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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Αναλώσιµου Υλικού Εργαστηρίων, πλην 

αντιδραστηρίων (CPV: 33790000-4) και Αντικειµενοφόρων Πλακών (CPV: 38519650-7)». 

ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 18165/27-10-2020 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προµήθεια Αναλώσιµου Υλικού Εργαστηρίων, πλην αντιδραστηρίων (CPV: 33790000-4) και Αντικειµενοφόρων Πλακών (CPV: 

38519650-7) (Α∆Α: ΨΩΕ44690ΩΖ-ΙΞΖ). 

Β. Το υπ. αρ. 22430-29/12/2020 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής  

 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειµένου να 

διενεργήσει ∆ιαγωνισµό Κάτω Των Ορίων για την προµήθεια Αναλώσιµου Υλικού Εργαστηρίων, πλην αντιδραστηρίων (CPV: 
33790000-4) και Αντικειµενοφόρων Πλακών (CPV: 38519650-7)», καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να 

υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση.  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας 

ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Μετά το πέρας της 

ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα γίνει η 

τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει 

αναρτηµένη: 

- στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: www.metaxa-hospital .gr  

- στο ΕΣΗ∆ΗΣ και 

- στη ∆ιαύγεια 

 

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά µε 

την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις 

προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η 

µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προµήθεια ειδών.  
Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου µας και 

συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική 

ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. 

Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού 

Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδροµή: Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-

Προσκλήσεις. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

-Το β σχετ. 

-Πίνακας ειδών του διαγωνισµού 

 

 

 



 

 

Α1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ) 
 
        

 
Α/Α 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ- 

ΤΗΡΙΟΥ 

1 ΘΗΚΕΣ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ∆ΑΠΑΘ115 16.2.20 

 Αρχειοθήκη µεταλλική, διαστάσεων 490Χ490Χ90mm για αρχειοθέτηση κύβων παραφίνης χωρητικότητας τουλάχιστον 

860 κασετών εγκλίσεως ιστολογικών παρασκευασµάτων. Να αποτελείται από 14 συρτάρια που µπορούν να 

µετακινηθούν µε µεταλλικούς οδηγούς. Το κάθε συρτάρι να διαθέτει χερούλι, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγµα / 
κλείσιµο του από το χρήστη. Η κάθε αρχειοθήκη να είναι βαµµένη ηλεκτροστατικά µε ειδική αντιοξειδωτική λευκή 

βαφή θερµικής επεξεργασίας σε ειδικό θάλαµο στους 200°C, για µεγαλύτερη αντοχή στα πιο γνωστά διαβρωτικά 

χηµικά. 

  

2 ΘΗΚΕΣ (ΜΑΠΕΣ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΠΑΘ173 16.2.24 

 Χάρτινες θήκες πλακιδίων (µάπες) των 20 θέσεων µε καπάκι και ειδικό περιθώριο καταγραφής στοιχείων του 

περιστατικού για αποθήκευση αντικειµενοφόρων πλακών. Οι θήκες πρέπει να διαθέτουν καπάκι µε αρίθµηση. 

  

3 
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 

∆ΑΕΡΓ318 16.2.206 

 Αρχειοθήκη µεταλλική διαστάσεων 490X490X140mm χωρητικότητας τουλάχιστον 5000 πλακιδίων. Να αποτελείται 

από 14 συρτάρια που µπορούν να µετακινηθούν µε µεταλλικούς οδηγούς. Το κάθε συρτάρι να διαθέτει χερούλι, ώστε 
να διευκολύνεται το άνοιγµα/κλείσιµο του από το χρήστη. Η κάθε αρχειοθήκη να είναι βαµµένη ηλεκτροστατικά µε 

ειδική αντιοξειδωτική λευκή βαφή θερµικής επεξεργασίας σε ειδικό θάλαµο στους 200°C, για 

µεγαλύτερη αντοχή στα πιο γνωστά διαβρωτικά χηµικά. 

  

4 
ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

∆ΑΠΑΘ172 16.2.126 

 Πλαστικές κασετίνες - θήκες των 100 θέσεων µε ειδικό περιθώριο καταγραφής στοιχείων του περιστατικού για 

αποθήκευση. 

  

5 
ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΤΩΝ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ 

∆ΑΕΡΓ127 
 

 Πλαστικές κασετίνες - θήκες των 25 θέσεων µε ειδικό περιθώριο καταγραφής στοιχείων του περιστατικού για 

αποθήκευση. 

  



 

 

6 ΚΑΛΥΠΤΡΙ∆ΕΣ 24Χ50mm ∆ΑΕΡΓ5 16.2.157 

 Καλυπτρίδες από γυαλί “υψηλής διαφάνειας”, εξαιρετικής αντοχής, απόλυτα καθαρές, επίπεδες, σταθερού πάχους, 

συσκευασµένες έως 100 τεµάχια, σε θήκη πλαστική που να εξασφαλίζει πλήρως το εύθραυστο υλικό, να κλείνει µε 

ενσωµατωµένο καπάκι έτσι ώστε να διατηρείται το προϊόν καθαρό κατά το διάστηµα της χρήσης του. Συµβατές µε 
µηχάνηµααυτόµατης επικάλυψης. 

  

7 ΚΑΛΥΠΤΡΙ∆ΕΣ 22Χ22mm ∆ΑΕΡΓ6 16.2.156 

 Καλυπτρίδες από γυαλί “υψηλής διαφάνειας”, εξαιρετικής αντοχής, απόλυτα καθαρές, επίπεδες, σταθερού πάχους, 

συσκευασµένεςέως 200 τεµάχια, σε θήκη πλαστική που να εξασφαλίζει πλήρως το εύθραυστο υλικό, να κλείνει µε 
ενσωµατωµένο καπάκι έτσι ώστε να εξασφαλίζει την καθαρότητα του προϊόντος κατά το διάστηµα χρήσης. 

  

8 ΚΛΙΠΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ∆ΑΕΡΓ4  

 Κλιπςαλουµινίου για το σφράγισµα ασκών µονάδωναίµατος, σε συσκευασία έως 1.000 τεµάχια   



 

 

    

9 ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ ΓΥΑΛΙΝΟΙ (ΜΠΛΕ) ∆ΑΕΡΓ18 14.3.7 

 Μη ηπαρινισµένοι µικροαιµατοκρίτες γυάλινοι µε µπλε ένδειξη στο ένα άκρο, 75 mm. Σε συσκευασία κυλινδρική, 

πλαστική µε καπάκι το οποίο να φέρει οπή εξόδου. Η συσκευασία να περιέχει έως 50 τεµάχια. 

  

10 ΚΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 10 µl ∆ΑΕΡΓΑ13 16.2.28 

 Πλαστικοί κρίκοι εµβολιασµούαποστειρωµένοι των 10 µl συσκευασµένοι ανά 10 – 20 τεµάχια, σε εύχρηστη 
συσκευασία. 

  

11 
ΚΑΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

∆ΑΕΡΓ133 16.2.204 

 Κασέτες πλαστικές λευκού χρώµατος µιας χρήσεως για επεξεργασία και έγκλιση σε παραφίνη ιστολογικών 
παρασκευασµάτων, µε ασφαλές κλείσιµο. Ο χώρος αναγραφής των στοιχείων του περιστατικού να είναι ο 

µεγαλύτερος δυνατός. Το καπάκι των κασετών να ανοίγει από µπροστά και ο τρόπος µε τον οποίο ανοίγει να 

διασφαλίζει τη µη διαγραφή των στοιχείων του παρασκευάσµατος. Σε συσκευασία έως 500 τεµάχια. 

  

12 
ΚΑΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

∆ΑΕΡΓ134 16.2.204 

 Πλαστικές κασέτες λευκού χρώµατος, µιας χρήσης, για επεξεργασία και έγκλιση σε παραφίνη ιστολογικών 
παρασκευασµάτων, µε ασφαλές κλείσιµο. Ο χώρος αναγραφής των στοιχείων του περιστατικού να είναι ο 

µεγαλύτερος δυνατός. Το καπάκι των κασετών να ανοίγει από µπροστά και ο τρόπος µε τον οποίο ανοίγει να 
διασφαλίζει τη µη διαγραφή των στοιχείων του περιστατικού. Σε συσκευασία έως 500 τεµαχίων. 

  

13 ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ∆ΑΕΡΓ15 16.2.107 

 Λεπίδες µιας χρήσης, αρίστης ποιότητας, από ανοξείδωτο ατσάλι, που να εξασφαλίζουν το κόψιµο της τοµής, χωρίς 
να τη χαράζουν, να τη τρίβουν, να τη σπάνε ή να δηµιουργούν οποιαδήποτε µορφής φθορά. Να κόβουν και από τις 

δύο πλευρές. Να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής. Να φέρουν στρογγυλοποιηµένες άκρες στην πλευρά κοπής. 

  

14 ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ∆ΑΕΡΓ-Γ15 16.2.14 

 Λεπίδες µιας χρήσης, αρίστης ποιότητας, από ανοξείδωτο ατσάλι, που να εξασφαλίζουν το κόψιµο της τοµής, χωρίς 
να τη χαράζουν, να τη τρίβουν, να τη σπάνε ή να δηµιουργούν οποιαδήποτε µορφής φθορά. Να κόβουν και από τις 

δύο πλευρές. Να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής . Να φέρουν στρογγυλοποιηµένες άκρες στην πλευρά κοπής. 

  



 

 

15 
ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1ml 

∆ΑΕΡΓ23 16.3.1.5 

 Πιπέτεςπαστέρ πλαστικές, µιας χρήσης, µη αποστειρωµένες, µε ενδιάµεσεςβαθµίδες έως 1 ml, µήκους 150 mm, από 

καλής ποιότητας πλαστικό, µε τριχοειδές ρύγχος. Σε µικρές συσκευασίες (έως 500 τεµάχια). 

  

16 
ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3ml 

∆ΑΕΡΓ86 16.3.1.15 

 Πιπέτεςπαστέρ πλαστικές, µιας χρήσης, µη αποστειρωµένες, µε ενδιάµεσεςβαθµίδες έως 3 ml, µήκους 150 mm, από 
καλής ποιότητας πλαστικό, µε τριχοειδές ρύγχος. Σε µικρές συσκευασίες (έως 500 τεµάχια). 

  

17 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ – ΡΥΓΧΗ (COMBI TIPS) ΠΙΠΕΤΑΣ FINNPIPETTE 2,5ml 

∆ΑΠΑΘ86 16.2.42 

 Ρύγχη υπό µορφή σύριγγας για αυτόµατηπιπέτα πολλαπλών διανοµώνεπαναλαµβανόµενου και ρυθµιζόµενου όγκου.   



 

 

18 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ – ΡΥΓΧΗ (COMBI TIPS) ΠΙΠΕΤΑΣ FINNPIPETTE 5ml 

∆ΑΕΡ159 16.2.23 

 Ρύγχη υπό µορφή σύριγγας για αυτόµατηπιπέτα πολλαπλών διανοµώνεπαναλαµβανόµενου και ρυθµιζόµενου όγκου.   

19 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ – ΡΥΓΧΗ (COMBI TIPS) ΠΙΠΕΤΑΣ FINNPIPETTE 12,5ml 

∆ΑΕΡΓ160 
 

 Ρύγχη υπό µορφή σύριγγας για αυτόµατηπιπέτα πολλαπλών διανοµώνεπαναλαµβανόµενου και ρυθµιζόµενου όγκου.   

20 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ RIA 5ml, ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ ∆ΑΠΑΘ156 16.4.153 

 Σωληνάρια πλαστικά διαστάσεων 75Χ13mm, διαφανή, κυλινδρικά, µη αποστειρωµένα, µε στρόγγυλο πυθµένα, χωρίς 
χείλος, χωρίς πώµα. Να είναι απόλυτα συµβατά µε τα προσφερόµεναπώµατα για σωληνάρια RIA5ml. Σε συσκευασία 

έως 1.000 τεµάχια 

  

21 ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA 5ml ∆ΑΕΡΓ25  

 Πώµατα για σωληνάρια RIA 5 ml, διαστάσεων Φ12mm, πλαστικά, µε εγκοπές, να παρέχουν ασφάλεια κατά το 
άνοιγµα / κλείσιµο του σωληναρίου. Να είναι απόλυτα συµβατά µε τα προσφερόµενα σωληνάρια RIA5ml. 

  

22 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 15ml ∆ΑΠΑΘ158 16.2.187 

 Σωληνάρια κωνικά πλαστικά 15ml αποστειρωµένα, µε βιδωτό πώµαβαθµονοµηµένα. Η βαθµονόµηση να είναι 
τυπωµένη µε χρώµα για να εξασφαλίζεται η ακριβής και εύκολη ανάγνωση. Με χώρο αναγραφής στοιχείων 

περιστατικού. Σε συσκευασία έως 2.000 τεµάχια 

  



 

 

23 ΦΥΛΛΑ 50 ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΑΠΑΘ251  

 Να είναι λευκού χρώµατοςψεκασµένα µε υλικό για απαλοιφή της επιφανειακής τάσης των σταγόνων του αίµατος και 

του αντιδραστηρίου (να γίνεται διάλυση της σταγόνας µε την είσοδο αυτής στο χώρο αντίδρασης χωρίς 
καµίαπαρεµβολή). Να διαθέτουν ικανό βάθος υποδοχής ώστε να εξασφαλίζεται η µη επιµόλυνση παραπλήσιου 

δείγµατος. Να διαθέτει ικανοποιητικό χώρο αντίδρασης. Η συγκόλληση να επιτυγχάνεται ταχύτατα. Να µην είναι η 

επιφάνεια του υλικού γυαλιστερή, προκειµένου να είναι ξεκάθαρη η ανάγνωση του αποτελέσµατος της αντίδρασης. 

  

24 ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΑΕΡΓ-Β90 16.2.82 

 Να παρουσιάζουν µεγάλη ακρίβεια µέτρησης, να είναι κατάλληλες για φλεβικό και αγγειακό αίµα, να απαιτούν πολύ 
µικρή ποσότητα δείγµατοςαίµατος 10µL, η πλήρωση των κυβεττών να στηρίζεται στο τριχοειδικό φαινόµενο, να 

περιέχουν αντιδραστήρια και να βασίζονται στη µέθοδοαζιδίου 

µεθαιµοσφαιρίνης. 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των κυβεττών πρέπει να συνάδουν µε τις κάτωθι 
τεχνικές προδιαγραφές του µετρητήαιµοσφαιρίνης. 

Να στηρίζεται στην φωτοµετρία οπτικής απορρόφησης. Να έχειεύκολο χειρισµό. Να έχει φάσµα µετρήσεων 

0 -25,5 g/dLκαι να απεικονίζει τα αποτελέσµατα στις εξής µονάδες: g/dL, g/L, mmol/L. Να έχειακρίβεια 
µέτρησης ίση ή µικρότερητου 2%. Να διαθέτει ειδική λειτουργία αυτοελέγχου η οποία θα 

πραγµατοποιείταιαυτόµατα. Να συνοδεύεται από κυβέττα ελέγχου σταθερής τιµής για τον έλεγχο της ακρίβειας 

µέτρησης, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο αλλά και δυνατότητα ελέγχου µέσω πρότυπων 
διαλυµάτωνχαµηλής,µέσηςκαιυψηλήςσυγκεντρώσεως.Ναδιαθέτειπολύυψηλήταχύτητα µε χρόνο µέτρησης 

µικρότεροαπο 60sec. Να αναφερθεί ο χρόνος αυτός. Να διαθέτει φωτιζόµενη οθόνη για εύκολη χρήση και 

αναγνώσιµααποτελέσµατα. Να είναι φορητός, ελαφρύς. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου (230V / 60HZ) και είτε µε 
χρήση της ενσωµατωµένηςεπαναφορτιζόµενης µπαταρίας µε χρόνο 

  



 

 

 αυτονοµίας τουλάχιστον 24ώρες είτε µε απλή µπαταρία, η οποία θα πρέπει οµοίως να εξασφαλίζει αυτονοµία 
λειτουργίας τουλάχιστον 24 ωρών. 
Να είναι βαθµονοµηµένοςσύµφωνα µε κάποιο διεθνές πρότυπο. 

  

25 
ΤΡΥΒΛΙΑ PETRI ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 9cm 

∆ΑΕΡΓΑ30 
 

 Τρυβλίαπετρί πλαστικά, µιας χρήσης αποστειρωµένα µε γ-ακτινοβολία, διαστάσεων 9cm, οπωσδήποτε συµβατά µε το 

διαµοιραστή υλικών του 

µικροβιολογικού εργαστηρίου. 

  

26 ΤΡYΒΛΙΑ PETRI ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 12cm ∆ΑΕΡΓ31 16.2.86 

 Τρυβλίαπετρί πλαστικά, µιας χρήσης, διαστάσεων 12cm, οπωσδήποτε συµβατά 

µε το διαµοιραστή υλικών του µικροβιολογικού εργαστηρίου. 

  

27 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ (PARAFILM) ΣΕ ΡΟΛΑ 5Χ10m ∆ΑΕΡΓ26 16.2.75 

 Parafilm διάφανη µεµβράνη για στεγανό πωµατισµό διαφόρων σκευών / σωληναρίων, µη τοξική, µεγάλης διάρκειας 
ζωής, διαστάσεων 5 X10m τουλάχιστον σε ρολό. 

  

28. ΡΥΓΧΗ 5-50µl ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ∆ΑΕΡΓ143  

 Ρύγχη πλαστικά όγκου 5-50µl. Να εφαρµόζουν οπωσδήποτε στις αυτόµατεςπιπέτες που διαθέτει το νοσοκοµείο. Σε 

συσκευασία έως 500 τεµάχια. 

  

29 ΡΥΓΧΗ 3 - 200µl ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ∆ΑΕΡΓ27  

 Ρύγχη, πλαστικά, όγκου 3-200µl. Να εφαρµόζουν οπωσδήποτε στις αυτόµατεςπιπέτες που διαθέτει το νοσοκοµείο. Σε 
συσκευασία έως 500 τεµάχια. 

  

30 ΡΥΓΧΗ 200 – 1000 µl ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ∆ΑΕΡΓ36 16.3.2.35 

 Ρύγχη πλαστικά, όγκου 200-1000µl. Να εφαρµόζουν οπωσδήποτε στις αυτόµατεςπιπέτες που διαθέτει το νοσοκοµείο. 
Σε συσκευασία έως 500 τεµάχια 

  

31 ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 20ml ∆ΑΕΡΓ Α22 ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ 

 Ουρολογικές πιπέτες, 20 ml, αποστειρωµένες σε ατοµική συσκευασία, πλαστικές, βαθµονοµηµένες έως 1/20 ml, µε 
φίλτρο στο επιστόµιο. Η ατοµική συσκευασία να έχει εύχρηστο άνοιγµα. 

  

32 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΥΥΣΤΥ001  

 Στυλεοίβαµβακοφόροι απλοί µε ξύλινη ράβδο και βαµβακερή κορυφή συνολικού µήκους 15cm κατ’ ελάχιστον. Να 
είναι µη αποστειρωµένοι και µιας χρήσεως. 

  



 

 

33 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΥΥΣΤΥ002 17.1.126 

 Στυλεοίβαµβακοφόροι µε ξύλινη ράβδο και βαµβακερή κορυφή συνολικού 

µήκους 15cm κατ’ ελάχιστον. Να είναι αποστειρωµένοι και µίας χρήσεως. Να προσφερθούν σε ατοµική συσκευασία. 

  

34 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΑΕΡΓΓ63 17.1.155 

 Σκαρφιστήρεςαυτόµατοιαποστειρωµένοι µίας χρήσης 21G ή 25G ή 28G. Να διαθέτουν ακίδα από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Το βάθος εκτόξευσης της ακίδας να παρέχει ασφαλές και ανώδυνο τρύπηµα. Να διαθέτουν προστατευτικό κάλυµµα, 

το οποίο να αφαιρείται εύκολα. Η ακίδα να επανέρχεται στο εσωτερικό του συστήµατος για αποφυγή τραυµατισµών 

και ασφαλή απόρριψη. 

  

35 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΑΕΡΓ130 8.2.9 

 Σπάτουλες για λήψη κολπικού, εξωτραχηλικού, ενδοτραχηλικούδείγµατος από καλής ποιότητας ξύλο, που να µη 
βγάζει «σκλήθρες». 

  

36 
ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1ml 

∆ΑΕΡΓ 19 
 



 

 

 ΠιπέτεςPasteur πλαστικές µιας χρήσης αποστειρωµένες σε συσκευασία ανά µία   

37 ΚΟΛΛΑ ΕΜΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ ∆ΑΕΡΓ 278  

 Να ψύχει το δείγµα στον κρυοστάτη. Να είναι φιαλίδιο των 100ml.   

38 ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΑΣΗΠΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΥΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΑΕΡΓ364  

 Οι λεπίδες στείρας σύνδεσης θα πρέπει να είναι συµβατές µε τη συσκευή άσηπτης συγκόλλησης TSCPII του 

ΤµήµατοςΑιµοδοσίας. Να έχουν δυνατότητα συγκόλλησης σωλήνων µεγάλου εύρους διαµέτρου (εσωτ 2,9- 3,1mm και 
εξωτ. 3,9-4,5mm). Οι λεπίδες να συσκευάζονται σε κασέτες για να τοποθετούνται χωρίς ο χρήστης να έρχεται σε επαφή 

µαζί τους. Να απορρίπτονται χωρίς επαφή µε το χρήστη (αυτόµατα). Οι λεπίδες να είναι µίας χρήσης. 

  

39 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο (ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ) ∆ΑΕΡΓ376  

 Να µετρά την αιµοσφαιρίνη αίµατος χωρίς τρύπηµα του δακτύλου, χωρίς πρόκληση πόνου, χωρίς κίνδυνο µόλυνσης και 
χωρίς διασπορά βιολογικού υλικού, να εφαρµόζει άριστα σε κάθε δάκτυλο, ανεξάρτητα από το µέγεθός του, εύρος 

µέτρησης της αιµοσφαιρίνης 6-18 g/dl µε απόκλιση έως +/- 1,2 g/dl (στην περιοχή 10-16g/dl η απόκλιση να µην 

υπερβαίνει το 1g/dl), να διαθέτει πιστοποίηση IEC/EN 60601-1-2, Class B και να είναι συµµορφούµενο µε τις οδηγίες 
CSA601.1, UL2601-1, IEC/EN 60601-4, MDD 93/42/EEC και 2007/47/EC, να δίνει 5000 αξιόπιστες µετρήσεις σε 

θερµοκρασίες 0-40οC, να αποθηκεύεται σε συνθήκες θερµοκρασίας -40 οC έως +70οC. 

  

40 ΡΥΓΧΗ 1000µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ∆ΑΕΡΓ365  

 Να έχουν µήκος τουλάχιστον 80mm, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 100-1000 µl, να είναι αποστειρωµένα ανά ένα 
rack, να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι τελείως διαφανή για 

εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, να είναι RNAase free, 

DNase free, genomic DNA free και protein free, ο εσωτερικός φορέας των tips να µπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση 

ανταλλακτικού φορέα µε νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού, να είναι συµβατά µε πιπέττες 
eppendorf, finnpipette, Gilson, nichiryo, biohit 

  

41 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΥΓΧΩΝ 1000µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ∆ΑΕΡΓ366  

 Να έχουν µήκος τουλάχιστον 80mm, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 100-1000 µl, να είναι αποστειρωµένα ανά ένα 
rack, να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι τελείως διαφανή για 

εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, να είναι RNAase free, 

DNase free, genomic DNA free και protein free, κατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών εξωτερικών κουτιών για filter 
tips αντίστοιχου όγκου, να είναι συµβατά µε πιπέττες eppendorf, finnpipette, Gilson, nichiryo, biohit 

  



 

 

42 ΡΥΓΧΗ 100µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ∆ΑΕΡΓ367  

 Να έχουν µήκος ως 55mm, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 1-100 µl, να είναι αποστειρωµένα ανά ένα rack, να 

διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο 
του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, να είναι RNAase free, DNase free, 

genomic DNA free και protein free, ο εσωτερικός φορέας των tips να µπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση 

ανταλλακτικού φορέα µε νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού, να είναι συµβατά µε πιπέττες 
eppendorf, finnpipette, Gilson, nichiryo, biohit 

  

43 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΥΓΧΩΝ 100µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ∆ΑΕΡΓ368  

 Να έχουν µήκος ως 55mm, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 1-100 µl, να είναι αποστειρωµένα ανά ένα rack, να 

διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο 
του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, να είναι RNAase free, DNase free, 

genomic DNA free και protein free, κατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών εξωτερικών κουτιών για filter tips 

αντίστοιχου όγκου, να είναι συµβατά µε πιπέττες eppendorf, finnpipette, Gilson, nichiryo, biohit 

  

44 ΡΥΓΧΗ 200µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ∆ΑΕΡΓ369  

 Να έχουν µήκος ως 55mm, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 1-200 µl, να είναι αποστειρωµένα ανά ένα rack, να 
διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο 

του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, να είναι RNAase free, DNase free, 

genomic DNA free και protein free, ο εσωτερικός φορέας των tips να µπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση 

ανταλλακτικού φορέα µε νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού, να είναι συµβατά µε πιπέττες 
eppendorf, finnpipette, Gilson, nichiryo, biohit 

  

45 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΥΓΧΩΝ 200µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ∆ΑΕΡΓ370  

 Να έχουν µήκος ως 55mm, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 1-200 µl, να είναι αποστειρωµένα ανά ένα rack, να 
διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο 

του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, να είναι RNAase free, DNase free, 
genomic DNA free και protein free, κατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών εξωτερικών κουτιών για filter tips 

αντίστοιχου όγκου, να είναι συµβατά µε πιπέττες eppendorf, finnpipette, Gilson, nichiryo, biohit 

  

46 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΥΓΧΩΝ 20µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ∆ΑΕΡΓ371  

 Να έχουν µήκος ως 55mm, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 2-20 µl, να είναι αποστειρωµένα ανά ένα rack, να 
διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο 

του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, να είναι RNAase free, DNase free, 

genomic DNA free και protein free, κατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών εξωτερικών κουτιών για filter tips 
αντίστοιχου όγκου, να είναι συµβατά µε πιπέττες eppendorf, finnpipette, Gilson, nichiryo, biohit 

 

 

  

47 ΡΥΓΧΗ 10µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΚΟΝΤΑ) (ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ∆ΑΕΡΓ372  



 

 

 Να έχουν µήκος ως 35mm και τουλάχιστον 50mm αντίστοιχα, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 0,1-10 µl, να είναι 
αποστειρωµένα ανά ένα rack, να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι 

τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, 
να είναι RNAase free, DNase free, genomic DNA free και protein free, ο εσωτερικός φορέας των tips να µπορεί να 

αποσπαστεί για τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα µε νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού, να 

είναι συµβατά µε πιπέττες eppendorf, finnpipette, Gilson, nichiryo, biohit 

  

48 ΡΥΓΧΗ 10µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΑΚΡΙΑ) (ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ∆ΑΕΡΓ373  

 Να έχουν µήκος ως 35mm και τουλάχιστον 50mm αντίστοιχα, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 0,1-10 µl, να είναι 
αποστειρωµένα ανά ένα rack, να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι 

τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, 

να είναι RNAase free, DNase free, genomic DNA free και protein free, ο εσωτερικός φορέας των tips να µπορεί να 
αποσπαστεί για τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα µε νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού, να 

είναι συµβατά µε πιπέττες eppendorf, finnpipette, Gilson, nichiryo, biohit 

  

49 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΥΓΧΩΝ 10µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΚΟΝΤΑ) 

(ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) 

∆ΑΕΡΓ374  

 Να έχουν µήκος ως 35mm και τουλάχιστον 50mm αντίστοιχα, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 0,1-10 µl, να είναι 

αποστειρωµένα ανά ένα rack, να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι 
τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, 

να είναι RNAase free, DNase free, genomic DNA free και protein free, κατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών 

εξωτερικών κουτιών για filter tips αντίστοιχου όγκου,, να είναι συµβατά µε πιπέττες eppendorf, finnpipette, Gilson, 
nichiryo, biohit 

  

50 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΥΓΧΩΝ 10µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΑΚΡΙΑ) 

(ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) 

∆ΑΕΡΓ375  

 Να έχουν µήκος ως 35mm και τουλάχιστον 50mm αντίστοιχα, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 0,1-10 µl, να είναι 

αποστειρωµένα ανά ένα rack, να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι 
τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, 

να είναι RNAase free, DNase free, genomic DNA free και protein free, κατάλληλα για τοποθέτηση εντός κενών 

εξωτερικών κουτιών για filter tips αντίστοιχου όγκου,, να είναι συµβατά µε πιπέττες eppendorf, finnpipette, Gilson, 

nichiryo, biohit 

  

51 ΡΥΓΧΗ 20µL ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ∆ΑΕΡΓ240  



 

 

 Να έχουν µήκος ως 55mm, να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 2-20 µl, να είναι αποστειρωµένα ανά ένα rack, να 
διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ  δειγµάτων, να είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο 

του υγρού στο εσωτερικό των tips, να έχουν διαβαθµίσεις για τον έλεγχο του όγκου, να είναι RNAase free, DNase free, 
genomic DNA free και protein free, ο εσωτερικός φορέας των tips να µπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση 

ανταλλακτικού φορέα µε νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού, να είναι συµβατά µε πιπέττες 

eppendorf, finnpipette, Gilson, nichiryo, biohit 

  

52 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF ΚΩΝΙΚΑ ΑΠΟΣ/ΝΑ ΤΩΝ 1,5ml 

(ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) 

∆ΑΕΡΓ348  

 Σωληνάρια 1,5 ml, PP µε ενσωµατωµένο επίπεδο καπάκι, τύπου eppendorf reaction tubes 1,5 ml, PP, with attached flat-

cap, eppendorf type, natural color, graduated, non-pyrogenic, free of detectable DNase, RNase, human DNA, high 
chemical and temperature resistance 

  

53 ΣΕΤ ΣΤΥΛΕΟΥ COVID-19 ∆ΑΕΡΓ377  

 Η συσκευασία να περιλαµβάνει: 

− στιλεούς αποκλειστικά για ρινοφαρυγγική λήψη, αποστειρωµένους µε άκρο κατασκευασµένο από συνθετικό υλικό 
(Dacron) (όχι ξύλινοι-όχι βαµβακοφόροι) 

− υγρό υλικό µεταφοράς 2ml-3ml 

− να προσφέρονται στηνν ίδια συσκευασία ή µεµονωµένα 

  

54 ΡΥΓΧΗ10µl ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ∆ΑΕΡΓ∆27  

 Ρύγχη, πλαστικά, όγκου 3-200µl. Να εφαρµόζουν οπωσδήποτε στις αυτόµατεςπιπέτες που διαθέτει το νοσοκοµείο. Σε 

συσκευασία έως 500 τεµάχια. 

  

55 ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 10ml ∆ΑΕΡΓ Α22  

 Ουρολογικές πιπέτες, 10 ml, αποστειρωµένες σε ατοµική συσκευασία, πλαστικές, βαθµονοµηµένες έως 1/20 ml, µε 

φίλτρο στο επιστόµιο. Η ατοµική συσκευασία να έχει εύχρηστο άνοιγµα. 

  

56 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΙ ∆ΑΕΡΓ 220  

 Με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

- Να είναι πλαστικός θαλαµισκος µιας χρήσης 

-Να έχουν ενσωµατωµένο λευκό φίλτρο 

-Να έχουν ενσωµατωµένο πλαστικό συνδετήρα πλακιδίου 

-Να χρησιµοποιείται στην κυτταροφυγόκεντρο cytospin 

-Να χρησιµοποιεί όγκο δείγµατος µέχρι 0.5 ml 

-Να εναποθέτει τα κύτταρα σε επιφάνεια 28cm2 

-Να φέρει CE mark 

  

57 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ  ΘΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΑΕΡΓ 124  



 

 

 Με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

-Να είναι ειδικά φορισµένα πλακίδια µε περίγραµµα το οποίο να έχει διαστάσεις 28 mm2 

-Να φέρει CE mark 

  

58 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΙ  MEGATUNNEL ∆ΑΕΡΓ 00209  

 Με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

- Να είναι πλαστικός θαλαµισκος µιας χρήσης 

-Να έχει ενσωµατωµένο στεγανοποιητικό πλαίσιο 

-Να έχει ενσωµατωµένο πλαστικό συνδετήρα πλακιδίου 

-Να χρησιµοποιείται στην κυτταροφυγόκεντρο cytospin 

-Να έχει χωρητικότητα µέχρι 6ml και να είναι ιδανικός για µεγάλα δείγµατα (πχ. ούρα) 

-Να διατίθεται µαζί µε ειδικό πλακάκι µε πλαίσιο διαστάσεων 22x14.75 mm 

-Να φέρει CE mark 

 

  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει απαραίτητα, να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους και 

δείγµατα (τουλάχιστον ενός), µε εξαίρεση δείγµατα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας δεν µπορούν να σταλούν. Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης, 

να κατατεθεί σχετικό έγγραφο περί µη δυνατότητας αποστολής. 

2. Τα είδη να διαθέτουν ένδειξη CEMARK. 

3. Να καταθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ELOT ή ισοδύναµα αυτών κλπ) τόσο του 

κατασκευαστή των υλικών όσο και του προµηθευτή εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. 

4. Η ηµεροµηνία λήξεως των προϊόντων να είναι άνω των δύο ετών. 

5. Υπεύθυνη δήλωση οπού θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανοµής (σε περίπτωση που είναι 

διαφορετικά). 

6. Να κατατίθενται για κάθε προσφερόµενο είδος, σχετικό µε την κατηγορία του, πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε την οδηγία93/42ΕΟΚ. 

7. Κάθε προσφερόµενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες που είναι αναγκαίες για την χρησιµοποίηση του µε πλήρη ασφάλεια και την 

αναγνώριση του κατασκευαστή (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ παρ. 13 του παρατήµατος Ι της υπ.αρ. ∆Υ8δ/ Γ.Π. οικ130648-ΦΕΚ2198/Β/02-10-09). 

8. Η προµηθεύτρια εταιρεία εφόσον δεν ταυτίζεται µε τον κατασκευαστή του είδους θα πρέπει να τηρεί τις αρχές και 

κατευθυντήριεςγραµµέςορθήςπρακτικήςδιανοµήςιατροτεχνολογικώνπροϊόντωνσύµφωναµετηναρ. 

∆Υ8δ/ΓΠ.οικ/1348/16-1-04 (ΦΕΚ 32Β) και να καταθέσει προς τούτο σχετική βεβαίωση. 

9. Η παράδοση των ειδών να πραγµατοποιείται εντός (5) πέντε εργάσιµων ηµερών από την παραγγελία του αρµόδιου διαχειριστικού τµήµατος και σύµφωνα µε τα 

δείγµατα που θα προσκοµιστούν στον διαγωνισµό. 

10. Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγµατα βαρύνουν τονπροµηθευτή 

11. Οι συµµετέχοντες να αναγράφουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους τον αριθµό ΕΚΑΠΤΥ έκαστου είδους 



 

 

Α2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ

ΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΗ Π.Τ. 

ΤΙΜΗ 
ΑΠΌ 

ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΘΗΚΕΣ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ∆ΑΠΑΘ115 ΤΕΜ 

 
 

 
81,6 24% 

2 

ΘΗΚΕΣ (ΜΑΠΕΣ) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΠΑΘ173 ΤΕΜ 16.2.24 1,85 

 

24% 

3 

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΠΛΑΚΩΝ 14 
ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ∆ΑΕΡΓ318 TEM 

 
 

 
 
 

77,4 24% 

5 

ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ               
(ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ) 25 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 

ΠΛΑΚΕΣ ∆ΑΕΡΓ127 TEM   

 
 
 

 
 

1,7 24% 

6 
ΚΑΛΥΠΤΡΙ∆ΕΣ          

24Χ50 mm ∆ΑΕΡΓ5 ΤΕΜ 

 
 

0,008 24% 

7 
ΚΑΛΥΠΤΡΙ∆ΕΣ          

22Χ22 mm ∆ΑΕΡΓ6 ΤΕΜ 

 

 
0,005 24% 

8 
ΚΛΙΠΣ ΑΣΚΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ∆ΑΕΡΓ4 ΤΕΜ   

 
 

0,28 24% 

9 

ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ 
ΓΥΑΛΙΝΟΙ (ΜΠΛΕ) ∆ΑΕΡΓ18 ΤΕΜ 

 
 

 
0,0105 24% 

10 
ΚΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10 µl ∆ΑΕΡΓΑ13 ΤΕΜ 

 
 
 

0,0139 24% 



 

 

11 

ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ 

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΙΣΗ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΑΕΡΓ133 ΤΕΜ 

 
 
 
 
 
 
 

0,035 24% 

12 

ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ 

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΙΣΗ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ∆ΑΕΡΓ134 ΤΕΜ 16.2.204 0,035 

 

24% 

13 

ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ 
ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣ 

ΙΣΤΟΥΣ ∆ΑΕΡΓ15 TEM 

 
 
 

1,48 24% 

14 
ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ 
ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ∆ΑΕΡΓ-Γ15 TEM 

 
 

1,48 24% 

15 

ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΠΟΥΑΡ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1ml  ∆ΑΕΡΓ23 ΤΕΜ 

 
 
 
 
 

0,0064 24% 

16 

ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΠΟΥΑΡ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3ml 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 500 

ΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΑΕΡΓ86 ΤΕΜ 16.3.1.15 0,0066 

 

24% 

17 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ 
COMBI-TIPS ΓΙΑ 

ΠΙΠΕΤΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 
2,5ml ∆ΑΠΑΘ86 ΤΕΜ 

 

 
 
 

0,6 

24% 

18 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ 
COMBI-TIPS ΓΙΑ 

ΠΙΠΕΤΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 5ml ∆ΑΕΡΓ159 400 ΤΕΜ 

 
 

 
0,6 

24% 



 

 

19 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ 
COMBI-TIPS ΓΙΑ 

ΠΙΠΕΤΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 12,5ml ∆ΑΕΡΓ160 ΤΕΜ   

 
 
 

0,6 
24% 

20 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

RIA ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ 5ml 
(75Χ13mm) ∆ΑΠΑΘ156 TEM 

 
 

0,0064 
24% 

21 
ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA 5ml ∆ΑΕΡΓ25 ΤΕΜ   

 
0,0039 

24% 

22 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΩΝΙΚΑ 15ml ∆ΑΠΑΘ158 TEM 

 
0,0896 

24% 

23 

ΦΥΛΛΑ  50 
ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΑΠΑΘ251 ΦΥΛΛ   

 
0,6957 

24% 

24 

ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΤΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Μ.Χ. ∆ΑΕΡΓΒ90 ΤΜΧ 

 
0,36 

24% 

25 

ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 9ΕΚ. ∆ΑΕΡΓΑ30 TEM   

 
 
 

0,0640 

24% 

26 

ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ∆ΙΑΣΤ. 
12ΕΚ. ∆ΑΕΡΓ31 TEM 

 
 
 

0,23 
24% 

27 
ΧΑΡΤΙ ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΣΕ 

ΡΟΛΛΑ 5Χ10m .  ∆ΑΕΡΓ26 TEM 

 
5 

24% 

28 
ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΠΙΠΕΤΕΣ  5-50µl  ∆ΑΕΡΓ143 TEM   

 
0,0045 

24% 

29 
ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΠΙΠΕΤΕΣ  3-200µl  ∆ΑΕΡΓ27 TEM   

 

0,0016 
24% 

30 
ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΠΙΠΕΤΕΣ  200-1000µl ∆ΑΕΡΓ36 TEM 

 
0,0028 

24% 

31 

ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 20ml ∆ΑΕΡΓΑ22 ΤΕΜ   

 
 

0,25 
24% 



 

 

32 

ΣΤΥΛΕΟΙ 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 
ΥΥΣΤΥ 

001 ΤΕΜ   

 
 
 

0,0036 24% 

33 

ΣΤΥΛΕΟΙ 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

ΥΥΣΤΥ 

002 ΤΕΜ 

 
 
 

0,0178 24% 

34 

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΑΕΡΓ Γ63 ΤΕΜ 

 
 
 

0,07 24% 

35 

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΑΕΡΓ 130 ΤΕΜ 

 
0,019 

24% 

36 

ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΠΟΥΑΡ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1ML ∆ΑΕΡΓ 19 ΤΕΜ   

 
 
 
 
 

0,0184 24% 

37 

ΚΟΛΛΑ ΕΜΠΕ∆ΩΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ ∆ΑΕΡΓ278 ΤΕΜ   

 
 
 

6,9 24% 

38 

ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΑΣΗΠΤΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΥΛΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΑΕΡΓ 364 ΤΕΜ   

 
 
 

4,1 24% 

39 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ 

ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 
(ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ) ∆ΑΕΡΓ 376 ΕΞΕΤ.   

 
 
 
 

0,85 24% 

40 

ΡΥΓΧΗ 1000µl ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 

ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΕΡΓ 365 ΣΕΤ   

 

 
 

5,50 24% 

41 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΡΥΓΧΩΝ 1000µl ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 
ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΕΡΓ 366 ΣΕΤ   

 
 
 
 

5,125 24% 

42 

ΡΥΓΧΗ 100µl ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 

ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΕΡΓ 367 ΣΕΤ   

 
 
 

4,95 24% 



 

 

43 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΡΥΓΧΩΝ 100µl ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 
ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΕΡΓ 368 ΣΕΤ   

 
 
 
     4,4 

24% 

44 

ΡΥΓΧΗ 200µl ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 

ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΕΡΓ 369 ΣΕΤ   

 
 

4,95 
24% 

45 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΡΥΓΧΩΝ 200µl ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 
ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΕΡΓ 370 ΣΕΤ   

 
 
 

4,4 
24% 

46 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΡΥΓΧΩΝ 20µl ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 
ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΕΡΓ 371 ΣΕΤ   

 
 
 

 
4,4 24% 

47 

ΡΥΓΧΗ 10µl ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 
ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ 

(ΚΟΝΤΑ) ∆ΑΕΡΓ 372 ΣΕΤ   

 
 
 

4,95 24% 

48 

ΡΥΓΧΗ 10µl ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 
ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ 

(ΜΑΚΡΙΑ) ∆ΑΕΡΓ 373 ΣΕΤ   

 

 
 

4,95 24% 

49 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΡΥΓΧΩΝ 10µl ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 
ΘΕΣΕΩΝ (ΚΟΝΤΑ) ∆ΑΕΡΓ 374 ΣΕΤ   

 
 
 

4,4 
24% 

50 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΡΥΓΧΩΝ 10µl ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΤΑΤΩΝ 96 
ΘΕΣΕΩΝ (ΜΑΚΡΙΑ) ∆ΑΕΡΓ 375 ΣΕΤ   

 
 
 

4,4 
24% 

51 

ΡΥΓΧΗ 20µl ΜΕ ΦΙΛΡΟ 
ΣΕ ΣΤΑΤΩ TF-20-R-S ΓΙΑ 

Ρ-20 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
96τ.ΑΝΑ 

ΣΤΑΤΩ(ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) ∆ΑΕΡΓ 240 ΣΕΤ   

 
 
 

 
 
 
 

4,95 
24% 

52 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΥΠΟΥ 
EPPENDORF ΚΩΝΙΚΑ 

ΑΠΟΣ/ΝΑ ΤΩΝ 1,5ml ∆ΑΕΡΓ 348 ΤΕΜ 

 
 
 

0,0170 
24% 



 

 

 

Β1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ  

                                                                                                          ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΓΡΕ (πακέτο των 50) 

Αντικειµενοφόρες πλάκες σαγρέ και από τις δύο πλευρές (γαλακτόµορφες ) µε τροχισµένες άκρες διαστάσεων 26Χ76 mm (±0,8mmX 1-1,2mm) 

Να φέρουν σήµανση CE και πιστοποίηση IVD. 

 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΕΤΟΤΖΑΜΙ Αντικειµενοφόρες πλάκες τροχισµένες σκέτο τζάµι 

και από τις δύο πλευρές 26Χ76 mm (±0,8mmX1-1,2mm) 
Να φέρουν σήµανση CE και πιστοποίηση IVD. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ SUPERFROST 
Αντικειµενοφόρες πλάκες τύπου superfrost, διπλοτροχισµένες, διαστάσεων 75Χ25Χ1 mm µε κοµµένες γωνίες για µεγαλύτερη ασφάλεια στον χειρισµό. 
Από εξαιρετικής ποιότητας γυαλί οι οποίες να φέρουν λευκή επιφάνεια ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ αναγραφής των στοιχείων του δείγµατος. 

Κατάλληλες για χρήση σε µηχανήµατααυτόµατης επικάλυψης. Να φέρουν σήµανση CE και πιστοποίηση IVD. 

 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ SUPER FROSTPLUS 
Αντικειµενοφόρες πλάκες superfrostplus, θετικά φορτισµένες, διαγνωστικές διαστάσεων 25Χ75Χ1 mm µε λευκή επιφάνεια ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ αναγραφής των στοιχείων  
του δείγµατος. 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ για τεχνικές που απαιτούν θερµική αποκάλυψη επιτόπων (95

ο
C) όπως ανοσοϊστοχηµεία και in situυβριδισµός, µε µόνιµα θετικά φορτισµένη επιφάνεια. 

Κατάλληλες για χρήση σε µηχανήµατα ανοσοϊστοχηµείας καθώς και σε µηχανήµατα αυτόµατης επικάλυψης. Να φέρουν σήµανση CE και πιστοποίηση IVD. 

 

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SINGLE CYTOSLIDE ΘΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ SINGLECYTOFUNNEL 
Να είναι θετικά φορτισµένες για χρήση µε τους θαλαµίσκους EZ SINGLE CYTOFUNNELS στην κυτταροφυγόκεντρο Cytospin 4 

Να έχουν κυκλικό περίγραµµα για προκαθορισµένο κυκλικό πεδίο σάρωσης Να φέρουν σήµανση CE και πιστοποίηση IVD. 

53 ΣΕΤ ΣΤΥΛΕΟΥ COVID  ∆ΑΕΡΓ377    ΤΕΜ      0,75    24%    

54 
ΡΥΓΧΗ 10µl ΓΙΑ 

ΠΙΠΕΤΤΕΣ ∆ΑΕΡΓ ∆27   ΤΕΜ     
 

0,0144    24%     

55 

ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 20ml ∆ΑΕΡΓ Α22   

ΤΕΜ 

    

 
 

0,25 
   24%     

56 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΙ ∆ΑΕΡΓ220   

ΤΕΜ 
    

 
1,95    24%   

57 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ GLUCOSE 
BOX D7066 κωδ 942-065 ∆ΑΕΡΓ124   

ΤΕΜ 
    

 
516,30    24%     

58 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΙ MEGA 

FUNEL  

∆ΑΕΡΓ 

00209   

ΤΕΜ 

  

 
 

5    24%     



 

 

Θα πρέπει να κατατεθούν ένα ή δύο δείγµατα ανά είδος. 

 

Β2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

 
 

α/α 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡ. 

 
 

ΚΩ∆. 
ΠΑΡΑΤ. 

 
 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤ. 

 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

ΦΠΑ 

 
 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

 
 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ ΣΑΓΡΕ (ΠΑΚΕΤΟ 

ΤΩΝ 50) 

∆ΑΕΡΓΑ1 38000 ΤΕΜ   0,0133  24%   

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ 
ΣΚΕΤΟ ΤΖΑΜΙ (ΠΑΚΕΤΟ 

ΤΩΝ 50) 

∆ΑΕΡΓ1 13000 ΤΕΜ   0,088  24%   

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ SUPER FROST 

∆ΑΕΡΓ2 70000 ΤΕΜ   0,028  24%   

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ SUPER FROST 

PLUS 

∆ΑΕΡΓ3 53000 ΤΕΜ 16.2.110 0,1230   24%   

5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 

ΠΛΑΚΕΣ SINGLE 

CYTOSLIDE ΘΕΤΙΚΑ 

ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ SINGLE 

CYTOFUNEL 

∆ΑΕΡΓ214 0 ΤΕΜ   0,6  24%   

 ΣΥΝΟΛΟ           

 
 

 
 


