμός μεταφοράς να περιέχει αντιμικροβιακούς και αντιμυκητισιακούς
παράγοντες που να αναστέλλουν μικρόβια της χλωρίδας ή μικρόβια και μύκητες που
διασπούν την ουρία. θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα
απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως
επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του
είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές .Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι
στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής .(Βλέπε γενικές οδηγίες)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
(ΕΚΑΣΤΟ TEST ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 6 ΑΝΤΙΓΟΝΑ ) Τα αντιγόνα να είναι
χρωματιστά ώστε να γίνεται εύκολη και ασφαλής η ανάγνωση. Το kit να είναι πλήρες
και να περιέχει φιαλίδιο με ολυδύναμο θετικό control, ,ένζυμο εκχύλισης, ραβδία
ανάδευσης και κάρτες αντίδρασης. Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα
είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη,
όπως επίσης θα απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την
συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου
θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
.ΕΚΑΣΤΟ ΤΕΣΤ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ. Ταχεία ανοσοχρωματογραφία σε κασέτα( σε ένα βήμα ). ( Απαράβατος
όρος :Θα αποκλειστούν από τις τεχνικές προσφορές όσοι δεν αναφέρουν σαφώς ότι
δεν απαιτείται επεξεργασία, εκχύλιση ,φυγοκέντρηση δειγμάτων) Η μεμβράνη
ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη
κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Το κιτ να είναι πλήρες και να περιλαμβάνει
όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση της εξέτασης. Να έχει ευαισθησία
πάνω από 91% και ειδικότητα πάνω από 98%.
θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες),
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των
τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα
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από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά
όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών.
Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς
αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο
ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.

125460

125461

125464

125465

125466

ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON-2 ΣΕ
ΤΡΥΒΛΙΑ 120X120 MM

ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON- 2 ΣΕ
ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ 90MM

ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ SALMONELLA –SHIGELLA
AGAR (SS AGAR) ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ. 90
MM

ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
CAMPYLOBACTER +BLOOD 5% ΣΕ
ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ.90MM

ETOIMO ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝ CANDIDA ΣΕ
ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ.90MM

ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο του CLSI και EUCAST. Η ημερομηνία
λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα
της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους
συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων
υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Προηγούμενη συμβατική
συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά
υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν
να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο του CLSI και EUCAST. Η ημερομηνία
λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα
της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους
συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων
υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Προηγούμενη συμβατική
συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά
υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν
να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των
τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα
από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά
όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών.
Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς
αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο
ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των
τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα
από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά
όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών.
Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς
αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο
ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των
τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα
από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά
όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών.
Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς
αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο
ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
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125470

LOEFFLER (ETOIMA ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ)

ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ
ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά σωληνάριο να είναι σύμφωνη με τα
διεθνή standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για λόγους
συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων
υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Προηγούμενη συμβατική
συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά
υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν
να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
. ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ
ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά σωληνάριο να είναι σύμφωνη με τα
διεθνή standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για λόγους
συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων
υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Προηγούμενη συμβατική
υμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν να
δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.Η σήμανση
IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.

125472

125473

MOTILITY TUBES (ETOIMA ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ)

LOWENSTEIN JENSEN ( ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤ.
ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 20MM)

125479

SALMONELLA - SHIGELLA AGAR
(ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)

125480

BLOOD AGAR (ΘΡΕΠΤ. ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)

125481

WILKINS SHALGREN AGAR (ΘΡΕΠΤIKO
YΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)

125482

MULLER HINTON -2 AGAR
(ΘΡΕΠΤ.ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)

125483

CHAPMAN AGAR (MANNITOL SALT
AGAR)(ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)

125484

SABOURAUD AGAR (ΘΡΕΠTΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ
ΣΚΟΝΗ)

125485

SELENITE F BROTH .( ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
BISELENITE) (ΘΡΕΠΤ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)

125487

NUTRIENT BROTH (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ
ΣΚΟΝΗ)

125488

ESCULIN (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ)

ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ
ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά σωληνάριο να είναι σύμφωνη με τα
διεθνή standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για λόγους
συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων
υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Προηγούμενη συμβατική
συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά
υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν
να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr. Να αναφερθούν, η πλήρης
σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού
προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD
CE Mark."
Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr. Να αναφερθούν, η πλήρης
σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού
προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή. Να μπορούν να προστεθούν τα
απαραίτητα συμπληρώματα από τον ίδιο κατασκευαστή για την παρασκευή πιο
εκλεκτικών υλικών. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr. Να αναφερθούν, η πλήρης
σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού
προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή. Να μπορούν να προστεθούν τα
απαραίτητα συμπληρώματα από τον ίδιο κατασκευαστή για την παρασκευή πιο
εκλεκτικών υλικών. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr. Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο
του CLSI και EUCAST .Να αναφερθούν, η πλήρης σύνθεση του υλικού, τα
γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού προϊόντος προς αξιολόγηση
από την επιτροπή. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr. Να αναφερθούν, η πλήρης
σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού
προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD
CE Mark."
Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr. Να αναφερθούν, η πλήρης
σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού
προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή. Να μπορούν να προστεθούν τα
απαραίτητα συμπληρώματα από τον ίδιο κατασκευαστή για την παρασκευή πιο
εκλεκτικών υλικών. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr. Να αναφερθούν, η πλήρης
σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού
προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD
CE Mark."
Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr. Να αναφερθούν, η πλήρης
σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού
προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD
CE Mark."
Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr. Να αναφερθούν, η πλήρης
σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού
προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD
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125491

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ANTIΓΟΝΟΥ
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ PNEUMONIAE ΣΤΑ
ΟΥΡΑ

125492

OPTOCHIN (ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒ ΓΙΑ ΤΑΥΤ)

125493
125497
125503
125505

BACITRACIN 0,04IU (ΔΙΣΚΟΙ ANTIB ΓΙΑ
ΤΑΥΤ)
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST AMC ΑΝΤΟΧΗΣ
PLASMA DE LAPIN (ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗΣ)
ΑΝΤΙΔΡ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΤΑΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ AGAR

125643

STIKS ΑΝΑΛ. ΟΥΡΩΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
(ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)
ΙΠΠΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΣΚΟΝΗ
STRIPS - ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ

125659

ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON2+5%SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ
ΔΙΑΜ.150MM

125661
125662
125663

TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
ΑΝΤΙΔΡ HERLICH
ΑΝΤΙΔΡ XYL

125664

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ GRAM- ΑΖΥΜΩΤΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

125507
125512

CE Mark."
Στα ούρα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς
προηγούμενη επεξεργασία. Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4
χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να
περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα. Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα
εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα)
Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές .Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής .(Βλέπε γενικές οδηγίες)Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.".
"Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από φυσίγγιο των 50 δισκίων ή σε
συσκευασία όπου κάθε φυσίγγιο των 50 δισκίων να είναι χωριστά σφραγισμένο για
την αποφυγή αλλοίωσης της συγκέντρωσης του αντιβιοτικού πριν από την λήξη του.
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
"Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από φυσίγγιο των 50 δισκίων ή σε
συσκευασία όπου κάθε φυσίγγιο των 50 δισκίων να είναι χωριστά σφραγισμένο για
την αποφυγή αλλοίωσης της συγκέντρωσης του αντιβιοτικού πριν από την λήξη του.
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
. Να αναφέρεται ο απαιτούμενος όγκος H2O για ανασύσταση και τα απαιτούμενα ml
για το κάθε δείγμα. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
1. Οι αντιδραστήριες ταινίες πρέπει να προσφέρουν το πιο μεγάλο εύρος εξετάσεων
διαθέσιμων στην επιφάνεια μιας μόνο ταινίας 2. Να υπάρχει δυνατότητα οπτικής
ανάγνωσης καθώς και ανάγνωσης των αντιδραστηρίων ταινιών από ημιαυτόματο
αναλυτή ούρων.3.Να υπάρχει δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων με
τη δωρεάν χρήση των αντιδραστηρίων ποιοτικού ελέγχου καθ ’όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.4. Να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης ακέραιων ερυθρών στην
αντιδραστήρια επιφάνεια 5.Να μην επηρεάζονται από την θερμοκρασία του
περιβάλλοντος, η ανάγνωση των αποτελεσμάτων να είναι άμεση και τα
αποτελέσματα να μην αλλοιώνονται. 6. Οι χρωματικές διαφορές να είναι ευδιάκριτες,
και ομοιόμορφες και η απόστασή τους να είναι τόση, ώστε να μην επηρεάζονται
μεταξύ τους. 7.Οι χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι των αντιδραστηρίων ταινιών για την
ανίχνευση αίματος και σακχάρου δεν πρέπει να επηρεάζονται όταν το AscorbicAcid
είναι σε συγκέντρωση >=40mgr/dl.8 Η αντίδραση για το ειδικό βάρος να επιτρέπει
υπολογισμούς του ειδικού βάρους των ούρων μεταξύ 1.000 και 1.030. Γενικά οι τιμές
της αντίδρασης να βρίσκονται μέσα στο όριο 0,005 των τιμών που βρίσκονται με τη
μέθοδο του δείκτη διάθλασης..H προσφορά να συνοδεύεται από 2 (δύο)
ημιαυτόματους αναλυτές ανάγνωσης αυτών. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE
Mark
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο του CLSI και EUCAST. Η ημερομηνία
λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα
της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους
συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων
υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Προηγούμενη συμβατική
συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά
υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν
να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.
Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα
προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα
ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών
Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της
μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα)
. Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων
στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου
και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου. Τα Kιτ να φέρουν
απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ΙSO
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.
Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα
προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα
ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών
Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της
μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα)
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125666

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ CORYNOBACTERIA

125669

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ GRAM(-)ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ

125670

TYΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΚΙΛΩΝ

125672

TYΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΜΟΦΙΛΟY ΚΑΙ ΝΑΙΣΣΕΡΙA
ΤΑΧΕΙΑ

125676
125677
125678

125679
125681
125683
125684
125688

ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΚΙΛΩΝ
ΑΝΤΙΔΡ JAMES (INDOLE)
ΑΝΤΙΔΡ NIT-1
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΜΕ 13
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ZN
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ FB
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ VP-1,VP-2

125689

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ TDA
IODINE UNSTABILIZED LUGOL (ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ
GRAM)

125940
125951

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ BOX
3.5 LT ( ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)
IMMERSION OIL
(ΛΑΔΙ

. Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων
στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου
και τις επιδημιολογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου. Τα Kιτ να φέρουν
απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO
Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.
Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα
προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα
ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών
Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της
μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα)
. Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων
στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου
και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου. Τα Kιτ να φέρουν
απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO
Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.
Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα
προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα
ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών
Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της
μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα)
. Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων
στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου
και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου. Τα Kιτ να φέρουν
απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO
Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.
Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα
προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα
ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών
Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της
μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα)
. Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων
στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου
και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου. Τα Kιτ να φέρουν
απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO
. Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software.
Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά στελέχη θα
προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές στην γκάμα
ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών
Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της
μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα)
. Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων
στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου
και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου. Τα Kιτ να φέρουν
απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO
. . Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού
software. Σε περίπτωση που κάποιο kit δεν ταυτοποιεί κάποια σημαντικά κλινικά
στελέχη θα προταθεί παράλληλα και άλλο kit που να καλύπτει τις πιθανές διαφορές
στην γκάμα ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών
Θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ταυτοποιητικών ιδιοτήτων και η διαδικασία της
μεθόδου (απαιτούμενος χρόνος και βήματα)
. Για την τελική κατακύρωση δεν θα είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός ταυτοποιούμενων
στελεχών αλλά και η σημαντικότητα τους ανάλογα με την εμπειρία του νοσοκομείου
και τις επιδημιο-λογικές μελέτες σε χώρους του νοσοκομείου. Τα Kιτ να φέρουν
απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ISO
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Το αντιβιόγραμμα να πληροί τις προδιαγραφές ΝCCLS .Τα κιτ να φέρουν
απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και να φέρουν πιστοποίηση ΙSO.
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
(ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ PVC ) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν μεμονωμένα. (γεννήτριες συνθηκών
μικροαερόφιλων για box) Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση . Να μην
απαιτείται χρήση καταλύτη. Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να
δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid) για καλύτερη
επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE
Mark.
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
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ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΊΟΥ) ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ

126237

126259

126260

126272

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ HCG ΣΤΑ ΟΥΡΑ (ΤΕΣΤ
ΚΥΗΣΕΩΣ)

ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON+5%
SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ.90MM

ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ MUELLER HINTON II ΣΕ
ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ. 145-150MM

ΕΤΟΙΜΑ ΥΛΙΚΑ TRYPCASE SOY ΑGAR+5%
SHEEP BLOOD ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ.90 MM

126275

ΕΤΟΙΜΑ ΥΛΙΚΑ CHOCOLATE AGAR WITH
POLYVITEX ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ.90MM

126280

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΝ
MELITENSIS ΚΑΙ ABORTUS ΓΙΑ
ΟΡΟΑΝΤΊΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΛΆΚΑ ( ΜΕΘΟΔΟΣ
ROSE-BENGAL)

126281

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ
(CRYPTOSPORIDIUM PARVUM,
ENDAMOEBA, GIARDIA κ.ά. )

Ευαισθησίας 25mlU/ml. Με μονοκλωνικά αντισώματα με τη μέθοδο της
ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) ταχεία (ένα βήμα σε 3 min). Η μεμβράνη
ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη
κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος. Το Kit να διατηρείται σε θερμοκρασία
δωματίου .Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται
οποιαδήποτε προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα
απορρίπτεται η προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με
τις επί μέρους προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα
Ελληνικά και να είναι σαφής. (Βλέπε γενικές οδηγίες)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
"
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο του CLSI και EUCAST. Η ημερομηνία
λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα
της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους
συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων
υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Προηγούμενη συμβατική
συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά
υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν
να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Να είναι σύμφωνο με το πρότυπο του CLSI και EUCAST. Η ημερομηνία
λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των τρυβλίων μετά το άνοιγμα
της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα από 10 τρυβλία Για λόγους
συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητουμένων
υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών. Προηγούμενη συμβατική
συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα θα ληφθεί σοβαρά
υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. Να μπορούν
να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των
τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα
από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά
όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών.
Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς
αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο
ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των
τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα
από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά
όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών.
Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς
αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο
ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές .Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής .(Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη
επεξεργασία. ( Απαράβατος όρος .Θα αποκλειστούν από τις τεχνικές προσφορές
όσοι δεν αναφέρουν σαφώς ότι δεν απαιτείται επεξεργασία, εκχύλιση ,φυγοκέντρηση
δειγμάτων) Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να
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αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να
περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα. Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα
εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα)
Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές .Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής .(Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
.

126285

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ
ΝΟΥΚΛΕΟΠΡΩΤΕΊ΄ΝΗΣ ΙΟΥ HAEMOFILUS
INFLUENZA A ΚΑΙ B ΣΕ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ
ΜΑΚΤΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΝΙΚΗΣ
ΕΚΠΛΥΣΗΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

126295

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΡΟΣ SHIGELLA
FLEXNERI

126296

126300

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΡΟΣ ΓΙΑ
SHIGELLA BOYDII

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΡΟΣ ΓΙΑ
SHIGELLA SONNEI

126370

ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Ο:9

126371

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ E. COLI Ο:157
-Η7

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΛΕΓΙΩΝΕΛΛΑΣ
ΣΤΑ ΟΥΡΑ

Με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη
επεξεργασία. Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να
αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να
περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα. Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα
εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα)
Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές .Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής .(Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.".
Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό .Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος .Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό .Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος .Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό .Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
.
Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος .Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό .Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. . Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Στα ούρα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς
προηγούμενη επεξεργασία. Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4
χιλιοστά για να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να
περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα. Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα
εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα)
Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές .Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής .(Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.".

126372

126375

126376

126377

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Ο:Α-Ι

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Ο:4,5
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Ο:6,7,8

Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος .Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό .Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
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πρέπει να δοθούν ανά / ml. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.

126378

126379

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ H:G,M

ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ Η:D

Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος .Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό .Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
ΕΚΑΣΤΟ TEST ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΙΟΥΣ. Με τη μέθοδο της
ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη επεξεργασία (
Απαράβατος όρος .Θα αποκλειστούν από τις τεχνικές προσφορές όσοι δεν
αναφέρουν σαφώς ότι δεν απαιτείται επεξεργασία, εκχύλιση ,φυγοκέντρηση
δειγμάτων) Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να
αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να
περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα. Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα
εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα)
Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές .Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής .(Βλέπε γενικές οδηγίες) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.".

126380

ΑΝΙΧΝ ROTA/ADENO VIRUS ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ
ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜ/ΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΣΕΤΑ

126444

ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ SCHAEDLER
ANAEROBIC+5%SHEEP BLOOD ΣΕ
ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ 90 MM

126447

ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ CLOSTR.
DIFFICILE+ ΒLOOD 5%. ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ
ΔΙΑΜ.90 MM

126452

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ
(ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΤ

126453
126454

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΤ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ BOX 3.5
LT (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των
τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα
από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά
όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών.
Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς
αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο
ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ
ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των
τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα
από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά
όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών.
Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς
αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο
ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν ως πλήρη Kit δηλαδή (σακουλάκια, και
γεννήτριες συνθηκών αναεροβίων). Να είναι κατασκευασμένα από άριστης
ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείως διαφανές χωρίς χρωματισμούς ή
ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων.
Είναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών. Να μην απαιτείται υγρό
για την ενεργοποίηση.Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη. Ο δείκτης να είναι
resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min
(ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων. Να μπορούν να
επωαστούν >3 τρυβλία/σακουλάκι.
Να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν ως πλήρη Kit δηλαδή (σακουλάκια, και
γεννήτριες συνθηκών μικροαερόφιλων). Να είναι κατασκευασμένα από άριστης
ποιότητας και καθαρότητας πλαστικό, τελείως διαφανές χωρίς χρωματισμούς ή
ενδείξεις για καλύτερη παρατήρηση των τρυβλίων και της ανάπτυξης των μικροβίων.
Eίναι επιθυμητή η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών. Να μην απαιτείται υγρό
για την ενεργοποίηση. Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη. Ο δείκτης να είναι
resazurin και η γεννήτρια να δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min
(ascorbicacid)για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων. Να μπορούν να
επωαστούν >3 τρυβλία/σακκουλάκι.
Να φέρουν απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν μεμονωμένα (γεννήτριες συνθηκών
αναεροβίων για box). Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση . Να μην
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ΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ)

126455

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΌΧΙ ΓΙΑ BOX) ( ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)

126457

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ (ΌΧΙ ΓΙΑ BOX)( ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)

126463

ΗΙPPURATE DISC

απαιτείται χρήση καταλύτη. Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να
δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid) για καλύτερη
επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE
Mark."
Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν μεμονωμένα.( γεννήτριες συνθηκών
αναεροβίων για σακκουλάκι) Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση. Να
μην απαιτείται χρήση καταλύτη. Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να
δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid) για καλύτερη
επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE
Mark
Τα ζητούμενα υλικά να προσφερθούν μεμονωμένα (γεννήτριες συνθηκών
μικροαερόφιλων για σακκουλάκι ). Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση .
Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη. Ο δείκτης να είναι resazurin και η γεννήτρια να
δημιουργεί συνθήκες πολύ γρήγορα σε 25-30 min (ascorbicacid) για καλύτερη
επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων.. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE
Mark.
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος.Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό .Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. Για προσδιορισμό σε κ/α του είδους της Βrucella
(αντισώματα για Brucella melitensis) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.

126482

ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ MELITENSIS
Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος.Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. Για προσδιορισμό σε κ/α του είδους της Βrucella
(αντισώματα για Brucella melitensis) Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.

126483

126486

ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ ABORTUS

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ΧΩΡΙΣ
ΑΝΘΡΑΚΑ/ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

126487

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ΧΩΡΙΣ
ΑΝΘΡΑΚΑ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

126488

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ΜΕ
ΑΝΘΡΑΚΑ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

126489

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦ AMIES ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΑ
/ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Αmies χωρίς άνθρακα για αερόβια, αναερόβια,
μικροαερόφιλα και απαιτητικά μικρόβια με συρμάτινο στέλεχος στυλεού,. Το υλικό να
είναι 5ml και ο στυλεός>13 cm. Να φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων
ασθενούς Το άνοιγμα του στυλεού να υποδεικνύεται .Ο στυλεός να μην απαιτεί βήμα
ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης .Ο στυλεός να αναφέρει το
όνομα του θρεπτικού υλικού .Tα υλικά να κατασκευάζονται από άθραυστο
πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας. Συσκευασία στυλεού : ανά ένας, εντός
σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί). Το πλαστικό
συσκευασίας στυλεού να αποτελεί μίγμα πλαστικών για διατήρηση της
αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο .Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέραμήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλεό .Ο κατασκευαστής να φέρει
απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark και ISO
Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Αmies χωρίς άνθρακα για αερόβια, αναερόβια,
μικροαερόφιλα και απαιτητικά μικρόβια με πλαστικό στέλεχος στυλεού. Το υλικό να
είναι 5ml και ο στυλεός>13 cm.Να φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων
ασθενούς Το άνοιγμα του στυλεού να υποδεικνύεται. Ο στυλεός να μην απαιτεί βήμα
ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης. Ο στυλεός να αναφέρει το
όνομα του θρεπτικού υλικού. Tα υλικά να κατασκευάζονται από άθραυστο
πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας. Συσκευασία στυλεού : ανά ένας, εντός
σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί). Το πλαστικό
συσκευασίας στυλεού να αποτελει μίγμα πλαστικών για διατήρηση της
αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο .Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέραμήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλεό .Ο κατασκευαστής να φέρει ΙSO και
σήμανση IVD CE Mark."
Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Αmies με άνθρακα με πλαστικό στέλεχος
στυλεού. Το υλικό να είναι έτοιμο στον πυθμένα. Το υλικό να είναι 5ml και ο
στυλεός>13 cm .Να φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων ασθενούς Το
άνοιγμα του στυλεού να υποδεικνύεται. Ο στυλεός να μην απαιτεί βήμα
ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης. Ο στυλεός να αναφέρει το
όνομα του θρεπτικού υλικού. Tα υλικά να κατασκευάζονται από άθραυστο
πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας. Συσκευασία στυλεού : ανά ένας, εντός
σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί). Το πλαστικό
συσκευασίας στυλεού να αποτελει μίγμα πλαστικών για διατήρηση της
αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο. Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέραμήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλεό. Ο κατασκευαστής να φέρει ΙSO και
σήμανση IVD CE Mark."
Θα πρέπει η εταιρεία να προσφέρει Αmies με άνθρακα με πλαστικό στέλεχος
στυλεού. Το υλικό να είναι έτοιμο στον πυθμένα. Το υλικό να είναι 5ml και ο
στυλεός>13 cm .Να φέρει μεγάλη ετικέτα για σημείωση των στοιχείων ασθενούς Το
άνοιγμα του στυλεού να υποδεικνύεται. Ο στυλεός να μην απαιτεί βήμα
ενεργοποίησης του υλικού μέσω σπασίματος και έγχυσης. Ο στυλεός να αναφέρει το
όνομα του θρεπτικού υλικού. Tα υλικά να κατασκευάζονται από άθραυστο
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πολυπροπυλένιο υψηλής διαφάνειας. Συσκευασία στυλεού : ανά ένας, εντός
σκληρού πλαστικού περιβλήματος (όχι πλαστικό και χαρτί). Το πλαστικό
συσκευασίας στυλεού να αποτελει μίγμα πλαστικών για διατήρηση της
αποστείρωσης-100 σε ειδικό φάκελο. Η ημερομηνία λήξης να είναι σαφής (ημέραμήνας-έτος) ή κάτι αντίστοιχο πάνω στον στυλεό. Ο κατασκευαστής να φέρει ΙSO και
σήμανση IVD CE Mark."

126491

126509
126516
126517
126518
126520
126521
126538
126567
126579

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΟΣΟΧΡ/ΦΙΑ ΕΠΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΣΕ
ΚΑΣΣΕΤΑ)

MACCONKEY AGAR WITHOUT CRYSTAL
VIOLET (ΘΡΕΠΤ.ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ )
ΑΝΤΙΔΡ. NIN
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ PYZ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ZYM A
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ZYM Β
ΣΟΥΛΦΟΣΑΛΥΚΙΛΙΚΟ ΟΞΥ
GIEMSA ΧΡΩΣΤΙΚΗ (ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛ.ΧΡΩΣΗ)
ΑΚΕΤΟΝΗ 95% ΓΙΑ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΧΡΩΣΗ GRAM

126682

GENTAMICIN (GM-120) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
B-LACTAMASE (NITΡΟΣΕΦΙΝΗΣ) STICKS
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΑΙΝΙΚΟΥΧΟΣ ΦΟΥΞΙΝΗ (ΕΤΟΙΜΟ
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ)
ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΕΤΟΙΜΟ
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ)

126697

ERTAPENEM (ETP-10) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

126647
126666
126681

Με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη
επεξεργασία. Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να
αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να
περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα ( στυλεοί κλπ). Θα εκτιμηθεί η
προσφορά που θα εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Το κιτ χλαμυδίων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άντρες και γυναίκες.
(Τραχηλικό, ουρηθρικό, σπέρμα, ούρα)
Να μπορεί να εντοπίσει τόσο την ενεργή όσο και την ανενεργή λοίμωξη.
θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές. Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής .(Βλέπε γενικές οδηγίες)
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να είναι σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη από 500gr. Να αναφερθούν, η πλήρης
σύνθεση του υλικού, τα γραμμάρια ζύγισης ανά λίτρο και τα λίτρα του τελικού
προϊόντος προς αξιολόγηση από την επιτροπή. Να μπορούν να προστεθούν τα
απαραίτητα συμπληρώματα από τον ίδιο κατασκευαστή για την παρασκευή πιο
εκλεκτικών υλικών. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Περιεκτικότητας 95% .Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark."
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark..
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139740

AMIΚACIN (AN-30) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139742

AMOXICILLIN (AMX-25) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139743

AMOXICILLIN + CLAVOULANIC ACID (AMC30) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139744

AMPICILLIN (AM-10) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139745

AMPICILLIN / SULBACTAM (SAM-20)
ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
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παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
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αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
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139761

CEFOPERAZONE (CFP-75) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139762

CEFOTAXIME (CTX-30) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
)

139765

CEFOXITIN (FOX-30) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139766

CEFPROZIL (CPR-30) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139767

CEFTAZIDIME (CAZ-30) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
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CEFTRIAXONE (CRO-30) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

CEFUROXIME (CXM-30) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
139771

139773

CEPHALEXIN (CN-30) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139774

CEPHALOTHIN (CF-30) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
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139790

CHLORAMPHENICOL (C-30) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139792

CINOXACIN (CIN-100) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139793

CIPROFLOXACIN (CIP-5) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139794

CLARITHROMYCIN (CLR-15) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139795

CLINDAMYCIN (CC-2) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
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139796

CLOXACILLIN (CX-1) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

COLISTIN (CL-10) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
139797

139800

139806
139807

DOXYCYCLINE (D-30) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ERYTHROMYCIN (E-15) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
FOSFOMYCIN (FOS-200) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
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139810

FUCIDIC ACID (FA-10) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

GENTAMICIN (GM-10) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
139813

IMIPENEM (IPM-10) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
139819

139821

KANAMYCIN (K-30) ΔΙΣΚΟΙ

τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
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ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
139836

διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
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προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
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NOVOBIOCIN (NB-5) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
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PIPERACILLIN - TAZOBACTAM (PIP-75/TAZ

ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
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εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
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139855

TELITHROMYCIN (TEL-15) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

139856

TETRACYCLINE (TE-30) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

TICARCILLIN (TIC-75) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
139857

TICARCILLIN W.CLAVULANIC ACID (TIM85) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
139858

139859

TOBRAMYCIN (NN-10) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
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VANCOMYCIN (VA-30) ΔΙΣΚΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark

139860

BACITRACIN 10IU ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
139869

CEFOTAXIME/CLAVULANIC ACID
(CTX/CLA) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
139874

139882

CEFTAZIDIME /CLAVULANIC ACID
(CAZ/CLA) ΔIΣKΙΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
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QUINUPRISTIN/DALFOPRISTIN (SYNERCID
SYN-15) ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
139901

140228

ΕΤΟΙΜΟ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ
ΑΠΑΡΙΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ECOLI,PRΟTEUS,ENTEROCOCCUS ΣΕ
ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΑΜ.90 MM

140620
140666

ΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΒΛΑΚΤΑΜΑΣΩΝ
PARAFIN OIL

DAPTOMYCIN ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
152621

152737

DORIPENEM -10 ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των
τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα
από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά
όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών.
Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς
αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates/lot από την εταιρεία με έλεγχο
ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα

28

ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.

163047
164686
164687
164688

CLIPS SEALS(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)
ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ NIT-2
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ VP-2,VP-1
ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΟ PYR (ΥΓΡΟ)

164691

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΡΟΣ ΓΙΑ
SHIGELLA DYSENTERIAE

164886

TIGECYCLINE 15 ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

164909

AΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΒCP

176248

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΙΝΩΝ Α
ΚΑ Β CLΟSTRIDIUM DIFFICILLE

163046

176653
201426
201427
201428
201429
201430
201431

ΑNΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΥ ΙΟΥ (RSV) ΣΕ
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ
ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST BENZYLPENICILLIN32 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST CHLORAMPHENICOL 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST CLINDAMYCIN 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST ERYTHROMYCIN 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST IMIPENEM 32 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST MEROPENEM 32 WW

Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Για κάθε ζητούμενο είδος θα προσφέρεται μόνο ένα είδος. Θα απορριφθεί η εταιρεία
που θα προσφέρει περισσότερο από ένα είδος ανά κωδικό. Ακόμα οι εταιρείες
πρέπει να προσφέρουν μόνο τους αντιορούς που ζητούνται και σε καμιά περίπτωση
παρεμφερείς αντιορούς ή τον ζητούμενο σε δύο διαφορετικά φιαλίδια. Οι τιμές θα
πρέπει να δοθούν ανά / ml. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.

Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΕΚΑΣΤΟ ΤΕΣΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΞΙΝΕΣ A ΚΑΙ B
ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΘΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ. Σε δείγμα κοπράνων με τη μέθοδο της
ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. (
Απαράβατος όρος .Θα αποκλειστούν από τις τεχνικές προσφορές όσοι δεν
αναφέρουν σαφώς ότι δεν απαιτείται επεξεργασία, εκχύλιση ,φυγοκέντρηση
δειγμάτων) . Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να
αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να
περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα. Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα
εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα)
Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές .Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής .(Βλέπε γενικές οδηγίες)Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark)
Με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα (όχι strip) χωρίς προηγούμενη
επεξεργασία. Η μεμβράνη ανάλυσης να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να
αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος Να
περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα. Θα εκτιμηθεί η προσφορά που θα
εγγυάται την εκτέλεση της εξέτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( σε ένα βήμα)
Θα προσφέρεται από τις εταιρείες μόνο ένα είδος. Θα απορρίπτεται οποιαδήποτε
προσφορά περιέχει περισσότερα από ένα είδη, όπως επίσης θα απορρίπτεται η
προσφορά που δεν αναφέρει ρητά την συμμόρφωση του είδους με τις επί μέρους
προδιαγραφές .Η περιγραφή της μεθόδου θα πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και να
είναι σαφής .(Βλέπε γενικές οδηγίες)Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
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ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST PIP/TAZO 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST TEICOPLANIN 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST TETRACYCLINE 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST VANCOMYCIN 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST QUINUPRI;DALFOPRI 32 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST LINEZOLID 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST ERTAPENEM 32 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST TIGECYCLINE 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST DAPTOMYCIN 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST DORIPENEM 32 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST COLISTIN 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST CEFOTAXIME 256 WW
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST CEFTRIAXONE 256 WW
STOCK CULTURE BROTH (ΣΕ
EPPENDORF)
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΓΙΑ E-TEST RIFAMPICIN 32WW
POLYVITEX (ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΚΟΛ. AGAR)

207411

ΕΤΟΙΜΟ ΥΛΙΚΟ THAYER MARTIN ΕΙΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ MEISSERIA
GONORRHOEAE ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ
V.C.F INHOBITOR ΚΑΙ SUPPLEMENT G, ΣΕ
ΤΡΥΒΛΙΑ

201432
201433
201434
201435
201436
201437
201438
201439
201440
201441
201442
201443
201444
207316
207317

ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ

Kit ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ
(MALARIA)

ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ
ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ
ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ESBL, ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ CEFPODOXIME και
CEFPODOXIME +CLAVOULANIC ACID
ΥΡΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΙΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΝΕΟ
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ Vi
ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ

ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark.
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σύμφωνα με CLSI και EUCAST
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Σύμφωνα με CLSI και EUCAST Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΥΒΛΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η ΠΑΡΤΙΔΑ Η ΗΜ. ΛΗΞHΣ ΚΑΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Η ποσότητα του υλικού ανά τρυβλίο να είναι σύμφωνη με τα διεθνή
standards. Η ημερομηνία λήξης να μην είναι σύντομη. Για την σωστή συντήρηση των
τρυβλίων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, αυτή να μην περιλαμβάνει περισσότερα
από 10 τρυβλία Για λόγους συντονισμού παραγγελιών είναι επιθυμητή η προσφορά
όλων των ζητουμένων υλικών ή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτών.
Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις παραδόσεις και την ποιότητα
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς
αξιολόγηση. Να μπορούν να δοθούν Q.C. certificates / lot από την εταιρεία με έλεγχο
ATCC στελεχών.
Η σήμανση IVD CE Mark." και τα ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση.
.
Να ανιχνεύει Plasmodium vivax και Plasmodium falciparum.Το <<panel detection
score>> έναντι των δειγμάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 75% στα 200
παράσιτα. Το ποσοστό invalid rate να είναι <5% και το false positive <10%. Να φέρει
απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark
Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές ΝCCLS. H
εταιρεία που θα κατακυρωθεί να προσφέρει και διανεμητές δίσκων (dispencer)
τεμάχια 8 (οκτώ ) με την έναρξη της σύμβασης και 1 επιπλέον κάθε 6μηνο σε
αντικατάσταση φθαρμένων για όλη την περίοδο της σύμβασης. Να υπάρχει
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κατεστραμμένου dispencer. Τα αντιβιοτικά να
προσφέρονται με μεγάλη ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα
πρέπει να προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή γκάμα δισκίων καθώς και 2 είδη
συνδιασμού αντιβιοτικών με αναστολείς για ανίχνευση ΕSBL. Θα πρέπει να
ανταποκρίνεται άμεσα στις παραγγελίες του νοσοκομείου και για την κατακύρωση θα
ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. Για λόγους συντονισμού
παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά όλων η των περισσοτέρων από τα
ζητούμενα δισκία από μία εταιρεία (δεν είναι δυνατή η προμήθεια μέρους δισκίων
διότι θα πρέπει κι οι διανεμητές να είναι από διάφορες εταιρείες). Οι διανεμητές θα
πρέπει να έχουν ανάλογο σχήμα με τα τρυβλία μεγάλου μεγέθους που θα
κατακυρωθούν. Οι διανεμητές να είναι 12-16 θέσεων (προτιμούνται 16 θέσεων
εφόσον κατακυρωθούν τετράγωνα τρυβλία)
. Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE M
Να περιλαμβάνει και στυλεούς Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE M

Να φέρει απαραιτήτως σήμανση IVD CE Mark

30

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η περιγραφή της μεθόδου (που αναγράφεται στο εσώκλειστο-insert) να είναι του εργοστασίου κατασκευής με την σήμανση
σε ακριβή μετάφραση στην Ελληνική.

IVD CE Mark και

Στα prospectus στα insert και στα δείγματα θα αναγράφεται ο κωδικός αριθμός ORKO του είδους που αντιστοιχεί.
Αν τα prospectus περιλαμβάνονται σε κατάλογο με άλλα προϊόντα θα αναγράφεται στην τεχνική προσφορά η σελίδα που αντιστοιχεί το
προσφερόμενο είδος και στην εν λόγω σελίδα θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός ORKO .
Θα απορρίπτοντα συνοπτικοί κατάλογοι που θα περιλαμβάνουν μόνο την ονομασία του προιόντος και τον κωδικό της εταιρείας.
Να μην επισυνάπτονται prospectus για μη προσφερόμενα είδη.
Στα διαγνωστικά kit η κοστολόγηση θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα κι αντιδραστήρια .
Τα διαγνωστικά kit που βασίζονται στη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας να είναι σε κασέτα (όχι σε strip)
Η ημερομηνία λήξης των έτοιμων θρεπτικών υλικών να μην είναι μικρότερη του ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής.
Να εξασφαλίζεται από τον προμηθευτή η σωστή μεταφορά των προϊόντων που απαιτούν θερμοκρασίες συντήρησης(ψυγείου)
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