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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ 28/2022 

 
για την  προμήθεια «Αναλώσιμων  Υλικών Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων »  (CPV :33696500-0), 
για την κάλυψη των αναγκών   του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής  με  κριτήριο κατακύρωσης  την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής , προϋπολογιστικής 
δαπάνης16.000,00€  με Φ.Π.Α 24%, για ένα έτος και δικαίωμα δίμηνης παράτασης .  
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής  λαμβάνοντας υπόψη : 
 

1) Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 
Πε.ΣΥ και άλλες διατάξεις Φεκ Α 256/2-11-2001 , όπως ισχύει σήμερα. 
2) Τις διατάξεις του Ν.3329/ΦΕΚ 81/τ.Α /4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » όπως ισχύει σήμερα. 
3) Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005 ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων » όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) « Τροποποίηση του 
Ν.3310/2005….» όσο αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του Ν.4412/8-8-
2016. 
4)  Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις » ΦΕΚ 134/18-6-2007 , όπως ισχύει 
σήμερα. 
5) Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/ 5-8-2016,τεύχος Α΄) «Ανάληψη  Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 
6) Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014 ΦΕΚ /Α /11-7-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο Τιμών (περί 
νομιμοποίησης δαπανών), όπως ισχύει σήμερα. 
7) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147 τ.Α /8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014 /25/ΕΕ» καθώς και 
τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
8)Την υπ’αριθμ .11/24-6-2022 Απόφαση του ΔΣ , Θέμα21ο , ΑΔΑ: 69ΥΔ46907Υ-ΖΛΛ 
9) Την υπ’αριθμ. Πρωτ6105/9-6-2022, ΑΔΑ :9Ξ1Κ46907Υ-Λ1Π Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης    
 

 

                                                      Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  προς κάθε ενδιαφερόμενο για την Προμήθεια 
«Αναλώσιμων  Υλικών Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων»  (CPV : 33696500-0),  και κριτήριο 
κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής , 
προϋπολογιστικής δαπάνης16.000,00€  με Φ.Π.Α  , όπως περιγράφεται λεπτομερώς  παρακάτω 
καθώς και στο Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης .  
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Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

1 ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕ 

BLOOD AGAR/MACCONKEY AGAR 

 

6000 TEM 0,35 2100 2.604,00 

 

2 ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ CHOCOLATE AGAR 

 

600 TEM 0,35 210 260,40 

3 

ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΜΕ SABOURAUD 

DEXTROSE AGAR 

 

300 TEM 0,35 105 130,20 

4 

ΣΩΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΖΩΜΟ 

FLUID THIOGLUCOLATE BROTH (6-10ml) 

 

2500 TEM 0,35 875 1.085,00 

5 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΣΕΛΗΝΙΤΗ SELENITE 

BROTH (6-10ml) 

 

1000 TEM 0,4 400 496,00 

6 

 ΒΙΔΩΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ LOWENSTEIN-

JENSEN MEDIUM 

 

120 TEM 1,2 144 178,56 

7 

 TRYBLIA ETOIMA MANNITOL SALT 

AGAR (CHAPMAN) 

 

500 TEM 0,35 175 217,00 

8 

 Πλαστικά σακουλάκια για χρήση με τα kit 

παραγωγής αναερόβιων συνθηκών 

(συγκέντρωση οξυγόνου <1%, συγκέντρωση 

CO2 8-14%) .  

1000 ΣΑΚ 0,25 250 310,00 

9 

ΚΙΤ για χρώση GRAM/4 *250ml 

50ΚΙΤ 20 1000 1.240,00 

10 

KIT για χρώση ZIEHL-NEELSEN/3*250ml 

 

3ΚΙΤ 30 90 111,60 

11 

ΧΡΩΣΗ GIEMSA 

25LIT 30/2,5LIT 300 372,00 
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12 

ΧΡΩΣΗ MAYGRUNWALD 

25LIT 30/2,5LIT 300 372,00 

 

13 

 
ΟΞΕΙΔΑΣΗ ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ/OXIDASE 

DROPPER 

3KIT 60 180 223,20 

 

14 ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 10% ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 

(50αμπ/κι) 

3KIT 110 330 409,20 

15 

TUERK'S SOLUTION 100ML 

3 34 102 126,48 

16 

ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ (IMMERSION OIL) 

1LIT 150 150 186,00 

17 

ΔΙΑΛΥΜΜΑ EOSIN 1%  

1LIT 25 25 31,00 

18 

ΔΙΑΛΥΜΜΑ LUGOL 

1LIT 50 50 62,00 

19 

TEST ΚΥΗΣΕΩΣ υψηλής ευαισθησίας σε 

ορό και ούρα με μέθοδο 

ανοσοχρωματογραφίας σε πλάκα (πλήρες κιτ). 

Να πραγματοποιείται οποιαδήποτε ώρα της 

ημέρας. Να έχει ευαισθησία 10 mIU/ml HGG 

σε ορό και 20 mIU/ml HGG σε ούρα και 

ειδικότητα 100 %. Να έχει μικρό χρόνο 

αναμονής για το αποτέλεσμα(<10min). Να 

περιέχει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο 

1500TEST 0,17 255 316,20 

20 

MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ Να είναι πλήρες κιτ 

ανοσοχρωµατογραφίας επί πλακός για την 

ταχεία ανίχνευση αποκλειστικά της 

ανθρώπινης αιµοσφαιρίνης µε χρήση 

µονοκλωνικών αντισωµάτων σε δείγµα 

κοπράνων. Το κιτ να έχει κατώτατο όριο 

ανίχνευσης 50 ml U/ml, µεγάλη ευαισθησία 

και ειδικότητα. Το κιτ δεν θα πρέπει να απαιτεί 

δίαιτα του ασθενούς πριν τη διεξαγωγή του Τα 

αποτελέσµατα θα πρέπει να εµφανίζονται υπό 

τη µορφή γραµµών και να εξάγονται εντός 5-

10 λεπτών Ο χρόνος µέχρι την λήξη του kit να 

είναι µεγάλος  

100TEST 0,50 50 62,00 

21 

Τεστ ανίχνευσης λοιμώδης μονοπυρήνωσης 

MONOTEST με τη μέθοδο 

ανοσοχρωματογραφίας σε πλάκα. Να διαθέτει 

ειδική θέση control και ως δείγμα να 

χρησιμοποιείται ορός ή ολικό αίμα σε κασέτα 

200 TEST 0,50 100 124,00 
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22 

Test για Clostridium Difficile. Με 

ανοσοενζυμική μέθοδο για τον ποιοτικό 

προσδιορισμό των τοξινών Α & Β και του 

αντιγόνου του clostridium difficile σε δείγμα 

κοπράνων ανθρώπου. Να ανιχνεύει 

ταυτόχρονα τα GDH, toxin A και toxin Β 

αντιγόνα. Πλήρες κιτ με θετικό μάρτυρα. 

Ειδικότητα: 95,8% Ευαισθησία: 100% 

500TEST 5 2500 3.100,00 

23 

Κιτ για ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ.1. Να 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 

διαλυτότητας της αιμοσφαιρίνης S (ποιοτική 

ανίχνευση της HbS) σε δείγματα ολικού 

αίματος με EDTA 2. Να αποδίδει μικρό αριθμό 

test (μέχρι 50) 3. Να είναι απλό στη χρήση με 

το αποτέλεσμα να δίδεται εντός 5 λεπτών με 

οπτική ανίχνευση θολερότητας δια γυμνού 

οφθαλμού 4. Nα χρησιμοποιεί μικρό όγκο 

δείγματος (μέχρι 20μl) 5. Να έχει ευαισθησία 

ανίχνευσης ακόμα και σε συγκέντρωση 25% 

της ολικής συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης.  

300TEST 4,5 1350 1.674,00 

24 

Κιτ για την ανιχνευση BENCE JONES. 

Μέθοδος ανοσοχρωματογραφίας σε μεμβράνη 

για τον άμεσο και διακριτό προσδιορισμό των 

ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων κ και λ σε 

δείγματα ούρων χωρίς προεργασία. Να δαθέτει 

ενσωματωμένο κοντρόλ για τον έλεγχο της 

λειτουργίας του 

100TEST 13 1300 1.612,00 

25 

Τεστ συγκόλλησης rapid επί πλακός για τον 

ποιοτικό και ημιποσοτικό προσδιορισμό των 

αντισωμάτων εναντι των αντιγόνων της 

σαλμονέλλας και της βρουκέλας 

(Οροαντιδράσεις WIDAL & WRIGHT)  

- Salmonela σωματικό αντιγόνο O 

- Salmonella βλεφαριδικό αντιγόνο Η 

-Brucela abortus 

-Brucela melitensis 

 

-5*5ml 

-5*5ml 

-5*5ml 

-5*5ml 

 

 

 

 

25/5ML 

500 620,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

  12.841,00 15.922,84 
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Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο  της ζητούμενης ποσότητας.  
Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
                                                    ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γενικό  Νοσοκομείο  
Χαλκιδικής (Ιπποκράτους 

5 )ΤΚ63100  

18-07-2022   
Ημέρα Δευτέρα 

  
  και ώρα 14:00, σε κλειστό 
φάκελο στο πρωτόκολλο 

Γενικό 
Νοσοκομείο 
Χαλκιδικής – 

Γραφείο 
Προμηθειών  

19-07-2022 
Ημέρα Τρίτη  

 
 και ώρα 11:00πμ  

 
Οι Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν αποσφραγίζονται από την 
αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται. 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται : 

 ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                                
Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν  
Υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 
(ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

1.Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
2.Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας  πρόσκλησης  των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3.Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 
4.Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5.Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 
6.Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν. 
7.Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 
8.Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους 
ζητηθεί. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν 
απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

 Στον φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού 
προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος του να καταθέσει την αντίστοιχη 
σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης προμήθειας του παρατηρητηρίου τιμών 
της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τον διαγωνισμό ή αλλιώς να 
υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει η προμήθεια καταχωρημένη στο παρατηρητήριο 
τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης). 
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Α. Η προσφορά να σταλεί έως  τις18-7-2022  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14.00, σε κλειστό φάκελο στο 
πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής   (Ιπποκράτους 5 , Τ.Κ.63100) αναγράφοντας: 

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2. Την περιγραφή τους είδους, 
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό          
της παρούσας Πρόσκλησης 
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 

 
 

ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 εξήντα ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  εντός 
πέντε(5) εργάσιμων  ημερών από την παραγγελία από το αρμόδιο τμήμα . 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να μεταφέρουν τα είδη με δικές τους δαπάνες και 
μεταφορικά σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή (κατόπιν συνεννόησης). 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι τα εξής:  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα 

αυτό  πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν και είναι ενήμεροι τόσο κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις 

υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης 

μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, το οποίο μαζί  

με το Πρακτικό αξιολόγησης επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. 
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται 
εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103-
105 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που 
ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα(1) έτος με δικαίωμα δίμηνης  παράτασης   
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 
της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων 
από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
κ.λ.π. όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16),όπως ισχύει σήμερα. 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων 
διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, 
καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν 
προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη 
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου 
πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν  όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν και σύμφωνα με την εκάστοτε 
κείμενη νομοθεσία: 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 
Τα έξοδα  μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη 
της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα 
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
Εγγύηση συμμετοχής , κατ’ άρθρο 72 του Ν. 4412/16, δεν απαιτείται. 
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» 
σύμφωνα με την παρ. β΄, στο άρθρου 72 του Ν. 4412/16,όπως ισχύει σήμερα, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό έως 4% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
 
Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
Α) την ημερομηνία έκδοσης 
Β) τον εκδότη 
Γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 
Δ) τον αριθμό της εγγύησης 
Ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
Στ) την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση 
Ζ) τους όρους ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και  ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 
Θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
Ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγυητικής να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
Ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 
 

Η κατάθεση δειγμάτων  είναι υποχρεωτική   και σύμφωνα με το παράρτημα I. 
 

Για  οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται  παραπάνω, ισχύουν οι   διατάξεις  του    
N.3329/2005 του N.3580/2007  και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις 
έργων,  προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς 
και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας», με τις εκάστοτε τροποποιήσεις  του. 
 

 
 
 
 
 

 
                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. 

 
 

 
 

                                Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ                           
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            ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ / ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 

1. Να προσφερθούν kit με σήμανση CE. Nα προσκομισθεί βεβαίωση του οίκου μεταφρασμένη / 

επικυρωμένη. Να φέρουν CE IVD / ISO παραγωγής και διακίνησης (εμπορίας). Να 

προσκομισθεί λίστα με τις εγκρίσεις ανά προσφερόμενο προϊόν. Όλα τα έτοιμα θρεπτικά υλικά 

σε τρυβλία να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου ( ISO, CE MARK). Στη 

συσκευασία να αναγράφονται: α) Η ονομασία του υλικού β) Η ημερομηνία παρασκευής και 

λήξης γ) Τα χαρακτηριστικά της παρτίδας (LOT)  

2. Τα kit να περιέχουν μεμονωμένα (1) έως 10 τρυβλία το μέγιστο για αποφυγή επιμολύνσεων. 

3. Η ποσότητα υλικού εντός του τρυβλίου να είναι 18-20ml για 90mm τρυβλία 90mm και πάχος 

υλικού 3-4mm. 

4. Τα έτοιμα θρεπτικα υλικά σε σωληνάρια να παρέχονται με βιδωτό πώμα ασφαλείας και 

ανθεκτικό σωληνάριο.  

5. Τα ζητούμενα kit να προσφερθούν εάν είναι δυνατόν συνολικά ως ομάδα.  

6. Προηγούμενη συμβατική εμπειρία θα αξιολογηθεί. 

7. Nα προσκομίζονται με QC Report / lot. Να προσκομισθούν μερικά (για τα πιο σημαντικά) προς 

απόδειξη κάλυψης της προδιαγραφής.  

8. Τα υλικά να αποστέλλονται γρήγορα 1-3 ημέρες από την παραγγελία. 

9. Να έχουν περισσότερες από 8 εβδομάδες χρόνο ζωής κατά την παραγωγή τους και είναι 

επιθυμητή ημερομηνία λήξης 1,5 μήνας από την παραλαβή. 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

1 ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕ BLOOD 

AGAR/MACCONKEY AGAR 

6000 τεμάχια 0,35 

2 ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ CHOCOLATE AGAR 600 τεμάχια 0,35 

3 ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΜΕ SABOURAUD DEXTROSE 

AGAR 

300τεμάχια 0,35 

4 ΣΩΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΖΩΜΟ FLUID 

THIOGLUCOLATE BROTH (6-10ml) 

2500τεμάχια 0,35 

5 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΣΕΛΗΝΙΤΗ SELENITE BROTH (6-

10ml) 

1000τεμάχια 0,4 

6 ΒΙΔΩΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ LOWENSTEIN-JENSEN 

MEDIUM 

120τεμάχια 1,2 

7 TRYBLIA ETOIMA MANNITOL SALT AGAR 

(CHAPMAN) 

500 τεμάχια 0,35 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ ΓΙΑ ANΑΕΡΟΒΙΑ, CO2 αυτόνομη επώαση σε 

σακκουλάκια 

 

1.Nα προσφερθούν κιτ με γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών επώασης χωρητικότητας έως 5 τρυβλίων 

90mm ανά σακουλάκι. Το κιτ να περιέχει γεννήτριες που να αποδίδουν συνθήκες (συγκέντρωση 

οξυγόνου <1%, συγκέντρωση CO2 8-14%) εντός 20-30 λεπτών. Να μην απαιτείται προσθήκη 

καταλύτη. Να μην δημιουργούνται υδρατμοί (ασφάλεια προσωπικού και εύκολη παρατήρηση χωρίς το 

απαραίτητο άνοιγμα). 

2. Να προσφερθούν κιτ με πλαστικά σακουλάκια για τις ανωτέρω γεννήτριες χωρητικότητας έως 5 

τρυβλίων. Να είναι απολύτως διαφανή και στις δύο πλευρές από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό. Να 

κλείνουν ερμητικά με ασφαλή τρόπο ώστε να επιλέγει ο χρήστης που επιθυμεί να τα κλείσει χωρίς 

περιορισμούς, ανάλογα με τον αριθμό των τρυβλίων που έχει τοποθετήσει. Κλείσιμο που να διασφαλίζει 

την ασφάλεια μεθόδου. Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση IVD CE Mark. 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

1 Πλαστικά σακουλάκια για χρήση με τα kit παραγωγής 

αναερόβιων συνθηκών (συγκέντρωση οξυγόνου <1%, 

συγκέντρωση CO2 8-14%) .  

1000 

σακουλάκια 

0,25 

ΧΡΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Να είναι σταθερές έως την λήξη τους. Να μην κάνουν ιζήματα και να είναι έτοιμες προς χρήση. 

Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark 

2. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ GRAM ΧΡΩΣΗ ETOIMA ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΙΤ 4 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ. Τα αντιδραστήρια χρώσης Gram πρέπει να είναι από 

κοινό προμηθευτή . Σε συσκευασία που περιέχει 4 φιαλίδια από τα παρακάτω: Crystal Violet 

oxalate (5% Crystal violet), Lugol PVP-stabilized solution, Safranine (1%) και αποχρωματιστικό 

(50% alcohol / 45% acetone). Να προσφερθούν kit έως 4x250ml μεγάλης ημερομηνίας λήξης. 

Τα αντιδραστήρια να μην απαιτούν φιλτράρισμα ούτε περαιτέρω κατεργασία (να μην είναι 

συμπυκνωμένες) και μετά το άνοιγμα να μην χάνουν την σταθερότητά τους, ενω τα φιαλίδιά 

τους είναι εφοδιασμένα με ειδικό σταγονομετρικό ακροφύσιο με πώμα, για οικονομικότερη 

χρήση. Μέσος χρόνος ανά δοκιμασία 2,5 με 3 λεπτά. Όλα τα αντιδραστήρια που αποτελούν το 

kit να υπάρχουν και μεμονωμένα όπως ζητούνται παρακάτω. Φύλαξη σε θερμοκρασία 15-25°C.  

3. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ZIEHL-NEELSEN ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΙΤ 3 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ. Τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι από κοινό προμηθευτή. 

Να περιλαμβάνει carbolic fuchsin, Methylene Blue 0,3% και αποχρωματιστική αλκοόλη ειδική 

για Ζ.Ν. 3%. H χρώση να χρησιμοποιείται εν θερμώ (κλασσική Ziehl-Neelsen) και για 

τροποποιήσεις της. Να Περιέχει σταθεροποιητές για σταθερότητα έως την ημερομηνία λήξης. 

Χρόνος χρώσης 15 λεπτά. 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

1 ΚΙΤ για χρώση GRAM/4 *250ml 50κιτ 20 

2 KIT για χρώση ZIEHL-NEELSEN/3*250ml 3κιτ 30 
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ΧΡΩΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Χρώση Giemsa – May Grunwald: Για χρώση παρασλευασμάτων (περιφερικό αίμα κτλ) και παρατηρήση 

στο μικροσκόπιο. Να προσφερθούν κοινά από έναν προμηθευτή. Να είναι έτοιμα προς χρήση. Γνωστής 

και διεθνώς αναγνωρισμένης κατεσκευάστριας εταιρείας. Να γράφεται ευκρινώς η ημερομνήνια λήξης, 

η οποία να είναι η μέγιστη δυνατή.Να είναι σταθερό ως την ημερομηνία λήξης και να μη 

δημιουργούνται ιζήματα. Να προσκομιστούν δικαιολογητικά CE mark- ISO. ΝΑ υπάρχει η δυνατότητα 

αποστολής δείγματος για αξιολόγηση από το εργαστήριο.  

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

1 ΧΡΩΣΗ GIEMSA 25lit 30/2,5 lit 

2 ΧΡΩΣΗ MAYGRUNWALD 25lit 30/2,5 lit 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΑ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

1 ΟΞΕΙΔΑΣΗ ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ/OXIDASE DROPPER 3κιτ 60 

2 ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 10% ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ (50αμπ/κι) 3κιτ 110 

3 TUERK'S SOLUTION 100ML 3 34 

4 ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ (IMMERSION OIL) 1lit 150 

5 ΔΙΑΛΥΜΜΑ EOSIN 1%  1lit 25 

6 ΔΙΑΛΥΜΜΑ LUGOL 1lit 50 

ΚΙΤ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

1 TEST ΚΥΗΣΕΩΣ υψηλής ευαισθησίας σε ορό και ούρα 

με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας σε πλάκα (πλήρες κιτ). 

Να πραγματοποιείται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Να 

έχει ευαισθησία 10 mIU/ml HGG σε ορό και 20 mIU/ml 

HGG σε ούρα και ειδικότητα 100 %. Να έχει μικρό χρόνο 

αναμονής για το αποτέλεσμα(<10min). Να περιέχει 

εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο 

1500 τεστ 0,17 

2 MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ Να είναι πλήρες κιτ 

ανοσοχρωµατογραφίας επί πλακός για την ταχεία 

ανίχνευση αποκλειστικά της ανθρώπινης αιµοσφαιρίνης µε 

χρήση µονοκλωνικών αντισωµάτων σε δείγµα κοπράνων. 

Το κιτ να έχει κατώτατο όριο ανίχνευσης 50 ml U/ml, 

µεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα. Το κιτ δεν θα πρέπει να 

100 τεστ 0,50 
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απαιτεί δίαιτα του ασθενούς πριν τη διεξαγωγή του Τα 

αποτελέσµατα θα πρέπει να εµφανίζονται υπό τη µορφή 

γραµµών και να εξάγονται εντός 5-10 λεπτών Ο χρόνος 

µέχρι την λήξη του kit να είναι µεγάλος  

3 Τεστ ανίχνευσης λοιμώδης μονοπυρήνωσης MONOTEST 

με τη μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας σε πλάκα. Να 

διαθέτει ειδική θέση control και ως δείγμα να 

χρησιμοποιείται ορός ή ολικό αίμα σε κασέτα  

200τεστ 0,50 

4 Test για Clostridium Difficile. Με ανοσοενζυμική μέθοδο 

για τον ποιοτικό προσδιορισμό των τοξινών Α & Β και του 

αντιγόνου του clostridium difficile σε δείγμα κοπράνων 

ανθρώπου. Να ανιχνεύει ταυτόχρονα τα GDH, toxin A και 

toxin Β αντιγόνα. Πλήρες κιτ με θετικό μάρτυρα. 

Ειδικότητα: 95,8% Ευαισθησία: 100%  

500τεστ 5 

5 Κιτ για ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ.1. Να χρησιμοποιείται 

για τον έλεγχο της διαλυτότητας της αιμοσφαιρίνης S 

(ποιοτική ανίχνευση της HbS) σε δείγματα ολικού αίματος 

με EDTA 2. Να αποδίδει μικρό αριθμό test (μέχρι 50) 3. 

Να είναι απλό στη χρήση με το αποτέλεσμα να δίδεται 

εντός 5 λεπτών με οπτική ανίχνευση θολερότητας δια 

γυμνού οφθαλμού 4. Nα χρησιμοποιεί μικρό όγκο 

δείγματος (μέχρι 20μl) 5. Να έχει ευαισθησία ανίχνευσης 

ακόμα και σε συγκέντρωση 25% της ολικής συγκέντρωσης 

αιμοσφαιρίνης.  

300 τεστ 4,5 

6 Κιτ για την ανιχνευση BENCE JONES. Μέθοδος 

ανοσοχρωματογραφίας σε μεμβράνη για τον άμεσο και 

διακριτό προσδιορισμό των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων 

κ και λ σε δείγματα ούρων χωρίς προεργασία. Να δαθέτει 

ενσωματωμένο κοντρόλ για τον έλεγχο της λειτουργίας του 

100 τεστ 13 

7 Τεστ συγκόλλησης rapid επί πλακός για τον ποιοτικό και 

ημιποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων εναντι των 

αντιγόνων της σαλμονέλλας και της βρουκέλας 

(Οροαντιδράσεις WIDAL & WRIGHT)  

- Salmonela σωματικό αντιγόνο O 

- Salmonella βλεφαριδικό αντιγόνο Η 

-Brucela abortus 

-Brucela melitensis 

 

 

 

 

-5*5ml 

-5*5ml 

-5*5ml 

-5*5ml 

25/5ml 
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