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Γενικοί όροι 
 

1. Η προσφέρουσα εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιημένη με τα πιο σύγχρονα 

πρότυπα ποιότητας και ο αναλυτής και τα αντιδραστήριά του να φέρουν σήμανση 

CE. 

2. Οι αναλυτές να έχουν αυξημένη ευαισθησία και υψηλή γραμμικότητα, που να 

αποδεικνύεται με αντίστοιχα πιστοποιητικά της προσφέρουσας εταιρείας.  

3. Κατά την υποβολή προσφοράς, η προσφέρουσα εταιρεία να υποβάλει και φύλλο 

συμμόρφωσης, στο οποίο να αναφέρεται ότι ο προσφερόμενος αναλυτής και τα 

αντιδραστήρια πληρούν όλες τις προαναφερθείσες προδιαγραφές.  

4. Μαζί με την προσφορά να δοθεί αναφορά δημόσιων νοσοκομείων, στα οποία ήδη 

έχει εγκατασταθεί όμοιος αναλυτής ή χρησιμοποιούνται όμοια αντιδραστήρια  της 

προσφέρουσας εταιρείας.  

5. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και οι αναλυτές οφείλουν να συνοδεύονται κατά 

την προσφορά από τα εγχειρίδια χρήσης και ασφάλειας που εκδόθηκαν από την 

κατασκευάστρια εταιρεία, τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα. 

6. Τα αντιδραστήρια να είναι εγκεκριμένα από την κατασκευαστική εταιρεία του 

αναλυτή. Να κατατεθεί υποχρεωτικά βεβαίωση του οίκου κατασκευής του αναλυτή 

ότι ο προσφερόμενος αναλυτής είναι απολύτως συμβατός με τα προσφερόμενα 

αντιδραστήρια και αναλώσιμα. Οι οροί ελέγχου και τα διαλύματα βαθμονόμησης 

να είναι κατασκευής του ίδιου οίκου με τα αντιδραστήρια.  

7. Οι ποσότητες των αντιδραστηρίων, των ορών ελέγχου (controls), των 

βαθμονομητών (calibrators) και των αναλωσίμων να επαρκούν για την αξιόπιστη 

διεκπεραίωση του ζητούμενου αριθμού εξετάσεων και το οικονομικό κόστος όλων 

των παραπάνω μετά του ΦΠΑ να είναι στα πλαίσια του προϋπολογισμού για την 

κάθε ζητούμενη εξέταση.  

8. Σε κάθε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών  ζητηθούν 

επιπλέον πληροφορίες και πιθανώς δείγματα για δοκιμή  στο χώρο του 

εργαστηρίου ,θα πρέπει να προσφερθούν  άμεσα. 
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1. Προδιαγραφές ζητούμενων εξετάσεων ορολογικού 

εργαστηρίου – Ηπατίτιδα, HIV, συγγενείς λοιμώξεις, ιός 

Epstein-Barr και AFP (Πίνακας 1). 
 

Για τις εξετάσεις του ορολογικού εργαστηρίου που αναφέρονται στον Πίνακα 1, ζητείται να 

προσφερθούν αυτόματος αναλυτής και αντιδραστήρια. 

Για τους κωδικούς 1-21: 

Ο προσφερόμενος αναλυτής πρέπει απαραίτητα να πληροί όλες τις εξής προδιαγραφές: 

1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος 

2. Να είναι προηγμένης τεχνολογίας 

3. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο αναλυτής για την πραγματοποίηση των ζητούμενων 

εξετάσεων να είναι η χημειοφωταύγεια. 

4. Ο αναλυτής πρέπει να έχει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα που απαιτούνται για τη 

σωστή και πλήρη λειτουργία του.  

5. Να έχει κατάλληλο όγκο, ώστε να προσαρμόζεται στη χωροταξία του 

εργαστηριακού χώρου. 

6. Να δύναται να πραγματοποιεί ταυτόχρονα όλες τις ζητούμενες εξετάσεις του 

Πίνακα 1.  

7. Η διαχείρηση του προγραμματισμού εξετάσεων, controls, calibrators και των 

αποτελεσμάτων, καθώς και ο,τιδήποτε έχει να κάνει με την παρακολούθηση της 

λειτουργίας του αναλυτή να γίνεται μέσω οθόνης. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από 

υπολογιστή και εκτυπωτή με τα απαραίτητα αναλώσιμα, με δαπάνη της 

προσφέρουσας εταιρείας.  

8. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) με δαπάνη της προσφέρουσας 

εταιρείας. 

9. Να υπάρχει δειγματοφορέας για τη φόρτωση δειγμάτων, controls, calibrators στον 

αναλυτή. 

10. Η φόρτωση δειγμάτων να είναι συνεχής.  

11. Η φόρτωση δειγμάτων, αντιδραστηρίων, ορών ελέγχου (controls), βαθμονομητών 

(calibrators), αναλώσιμων να μπορεί να γίνεται ανά πάσα στιγμή χωρίς τη διακοπή 

ή παύση της λειτουργίας του αναλυτή.  

12. Η επιλογή των δειγμάτων να μπορεί να γίνεται τυχαία (random access) 

13. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης barcode για τα αντιδραστήρια, τα δείγματα, τα 

controls, τα calibrators. 

14. Η παραγωγικότητα του αναλυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 180 εξετάσεις ανά 

ώρα.  

15. Ο αναλυτής πρέπει να δέχεται ταυτόχρονα τουλάχιστον 100 δείγματα. 

16. Ο χρόνος εξαγωγής αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά ανά εξέταση για 

όλες τις ζητούμενες εξετάσεις και να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας 

της εξέτασης στον αναλυτή.  
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17. Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης επειγόντων δειγμάτων (STAT), μέσω 

ειδικής θύρας, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του και τα δείγματα αυτά να 

έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων δειγμάτων.  

18. Να έχει ο αναλυτής ψυγείο με θερμοκρασία <12oC, προκειμένου να φυλάσσονται 

τα αντιδραστήρια στο εσωτερικό του αναλυτή.  

19. Να δέχεται δείγματα σε σωληνάρια διαφορετικής διαμέτρου και διαφορετικού 

ύψους (π.χ. καψάκια, σωληνάρια).  

20. Να διαθέτει σύστημα αποφυγής επιμολύνσεων μεταξύ των δειγμάτων. 

21. Να μη χρειάζεται συχνές βαθμονομήσεις. 

22. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης πήγματος, ινικής, φυσαλίδας, καθώς επίσης να έχει 

δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης υγρών (αντιδραστήρια, δείγματα, αναλώσιμα 

διαλύματα). 

23. Να έχει δυνατότητα αυτόματης αραίωσης και επανάληψης των εξετάσεων, όπου 

απαιτείται.  

24. Αν απαιτείται ο αναλυτής να συνοδεύεται από σύστημα απιονισμού και 

καθαρισμού του νερού, το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης του 

συστήματος αυτού θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

25. Να φέρει ακριβείς γραπτές οδηγίες χειρισμού αποβλήτων και, αν απαιτείται 

σχετική εγκατάσταση, το κόστος να βαρύνει την προσφέρουσα εταιρεία. 

26. Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC). 

27. Η λειτουργία του αναλυτή να είναι φιλική ως προς το χρήστη και να του παρέχει τη 

δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που πιθανόν προκύπτουν.  

28. Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή ανά εξέταση του αναλυτικού έργου 

(βαθμονομήσεις, εξετάσεις, αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου) μέσω συστήματος 

που θα βρίσκεται στον αναλυτή.  

29. Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης αναφοράς δειγμάτων, αποτελεσμάτων. Η 

προσφερόμενη εταιρεία οφείλει να ορίσει στην προσφορά της τη διαδικασία 

καταγραφής που η ίδια προτείνει με δαπάνη που θα επιβαρύνει την ίδια. 

30. Να υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης διαγραμμάτων Levey-Jennings, διαμόρφωση 

κανόνων Westgard, αποθήκευση τιμών των ορών ποιοτικού ελέγχου και των 

καμπυλών βαθμονόμησης.  

31. Να συνδέεται αμφίδρομα με το σύστημα LIS του Νοσοκομείου και η σύνδεση αυτή 

να γίνεται με δαπάνη της προσφέρουσας εταιρείας.   

32. Η παράδοση και παραλαβή του αναλυτή θα γίνει στους χώρους του Νοσοκομείου 

και ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του αναλυτή χωρίς δαπάνη του 

Νοσοκομείου. Επίσης να προσφερθεί δωρεάν εκπαίδευση για όσο διάστημα 

χρειαστεί του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού στη λειτουργία και 

συντήρηση του αναλυτή.  

33. Να έχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών με οπτικοακουστική ειδοποίηση του 

χειριστή.  

34. Να είναι δυνατή η επικοινωνία του αναλυτή (online) μέσω modem/router με το 

τεχνικό τμήμα της προσφέρουσας εταιρείας, προκειμένου να επιλύονται τεχνικά 

προβλήματα του αναλυτή ή να γίνεται ενημέρωσή του για νέα πρωτόκολλα.  

35. Να υπάρχει άμεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή καθόλη 

τη διάρκεια του έτους. Να γίνεται ετήσιο service του αναλυτή με δαπάνη της 
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προσφέρουσας εταιρείας και άμεση αντικατάσταση του αναλυτή σε περίπτωση μη 

επανορθώσιμης βλάβης. 

 

Όλα τα αντιδραστήρια για τις εξετάσεις του Πίνακα 1 πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν όλες 

τις εξής προδιαγραφές: 

1. Τα αντιδραστήρια που θα προσφερθούν για τις ζητούμενες εξετάσεις του Πίνακα 1 

πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με τον προσφερόμενο αναλυτή και να 

ακολουθούν τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας.  

2. Να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται ανασύσταση ή ομογενοποίηση 

από το χειριστή πριν τη φόρτωσή τους στον αναλυτή. 

3. Να έχουν σταθερότητα τουλάχιστον ένα μήνα μέσα στον αναλυτή. 

4. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια πρέπει να εξασφαλίζουν μεγάλο εύρος μέτρησης, 

μεγάλη αναλυτική ευαισθησία και μεγάλη επαναληψιμότητα με μικρό συντελεστή 

μεταβλητότητας.  

5. Τα αντιδραστήρια να παραδίδονται με την πιο μακρινή ημερομηνία λήξης. 
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2. Προδιαγραφές ζητούμενων εξετάσεων ορολογικού 

εργαστηρίου – Αλλεργία (Πίνακας 2). 
 

Για τις εξετάσεις του ορολογικού εργαστηρίου που αναφέρονται στον Πίνακα 2, ζητείται να 

προσφερθούν αυτόματος αναλυτής και αντιδραστήρια. 

Για τους κωδικούς 22-87: 

Ο προσφερόμενος αναλυτής πρέπει απαραίτητα να πληροί όλες τις εξής προδιαγραφές: 

1. Ο αναλυτής να χρησιμοποιεί την αναλυτική μέθοδο  της χημειοφωταύγειας και να 

εκτελεί αυτόματα όλες τις απαιτούμενες  διαδικασίες των εξετάσεων, από την 

εισαγωγή των δειγμάτων μέχρι την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.   

2. Να είναι τυχαίας προσπέλασης δειγμάτων (random access) και συνεχούς 

φόρτωσης, χωρίς διακοπή στη λειτουργία του. 

3. Να έχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης επειγόντων δειγμάτων (STAT) σε 

οποιαδήποτε φάση της λειτουργίας του.  

4. Να έχει τη δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης μεγάλου αριθμού  αλλεργιογόνων  και 

να δέχεται όλους τους τύπους σωληναρίων δειγμάτων και η αναγνώρισή τους 

καθώς και των αντιδραστηρίων, controls, calibrators, να γίνεται με γραμμικό 

κώδικα (barcode) για την ευκολία του χρήστη. 

5. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης υγρών, αντιδραστηρίων, δειγμάτων 

καθώς και σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία του και να ειδοποιεί 

σχετικά το χειριστή. Να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης πηγμάτων.  

6. Να χρησιμοποιεί πολύ μικρό όγκο δείγματος (ιδιαίτερα σημαντικό, λόγω των 

παιδιατρικών ασθενών του Νοσοκομείου μας). 

7. Να μην απαιτούνται συχνές βαθμονομήσεις. 

8. Να διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.  

9. Ο αναλυτής να παρέχει τη δυνατότητα τα αποτελέσματα να δίνονται και ως προς 

μονάδες KU/L αλλά και ως προς την τάξη (class) και να έχει δυνατότητα 

επανάληψης μετά από αυτόματη αραίωση σε δείγματα υψηλής γραμμικότητας. 

10. Ο αναλυτής να διαθέτει ενσωματωμένο ψυγείο (2 - 8 οC) για την διατήρηση των 

αντιδραστηρίων, ώστε να αποφεύγεται η καθημερινή μεταφορά από και προς το 

ψυγείο του εργαστηρίου.  

11. Να φέρει ακριβείς γραπτές οδηγίες χειρισμού αποβλήτων και, αν απαιτείται 

σχετική εγκατάσταση, το κόστος να βαρύνει την προσφέρουσα εταιρεία. 

12. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από υπολογιστή και εκτυπωτή με τα απαραίτητα 

αναλώσιμα, με δαπάνη της προσφέρουσας εταιρείας. Επίσης να συνοδεύεται από 

σταθεροποιητή τάσης (UPS) με δαπάνη της προσφέρουσας εταιρείας. 

13. H λειτουργία του αναλυτή να βασίζεται στο σύστημα Windows και να υπάρχει 

δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με το LIS του Νοσοκομείου. Η σύνδεση αυτή να 

γίνεται με δαπάνη της προσφέρουσας εταιρείας.   

14. Να υπάρχει άμεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή καθόλη 

τη διάρκεια του έτους. Να γίνεται ετήσιο service του αναλυτή με δαπάνη της 
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προσφέρουσας εταιρείας και άμεση αντικατάσταση του αναλυτή σε περίπτωση μη 

επανορθώσιμης βλάβης.     

Όλα τα αντιδραστήρια για τις εξετάσεις του Πίνακα 2 πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν όλες 

τις εξής προδιαγραφές: 

1. Να είναι διαθέσιμα τα αντιδραστήρια για όλες τις εξετάσεις του Πίνακα 2. 

2. Τα αντιδραστήρια που θα προσφερθούν για τις ζητούμενες εξετάσεις του Πίνακα 2 

πρέπει να είναι του ίδιου οίκου με τον προσφερόμενο αναλυτή και να ακολουθούν 

τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας.  

3. Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να έχουν μεγάλους χρόνους λήξης εντός και εκτός 

αναλυτή. 

4. Τα αλλεργιογόνα να είναι αποκλειστικά υγρής φάσης και όχι δύο φάσεων (υγρή-

στερεή). 

5. Η προσφορά των αντιδραστηρίων από την προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να 

συνοδεύεται, με δαπάνη της εταιρείας, από πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού 

ελέγχου από οιονδήποτε υπεύθυνο φορέα, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των  

αποτελεσμάτων για τις ζητούμενες εξετάσεις.  
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3. Προδιαγραφές ζητούμενων εξετάσεων ορολογικού 

εργαστηρίου - Νεφελομετρία (Πίνακας 3). 
 

Για τις εξετάσεις του ορολογικού εργαστηρίου που αναφέρονται στον Πίνακα 3, ζητείται να 

προσφερθούν αυτόματος αναλυτής και αντιδραστήρια. 

Για τους κωδικούς 88-96: 

Ο προσφερόμενος αναλυτής πρέπει απαραίτητα να πληροί όλες τις εξής προδιαγραφές: 

1. Να εκτελεί όλες τις εξετάσεις του Πίνακα 3. 

2. Οι εξετάσεις να εκτελούνται με τη μέθοδο της νεφελομετρίας και να μπορεί ο 

αναλυτής να εκτελεί ταυτόχρονα κινητικές μεθόδους fixed time και τελικού 

σημείου.  

3. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος. 

4. Να έχει δυνατότητα επείγουσας μέτρησης (STAT), τυχαίας επιλογής δειγμάτων 

(random access) και συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων.  

5. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 180 εξετάσεις ανά ώρα.  

6. Να είναι άμεσης εκκίνησης (χρόνος εκκίνησης μικρότερος των 15 λεπτών). 

7. Να πραγματοποιεί εξετάσεις σε ορό, πλάσμα, ούρα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό 

ταυτόχρονα.  

8. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης της στάθμης των δειγμάτων, 

αντιδραστηρίων, βαθμονομητών και ορών ελέγχου ποιότητας, και έγκαιρης 

ειδοποίησης για αλλαγή, όταν αυτή απαιτείται.  

9. Να έχει αυτόματο σύστημα προαραίωσης των δειγμάτων και να εκτελεί αυτόματα 

όλες τις απαραίτητες αραιώσεις των δειγμάτων που βρίσκονται εκτός 

γραμμικότητας (μέγιστος λόγος προαραίωσης 1:400 για ιδιαίτερα προβληματικά 

δείγματα).  

10. Να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία δειγμάτων από την περίσσεια 

αντιγόνου.  

11. Να διαθέτει διαφορετικούς διανεμητές για τις αραιώσεις των δειγμάτων και τη 

διανομή αντιδραστηρίων για την αποφυγή επιμολύνσεων.  

12. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης γραμμικού κώδικα (bar code) αντιδραστηρίων, 

βαθμονομητών, ορών ποιοτικού ελέγχου και δειγμάτων.  

13. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων σε δείγματα πολύ μικρού όγκου.  

14. Να διαθέτει κυβέττες αντίδρασης – μέτρησης, οι οποίες να αυτοκαθαρίζονται και 

να επαναχρησιμοποιούνται.  

15. Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης έως δύο διαφορετικών παρτίδων του ίδιου 

αντιδραστηρίου ταυτόχρονα (ταυτόχρονη χρήση έως δύο διαφορετικών καμπυλών 

βαθμονόμησης για την ίδια εξέταση). 

16. Να χρησιμοποιεί πολλούς τύπους σωληναρίων: πρωτογενή, δευτερογενή, 

Eppendorf.  

17. Να έχει δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με το LIS του Νοσοκομείου. Για τη 

σύνδεση αυτή θα επιβαρυνθεί η προσφέρουσα εταιρεία του αναλυτή.  
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18. Να διαθέτει Η/Υ και εκτυπωτή και τα αναλώσιμά τους. Το κόστος θα επιβαρύνει την 

προσφέρουσα εταιρεία.  

19. Να διαθέτει σταθεροποιητή τάσης (UPS), το κόστος του οποίου θα επιβαρύνει την 

προσφέρουσα εταιρεία.  

20. Να διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC), με δυνατότητα 

παρουσίασης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων μέτρησης. Απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων σε διάγραμμα Levey-Jennings.  

21. Να φέρει ακριβείς γραπτές οδηγίες χειρισμού αποβλήτων. 

22. Η παράδοση και παραλαβή του αναλυτή θα γίνει στους χώρους του Νοσοκομείου 

και ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του αναλυτή χωρίς δαπάνη του 

Νοσοκομείου. Επίσης να προσφερθεί δωρεάν εκπαίδευση για όσο διάστημα 

χρειαστεί του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού στη λειτουργία και 

συντήρηση του αναλυτή.  

23. Να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών.  

24. Να υπάρχει άμεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή καθόλη 

τη διάρκεια του έτους. Να γίνεται ετήσιο service του αναλυτή με δαπάνη της 

προσφέρουσας εταιρείας και άμεση αντικατάσταση του αναλυτή σε περίπτωση μη 

επανορθώσιμης βλάβης. 

 

Όλα τα αντιδραστήρια για τις εξετάσεις του Πίνακα 3 πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν όλες 

τις εξής προδιαγραφές: 

1. Τα αντιδραστήρια που θα προσφερθούν για τις ζητούμενες εξετάσεις του Πίνακα 3 

πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με τον προσφερόμενο αναλυτή και να 

ακολουθούν τη μέθοδο της νεφελομετρίας.  

2. Τα αντιδραστήρια να παραδίδονται με την πιο μακρινή ημερομηνία λήξης. 
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4. Προδιαγραφές ζητούμενων εξετάσεων ορολογικού 

εργαστηρίου - Ανοσοενζυμική μέθοδος (ELISA) (Πίνακας 4). 
 

Για τις εξετάσεις του ορολογικού εργαστηρίου που αναφέρονται στον Πίνακα 4, ζητείται να 

προσφερθούν αυτόματος ανοσοενζυμικός αναλυτής ELISA και αντιδραστήρια. 

Για τους κωδικούς 97-121: 

Ο προσφερόμενος ανοσοενζυμικός αναλυτής ELISA πρέπει απαραίτητα να πληροί όλες τις 

εξής προδιαγραφές: 

1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος.Να επιτρέπει την πλήρη ολοκλήρωση των 

εξετάσεων χωρίς την παρέμβαση του χειριστή 

2. Να είναι ανοικτού τύπου σύστημα.Να επιτρέπει τον προγραμματισμοό 

οποιουδήποτε πρωτοκόλλου εξετάσεων.Να μπορεί να πραγματοποιεί ποικίλα 

πρωτόκολλα ELISA για λοιμώδη νοσήματα,αυτοάνοσα νοσήματα,αλλεργιογόνα 

κ.λ.π. 

3. Να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και ταυτόχρονης εκτέλεσης σε ένα κύκλο 

ανάλυσης τουλάχιστον 30 διαφορετικών πρωτοκόλλων εξετάσεων 

4. Να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τουλάχιστον 3 μικροπλάκες ELISA, να έχει δυνατότητα 

φόρτωσης τουλάχιστον 80 δειγμάτων από την αρχή και να μπορεί να επιτρέπει τον 

προγραμματισμό τουλάχιστον 12 διαφορετικών πρωτοκόλλων ανά μικροπλάκα. 

5. Να επιτρέπει τη συνεχή φόρτωση δειγμάτων,πλακών ή αντιδραστηρίων κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας του. 

6. Να διαθέτει διαφορετικούς υποδοχείς για την τοποθέτηση των δειγμάτων και των 

αντιδραστηρίων 

7. Να έχει θέσεις για τουλάχιστον 80 δείγματα ταυτόχρονα και να μπορούν να 

αυξηθούν με χρήση κατάλληλων racks. Να δέχεται ποικίλων ειδών σωληνάρια 

δειγμάτων, που να μπορούν να συνδυαστούν ακόμη και στον ίδιο κύκλο ανάλυσης.  

8. Να έχει θέσεις για να δεχθεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 24 βασικά αντιδραστήρια 

(conjugates, substrate solution, stop solution κτλ), 70 calibrators ή controls και δύο 

διαλύματα εκπλύσεων (wash buffers). Να μπορεί να αυξήσει τις ανωτέρω 

δυνατότητες ως προς τον αριθμό αντιδραστηρίων, calibrators κτλ με τη χρήση 

κατάλληλων racks. 

9. Να έχει σύστημα ανίχνευσης στάθμης δειγμάτων και αντιδραστηρίων και σύστημα 

ειδοποίησης πλήρωσης δοχείου αποβλήτων.  

10. Να μπορεί να ενημερώνει για τις απαιτούμενες ελάχιστες ποσότητες 

αντιδραστηρίων ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των προγραμματιζόμενων 

εξετάσεων.  

11. Να έχει τη δυνατότητα αποφυγής επιμόλυνσης μεταξύ δειγμάτων και 

αντιδραστηρίων.  Να μπορεί να διανέμει ελάχιστο όγκο δείγματος 5 μl.  

12. Να έχει σύστημα barcode ανάγνωσης δειγμάτων, αντιδραστηρίων, calibrators, 

controls για τη γρήγορη τοποθέτηση αυτών στον αναλυτή, χωρίς να απαιτείται 

προκαθορισμένη θέση.  
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13. Να έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αυτόματων αραιώσεων, χωρίς την 

παρέμβαση του χειριστή και πάντα σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολουθείται 

για κάθε εξέταση.  

14. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης πήγματος.  

15. Να διαθέτει τεχνολογία που να διασφαλίζει την αυστηρή τήρηση του χρόνου 

επώασης για όλα τα δείγματα, βάσει του πρωτοκόλλου κάθε εξέτασης, ανεξάρτητα 

από τον αριθμό των δειγμάτων ανά κύκλο. Να περιγραφεί αναλυτικά.  

16. Να διαθέτει τουλάχιστον έξι φωτομετρικά φίλτρα, καλύπτοντας εύρος 400-700 nm. 

Να υπάρχουν πρόσθετες ελεύθερες θέσεις για φίλτρα πέρα από τις ζητούμενες.  

17. Να έχει σύστημα αυτόματης έκπλυσης μικροπλακών, να μπορεί να πραγματοποιεί 

ποικίλων ειδών εκπλύσεις, ανάλογα με το είδος της μικροπλάκας και το 

πρωτόκολλο που ακολουθείται.  

18. Να έχει τουλάχιστον τέσσερις χώρους επώασης (επώαση σε θερμοκρασία 

δωματίου, επώαση σε υψηλότερες θερμοκρασίες, ανάλογα με το πρωτόκολλο) και 

να έχει ταυτόχρονα δυνατότητα ανακίνησης.  

19. Να έχει τη δυνατότητα ποιοτικών (μέσω cut-off) ή ποσοτικών προσδιορισμών 

(μέσω προτύπων καμπυλών ποικίλων μαθηματικών μοντέλων).  

20. Να έχει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου. 

21. Να έχει εξελιγμένο πρόγραμμα διαχείρισης σε Windows, φιλικό προς το χρήστη, 

και να ενημερώνει για την πορεία ανάλυσης του δείγματος.  

22. Να διαθέτει σταθεροποιητή τάσης (UPS), το κόστος του οποίου θα επιβαρύνει την 

προσφέρουσα εταιρεία.  

23. Να φέρει ακριβείς γραπτές οδηγίες χειρισμού αποβλήτων. 

24. Η παράδοση και παραλαβή του αναλυτή θα γίνει στους χώρους του Νοσοκομείου 

και ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του αναλυτή χωρίς δαπάνη του 

Νοσοκομείου. Επίσης να προσφερθεί δωρεάν εκπαίδευση για όσο διάστημα 

χρειαστεί του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού στη λειτουργία και 

συντήρηση του αναλυτή.  

25. Να έχει δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με το LIS του Νοσοκομείου. Για τη 

σύνδεση αυτή θα επιβαρυνθεί η προσφέρουσα εταιρεία του αναλυτή.  

26. Να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών.  

27. Να υπάρχει άμεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή καθόλη 

τη διάρκεια του έτους. Να γίνεται ετήσιο service του αναλυτή με δαπάνη της 

προσφέρουσας εταιρείας και άμεση αντικατάσταση του αναλυτή σε περίπτωση μη 

επανορθώσιμης βλάβης. 

Όλα τα αντιδραστήρια για τις εξετάσεις του Πίνακα 4 πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν όλες 

τις εξής προδιαγραφές: 

1. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τον 

προσφερόμενο αναλυτή, προς αποφυγή προβλημάτων ασυμβατότητας. 

2. Οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων πρέπει να είναι πλήρεις και να διαθέτουν όλα 

τα απαραίτητα υλικά για την ανάλυση των ζητούμενων εξετάσεων.  

3. Τα αντιδραστήρια κατά προτίμηση να είναι σε υγρή μορφή και να διαθέτουν 

barcode, ώστε να τοποθετούνται κατευθείαν στις θέσεις του αναλυτή. 
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4. Τα πρωτόκολλα ανάλυσης κατά προτίμηση να είναι ομοιόμορφα, ώστε να 

επιτρέπονται συνδυασμοί εξετάσεων κατά την ανάλυσή τους.  

5. Κατά προτίμηση πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης κοινών αντιδραστηρίων 

(πλυστικά, αραιωτικά διαλύματα) και κοινών conjugates (ιδίας τάξεως) όπου αυτό 

είναι εφικτό, ώστε να διευκολύνεται ο συνδυασμός και η παράλληλη εκτέλεση 

πολλών εξετάσεων, ανεξαρτήτως παρτίδων αντιδραστηρίων και παραμέτρων 

ανάλυσης. 

6. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να χαρακτηρίζονται από σύντομους όσο το 

δυνατόν, χρόνους επώασης. 

7. Τα πρωτόκολλα εγκατάστασης των ζητούμενων εξετάσεων οφείλουν  να 

εμπεριέχονται στον προτεινόμενο αναλυτή και να είναι άμεσα εφαρμόσιμα από την 

εγκατάσταση του αναλυτή. 

8. Να διαθέτουν μικροπλάκες με αποσπώμενα μικροφρεάτια (wells). 

9. Τα αντιδραστήρια για προσδιορισμό αντισωμάτων IgM τάξεως να περιέχουν στο 

αραιωτικό διάλυμα τους, προσροφητικό του ρευματοειδούς παράγοντα. 

10. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων να γίνεται ημιποσοτικά ή ποσοτικά, μέσω 

καμπύλης. 
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5. Προδιαγραφές λοιπών ζητούμενων εξετάσεων ορολογικού 

εργαστηρίου (Πίνακας 5). 
 

Για την εξέταση με κωδικό 122 ζητείται: 

 Να προσφερθεί πλήρης συσκευασία ταχείας ανοσοχρωματογραφίας σε μορφή 

κασέτας, για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνου του RSV σε ρινικό, φαρυγγικό 

δείγμα ή ρινοφαρυγγικό έκπλυμα.  

 Να έχει ευαισθησία >95%, ειδικότητα >99%.  

 Να προσφερθεί θετικός και αρνητικός μάρτυρας 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

Για την εξέταση με κωδικό 123 ζητείται: 

 Να προσφερθεί πλήρης συσκευασία ταχείας ανοσοχρωματογραφίας σε μορφή 

κασέτας έως δύο βημάτων, για την ποιοτική ανίχνευση και το διαχωρισμό των 

αντιγόνων του ιού Ιnfluenza τύπου Α και τύπου Β, σε ρινικό, φαρυγγικό δείγμα από 

στυλεό ή ρινοφαρυγγικό έκπλυμα ασθενών.  

 Να μην υπάρχουν περιορισμοί και να μην επηρεάζονται τα αποτελέσματα της 

εξέτασης από τη χρήση διαφόρων υλικών μεταφοράς του δείγματος. 

 Ανάγνωση του αποτελέσματος να γίνεται εντός 10-15 λεπτών. 

 Να έχει ευαισθησία 100% και ειδικότητα 100%.  

 Να προσφερθεί θετικός και αρνητικός μάρτυρας 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

Για την εξέταση με κωδικό 124 ζητείται: 

 Να προσφερθεί πλήρης συσκευασία ταχείας ανοσοχρωματογραφίας σε μορφή 

κασέτας, για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνου του Adenovirus σε ρινικό, 

φαρυγγικό δείγμα ή ρινοφαρυγγικό έκπλυμα.  

 Να έχει ευαισθησία και ειδικότητα >99%.  

 Να προσφερθεί θετικός και αρνητικός μάρτυρας 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

Για την εξέταση με κωδικό 125 ζητείται: 

 Να προσφερθεί πλήρης συσκευασία ανίχνευσης ετερόφιλων αντισωμάτων με 

μέθοδο συγκολλητιναντίδρασης σε δείγμα ορού ή πλάσματος.  

 Επιθυμητός χρόνος ανίχνευσης 2-5 λεπτά. 

 Να έχει ευαισθησία και ειδικότητα >98,5%.  

 Να προσφερθεί θετικός και αρνητικός μάρτυρας 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 
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 Να φέρει σήμανση CE 

 

Για την εξέταση με κωδικό 126 ζητείται: 

 Να προσφερθεί πλήρης συσκευασία Latex για την ανίχνευση και ημιποσοτική 

εκτίμηση των μη ειδικών τρεπονημικών αντισωμάτων για σύφιλη με τη μέθοδο 

κροκύδωσης RPR σε δείγματα ορού. Το αντιγόνο να περιέχει κοκκία άνθρακα. 

 Να προσφερθεί θετικός και αρνητικός μάρτυρας 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

Για την εξέταση με κωδικό 127 ζητείται: 

 Να προσφερθεί πλήρης συσκευασία συγκολλητιναντίδρασης για τον ποιοτικό και 

ημιποσοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι της Brucella σε ορό. 

 Να χρησιμοποιηθεί κεχρωσμένο αντιγόνο B. abortus με Rose Bengal.  

 Να προσφερθεί θετικός και αρνητικός μάρτυρας 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

Για την εξέταση με κωδικό 128 ζητείται: 

 Να προσφερθεί πλήρης συσκευασία ταχείας ανοσοχρωματογραφίας σε μορφή 

κασέτας, για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του H. pylori σε ορό.  

 Να προσφερθεί θετικός και αρνητικός μάρτυρας 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

Για την εξέταση με κωδικό 129 ζητείται: 

 Να προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντιπυρηνικών αντισωμάτων 

με έμμεσο ανοσοφθορισμό σε υπόστρωμα Hep2 κυττάρων. 

 Να προσφερθεί θετικός τιτλοποιημένος μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Το Hep2 υπόστρωμα να είναι κατά το δυνατόν πλουσιότερο σε κύτταρα σε φάση 

μίτωσης, τα οποία να αποδίδουν σαφή και ευδιάκριτο φθορισμό. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

Για την εξέταση με κωδικό 130 ζητείται: 

 Να προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντι-dsDNA αντισωμάτων με 

έμμεσο ανοσοφθορισμό σε υπόστρωμα Crithidia luciliae.  

 Να προσφερθεί θετικός τιτλοποιημένος μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

Για την εξέταση με κωδικό 131 ζητείται: 
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 Να προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντισωμάτων έναντι 

μιτοχονδρίων (ΑΜΑ) και λείων μυϊκών ινών (ASMA) με έμμεσο ανοσοφθορισμό 

(IFA) σε εντυπώματα ιστών νεφρών/στομάχου ποντικού. 

 Να προσφερθεί θετικός τιτλοποιημένος μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

Για την εξέταση με κωδικό 132 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντισωμάτων IgM έναντι  

του ιού HSV  1/2 με τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού. Το υπόστρωμα για 

την ανίχνευση IgM έναντι των δύο ιών να βρίσκεται πάνω στο ίδιο πλακάκι. 

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να προσφερθεί στην προϋπολογιζόμενη τιμή και το προσροφητικό μέσο για την  

προσρόφηση του ρευματοειδούς παράγοντα αναλογικά με τις ζητούμενες 

εξετάσεις. 

  Για την εξέταση με κωδικό 133 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντισωμάτων IgM έναντι του 

VZV με τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού 

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να προσφερθεί στην προϋπολογιζόμενη τιμή και το προσροφητικό μέσο για την  

προσρόφηση του ρευματοειδούς παράγοντα αναλογικά με τις ζητούμενες 

εξετάσεις. 

  

  Για την εξέταση με κωδικό 134 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντισωμάτων IgM έναντι του 

καψιδικού αντιγόνου του ιού Εpstein Barr με τη μέθοδο του έμμεσου 

ανοσοφθορισμού 

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να προσφερθεί στην προϋπολογιζόμενη τιμή και το προσροφητικό μέσο για την  

προσρόφηση του ρευματοειδούς παράγοντα αναλογικά με τις ζητούμενες 

εξετάσεις. 
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Για την εξέταση με κωδικό 135 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντισωμάτων IgM έναντι του 

CMV με τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού 

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να προσφερθεί στην προϋπολογιζόμενη τιμή και το προσροφητικό μέσο για την  

προσρ’οφηση του ρευματοειδούς παράγοντα αναλογικά με τις ζητούμενες 

εξετάσεις. 

 

Για τις εξετάσεις με κωδικό 136-137 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντισωμάτων IgG και IgM 

αντίστοιχα, έναντι Coxiella burnetii με τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού. 

Το υπόστρωμα για την ανίχνευση IgG και IgM αντίστοιχα έναντι phase I και phase II 

να βρίσκεται πάνω στο ίδιο πλακάκι. 

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να προσφερθεί στην προϋπολογιζόμενη τιμή για την ανίχνευση IgM και το 

προσροφητικό μέσο για την προσρόφηση του ρευματοειδούς παράγοντα 

αναλογικά με τις ζητούμενες εξετάσεις. 

 

Για τις εξετάσεις με κωδικό 138-139 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντισωμάτων IgG και IgM 

αντίστοιχα, έναντι Bartonella henselae και Bartonella quintana με τη μέθοδο του 

έμμεσου ανοσοφθορισμού. Το υπόστρωμα για την ανίχνευση IgG και IgM 

αντίστοιχα έναντι Bartonella henselae και Bartonella quintana να βρίσκεται πάνω 

στο ίδιο πλακάκι. 

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να προσφερθεί στην προϋπολογιζόμενη τιμή για την ανίχνευση IgM και το 

προσροφητικό μέσο για την προσρόφηση του ρευματοειδούς παράγοντα 

αναλογικά με τις ζητούμενες εξετάσεις. 

 

Για τις εξετάσεις με κωδικό 140-141 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντισωμάτων IgG και IgM 

αντίστοιχα, έναντι C. pneumoniae, C. trachomatis, C. psittaci με τη μέθοδο του 

έμμεσου ανοσοφθορισμού. Το υπόστρωμα για την ανίχνευση IgG και IgM 



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. ΚΑΙ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»                                                                                    
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

18 
 

αντίστοιχα έναντι C. pneumoniae, C. trachomatis, C. psittaci να βρίσκεται πάνω στο 

ίδιο πλακάκι σε διαφορετικές οπές. 

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να προσφερθεί στην προϋπολογιζόμενη τιμή για την ανίχνευση IgM και το 

προσροφητικό μέσο για την προσρόφηση του ρευματοειδούς παράγοντα 

αναλογικά με τις ζητούμενες εξετάσεις. 

 

Για τις εξετάσεις με κωδικό 142-143 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντισωμάτων IgG και IgM 

αντίστοιχα, έναντι Rickettsia typhi / Rickettsia conorii με τη μέθοδο του έμμεσου 

ανοσοφθορισμού. Το υπόστρωμα για την ανίχνευση IgG και IgM αντίστοιχα έναντι 

Rickettsia typhi / Rickettsia conorii να βρίσκεται πάνω στο ίδιο πλακάκι. 

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να προσφερθεί στην προϋπολογιζόμενη τιμή για την ανίχνευση IgM και το 

προσροφητικό μέσο για την προσρόφηση του ρευματοειδούς παράγοντα 

αναλογικά με τις ζητούμενες εξετάσεις. 

 

 

Για τις εξετάσεις με κωδικό 144-145 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντισωμάτων IgG και IgM 

αντίστοιχα, έναντι Listeria monocytogenes με τη μέθοδο του έμμεσου 

ανοσοφθορισμού.  

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να προσφερθεί στην προϋπολογιζόμενη τιμή για την ανίχνευση IgM και το 

προσροφητικό μέσο για την προσρόφηση του ρευματοειδούς παράγοντα 

αναλογικά με τις ζητούμενες εξετάσεις. 

 

Για την εξέταση με κωδικό 146 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία ημιποσοτικού προσδιορισμού αντισωμάτων 

έναντι DNάσης Β με εξουδετερωτική μέθοδο. 

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 
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Για την εξέταση με κωδικό 147 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού ρευματοειδούς παράγοντα με 

μεθοδολογία συγκολλητινοαντίδρασης Latex. 

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 

 

Για την εξέταση με κωδικό 148 ζητείται: 

 Να  προσφερθεί πλήρης συσκευασία προσδιορισμού αντισωμάτων έναντι 

Echinococcus με μέθοδο έμμεσης αιμοσυγκόλλησης. 

 Να προσφερθεί θετικός  μάρτυρας και αρνητικός μάρτυρας. 

 Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης 

 Να φέρει σήμανση CE 
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6. Προδιαγραφές ζητούμενων εξετάσεων ορολογικού 

εργαστηρίου – Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος (Πίνακας 6) 
 

Για τον κωδικό 150 ζητείται να προσφερθεί: 

1. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας των εξετάσεων anti-HAV IgG/IgM, anti-HBc (ολικό), anti-

HBc IgM, anti-HBe, HBeAg, HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, HIV Ag/Ab με τουλάχιστον 12 

δείγματα ετησίως ανθρωπίνου ορού σε 12 κύκλους.  

2. Να παρέχεται πιστοποιητικό συμμετοχής στην έναρξη του προγράμματος ή κατά τη 

διάρκειά του.  

3. Θα εκτιμηθεί όλα τα προς ανάλυση δείγματα να παρέχονται στην αρχή του εκάστοτε 

κύκλου, ώστε να διευκολυνθεί το Εργαστήριο στον προγραμματισμό του. 

 

Για τον κωδικό 151 ζητείται να προσφερθεί: 

1. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας των εξετάσεων IgG, IgM, IgA, σερουλοπλασμίνης, α1-

αντιθρυψίνης, C3, C4, RF, ASTO με τουλάχιστον 12 δείγματα ετησίως ανθρωπίνου ορού σε 

12 κύκλους. 

2. Να παρέχεται πιστοποιητικό συμμετοχής στην έναρξη του προγράμματος ή κατά τη 

διάρκειά του.  

3. Θα εκτιμηθεί όλα τα προς ανάλυση δείγματα να παρέχονται στην αρχή του εκάστοτε 

κύκλου, ώστε να διευκολυνθεί το Εργαστήριο στον προγραμματισμό του. 

 

Για τον κωδικό 152 ζητείται να προσφερθεί: 

1. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας των εξετάσεων Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV ("TORCH") 

/ EBV με τουλάχιστον 12 δείγματα ετησίως ανθρωπίνου ορού σε 12 κύκλους. 

2. Να παρέχεται πιστοποιητικό συμμετοχής στην έναρξη του προγράμματος ή κατά τη 

διάρκειά του.  

3. Θα εκτιμηθεί όλα τα προς ανάλυση δείγματα να παρέχονται στην αρχή του εκάστοτε 

κύκλου, ώστε να διευκολυνθεί το Εργαστήριο στον προγραμματισμό του. 
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Παράρτημα – Πίνακες ζητούμενων εξετάσεων και 

προϋπολογισμού δαπάνης 
 

 

Κωδικός 

εξέτασης Περιγραφή εξέτασης

Αριθμός 

ζητούμενων 

εξετάσεων

Προϋπολογισμός με 

ΦΠΑ (24%)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 1

Αντισώματα έναντι του αντιγόνου επιφανείας του 

ιού της ηπατίτιδας Β (Anti-HBs) 900                 5.714,92 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 2

Αντισώματα έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (Anti-

HCV) 800                 5.385,36 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 3

Αντισώματα έναντι του αντιγόνου του πυρήνα του 

ιού της ηπατίτιδας Β (Anti-HBc - Total) 800                 4.953,84 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 4

Αντισώματα έναντι του αντιγόνου e του ιού της 

ηπατίτιδας Β (Anti-Hbe) 200                 1.601,20 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 5

Αντισώματα IgM έναντι του αντιγόνου του πυρήνα 

του ιού της ηπατίτιδας B (Anti-HBc IgM) 200                 1.688,00 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 6

Αντισώματα IgG έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α 

(Anti-HAV IgG) 500                 3.569,00 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 7

Αντισώματα IgM έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α 

(Anti-HAV IgM) 600                 4.568,00 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 8

Αντιγόνο p24 / Αντισώματα έναντι του ιού HIV-1,2 

(Ag p24 / Anti-HIV-1,2) 800                 4.998,64 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 9

Ποιοτικός προσδιορισμός αντιγόνου e του ιού της 

ηπατίτιδας Β (HbeAg ) 200                 1.688,00 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 10

Ποιοτικός προσδιορισμός αντιγόνου επιφανείας 

του ιού της ηπατίτιδας Β (HBsAg) 800                 2.637,68 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 11

Αντισώματα IgG έναντι του ιού της ερυθράς 

(Rubella virus IgG) 300                 1.583,40 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 12

Αντισώματα IgM έναντι του ιού της ερυθράς 

(Rubella virus IgM) 300                 2.104,20 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 13

Αντισώματα IgG έναντι του τοξοπλάσματος 

(Toxoplasma IgG) 600                 2.794,80 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 14

Αντισώματα IgM έναντι του τοξοπλάσματος 

(Toxoplasma IgM) 600                 3.613,20 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 15

Αντισώματα IgG έναντι του κυτταρομεγαλοϊού 

(CMV IgG) 900                 4.316,20 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 16

Αντισώματα IgM έναντι του κυτταρομεγαλοϊού 

(CMV IgM) 900                 6.337,40 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 17 Ποσοτικός προσδιορισμός alpha-fetoprotein (AFP) 500                 2.837,40 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 18

Ειδικά ολικά αντισώματα έναντι Treponema 

pallidum  (σύφιλη) 500                 2.081,00 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 19

IgG αντισώματα έναντι αντιγόνου του καψιδίου του 

ιού Epstein-Barr (EBV VCA IgG) 700                 4.041,80 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 20

IgG αντισώματα έναντι αντιγόνου του πυρήνα του 

ιού Epstein-Barr (EBNA IgG) 700                 4.041,80 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 21

IgM αντισώματα έναντι αντιγόνου του καψιδίου του 

ιού Epstein-Barr (EBV VCA IgM) 700                 4.041,80 € 

74.597,64 €   ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ, HIV, 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ, ΙΟΣ EPSTEIN-BARR ΚΑΙ AFP
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Κωδικός 

εξέτασης Περιγραφή εξέτασης

 Αριθμός 

ζητούμενων 

εξετάσεων 

 

Προϋπολογισμό

ς με ΦΠΑ (24%) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 22 Αλλεργιογόνο c1 (penicilloyl G) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 23 Αλλεργιογόνο c2 (penicilloyl V) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 24 Αλλεργιογόνο d1 (Dermatophagoides pteronissiumus) 480 3.072,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 25 Αλλεργιογόνο d2 (Dermatophagoides farinae) 480 3.072,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 26 Αλλεργιογόνο e1 (επιθήλια γάτας) 480 3.072,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 27 Αλλεργιογόνο e2 (επιθήλιο σκύλου) 360 2.304,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 28 Αλλεργιογόνο e70 (φτερά χήνας) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 29 Αλλεργιογόνο f1 (ασπράδι αυγού) 200 1.280,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 30 Αλλεργιογόνο f2 (γάλα) 160 1.024,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 31 Αλλεργιογόνο f3 (μπακαλιάρος) 80 512,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 32 Αλλεργιογόνο f4 (σιτάρι) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 33 Αλλεργιογόνο f5 (σίκαλη) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 34 Αλλεργιογόνο f8 (καλαμπόκι) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 35 Αλλεργιογόνο f9 (ρύζι) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 36 Αλλεργιογόνο f10 (σπόροι σουσαμιού) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 37 Αλλεργιογόνο f12 (πράσινο μπιζέλι) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 38 Αλλεργιογόνο f13 (φυστίκι) 80 512,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 39 Αλλεργιογόνο f14 (σόγια) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 40 Αλλεργιογόνο f17 (φουντούκι) 80 512,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 41 Αλλεργιογόνο f18 (φυστίκι Βραζιλίας) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 42 Αλλεργιογόνο f20 (αμύγδαλο) 80 512,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 43 Αλλεργιογόνο f24 (γαρίδα) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 44 Αλλεργιογόνο f33 (πορτοκάλι) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 45 Αλλεργιογόνο f44 (φράουλα) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 46 Αλλεργιογόνο f49 (μήλο) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 47 Αλλεργιογόνο f59 (χταπόδι) 40 256,00 €              

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΛΛΕΡΓΙΑ
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 48 Αλλεργιογόνο f75 (κρόκος αυγού) 160 1.024,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 49 Αλλεργιογόνο f76 (α-λακταλβουμίνη) 160 1.024,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 50 Αλλεργιογόνο f77 (β-λακτοσφαιρίνη) 160 1.024,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 51 Αλλεργιογόνο f78 (καζεΐνη) 160 1.024,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 52 Αλλεργιογόνο f79 (γλουτένη) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 53 Αλλεργιογόνο f83 (κοτόπουλο) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 54 Αλλεργιογόνο f84 (ακτινίδιο) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 55 Αλλεργιογόνο f92 (μπανάνα) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 56 Αλλεργιογόνο f93 (κακάο) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 57 Αλλεργιογόνο f95 (ροδάκινο) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 58 Αλλεργιογόνο f202 (κάσιους) 100 640,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 59 Αλλεργιογόνο f203 (φυστίκι Αιγίνης) 100 640,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 60 Αλλεργιογόνο f214 (σπανάκι) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 61 Αλλεργιογόνο f235 (φακές) 80 512,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 62 Αλλεργιογόνο f256 (καρύδι) 80 512,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 63 Αλλεργιογόνο f259 (σταφύλι) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 64 Αλλεργιογόνο FP1 (φυστίκι, φουντούκι, φυστίκι Βραζιλίας, αμύγδαλο, καρύδα)40 355,20 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 65 Αλλεργιογόνο g2 (γρασίδι τεχνητό) 360 2.304,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 66 Αλλεργιογόνο g6 (γρασίδι φυσικό) 360 2.304,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 67 Αλλεργιογόνο GP2 (Bermuda grass, dactylis glomerata, Timothy grass, meadow grass, Johnson grass, Bahia grass)40 355,20 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 68 Αλλεργιογόνο h2 (οικιακή σκόνη) 80 512,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 69 Αλλεργιογόνο i1 (δηλητήριο μέλισσας) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 70 Αλλεργιογόνο i2 (λευκή σφήκα) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 71 Αλλεργιογόνο i3 (δηλητήριο κίτρινης σφήκας) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 72 Αλλεργιογόνο i4 (δηλητήριο είδους σφήκας paper wasp) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 73 Αλλεργιογόνο i5 (κίτρινη σφήκα - hornet) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 74 Αλλεργιογόνο i6 (κατσαρίδα) 80 512,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 75 Αλλεργιογόνο i71 (κουνούπι) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 76 Αλλεργιογόνο i75 (ευρωπαϊκή σφήκα - hornet) 20 128,00 €              
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 77 Αλλεργιογόνο k82 (Latex) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 78 Αλλεργιογόνο m2 (Cladosporium herbarum) 360 2.304,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 79 Αλλεργιογόνο m3 (Aspergillus fumigatus) 360 2.304,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 80 Αλλεργιογόνο m4 (Mucor racemosus) 20 128,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 81 Αλλεργιογόνο m6 (Alternaria tenuis) 440 2.816,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 82 Αλλεργιογόνο MP1 (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis)40 355,20 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 83 Αλλεργιογόνο t9 (ελιά) 360 2.304,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 84 Αλλεργιογόνο t16 (λευκό πεύκο) 40 256,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 85 Αλλεργιογόνο t23 (ιταλικό κυπαρίσσι) 280 1.792,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 86 Αλλεργιογόνο w19 (Parietaria officialis) 400 2.560,00 €           

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 87 Ποσοτικός προσδιορισμός ολικής IgE ανοσοσφαιρίνης 1000 2.680,00 €           

52.257,60 € ΣΥΝΟΛΟ
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Κωδικός 

εξέτασης Περιγραφή εξέτασης

 Αριθμός 

ζητούμενων 

εξετάσεων 

 Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ (24%) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 88 Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρίνης IgG 1250 4.495,00 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 89 Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρίνης IgM 1250 4.495,00 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 90 Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρίνης IgA 1500 5.394,00 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 91 Ποσοτικός προσδιορισμός συστατικού συμπληρώματος C3 625 2.247,50 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 92 Ποσοτικός προσδιορισμός συστατικού συμπληρώματος C4 625 2.247,50 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 93 Ποσοτικός προσδιορισμός  α1-αντιθρυψίνης 250 992,00 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 94 Ποσοτικός προσδιορισμός σερουλοπλασμίνης 100 386,88 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 95 Ποσοτικός προσδιορισμός ASTO 600 2.020,00 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 96 Ποσοτικός προσδιορισμός  ρευματοειδούς παράγοντα (RF) 600 1.964,16 €             

24.242,04 €   ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ
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Κωδικός 

εξέτασης Περιγραφή εξέτασης

 Αριθμός 

ζητούμενων 

εξετάσεων 

 Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ (24%) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 97 Αντισώματα IgG έναντι Adenovirus 500 768,80 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 98 Αντισώματα IgM έναντι Adenovirus 500 843,20 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 99 Αντισώματα IgG έναντι Enterovirus 500 1.091,20 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 100 Αντισώματα IgM έναντι Enterovirus 500 1.103,60 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 101 Αντισώματα IgG έναντι Parvovirus B19 400 912,64 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 102 Αντισώματα IgM έναντι Parvovirus B19 400 922,56 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 103 Αντισώματα IgG έναντι ιού ιλαράς 400 486,08 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 104 Αντισώματα IgΜ έναντι ιού ιλαράς 400 486,08 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 105 Αντισώματα IgG έναντι ιού παρωτίτιδας 300 364,56 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 106 Αντισώματα IgΜ έναντι ιού παρωτίτιδας 300 364,56 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 107 Αντισώματα IgG έναντι Brucella 300 558,00 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 108 Αντισώματα IgΜ έναντι Brucella 300 558,00 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 109 Αντισώματα IgA έναντι Brucella 300 558,00 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 110 Αντισώματα IgG έναντι Helicobacter pylori 200 372,00 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 111 Αντισώματα IgΑ έναντι Helicobacter pylori 200 372,00 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 112 Αντισώματα IgG έναντι ιού Influenza A 200 359,60 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 113 Αντισώματα IgG έναντι ιού Influenza B 200 359,60 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 114 Αντισώματα IgG έναντι Campylobacter jejuni 100 228,16 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 115 Αντισώματα IgΑ έναντι Campylobacter jejuni 100 233,12 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 116 Αντισώματα IgG έναντι Yersinia enterocolitica 100 179,80 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 117 Αντισώματα IgA έναντι Yersinia enterocolitica 100 179,80 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 118 Αντισώματα IgG έναντι Mycoplasma pneumoniae 500 558,00 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 119 Αντισώματα IgΜ έναντι Mycoplasma pneumoniae 500 576,60 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 120 Αντισώματα IgG έναντι Herpes simplex virus 1/2 500 533,20 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 121 Αντισώματα IgG έναντι Varicella zoster virus 400 411,68 €                 

13.380,84 €    ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ -                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ELISA)
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Κωδικός 

εξέτασης Περιγραφή εξέτασης

 Αριθμός 

ζητούμενων 

εξετάσεων 

 Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ (24%) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 122

Ανίχνευση αντιγόνου αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) 

σε αναπνευστικές εκκρίσεις 1000 4.340,00 €             
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 123

Ανίχνευση αντιγόνου influenza Α και Β σε αναπνευστικές 

εκκρίσεις 1000 3.720,00 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 124 Ανίχνευση αντιγόνου Adenovirus σε αναπνευστικές εκκρίσεις 500 2.790,00 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 125 Ταχεία ανίχνευση ετερόφιλων αντισωμάτων στον ορό 100 94,24 €                  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 126

Ταχεία ανίχνευση μη ειδικών τρεπονημικών αντισωμάτων για 

σύφιλη με μέθοδο RPR 500 257,92 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 127

Ταχεία ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της Brucella με 

μέθοδο Rose Bengal 100 74,40 €                  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 128

Ταχεία ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του H. pylori σε ορό 

με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας 50 124,00 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 129

Ανίχνευση αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ΑΝΑ) με έμμεσο 

ανοσοφθορισμό (IFA) 500 651,00 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 130

Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ds-DNA με έμμεσο 

ανοσοφθορισμό (IFA) 150 409,20 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 131

Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι μιτοχονδρίων (ΑΜΑ) και 

λείων μυϊκών ινών (ASMA) με έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 80 239,32 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 132

Aντισώματα IgM έναντι ιού Herpes Simplex 1/2 virus (HSV) 

με έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 300 1.041,60 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 133

Aντισώματα IgM έναντι ιού Varicella zoster virus (VZV) με 

έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 300 762,60 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 134

Aντισώματα IgM έναντι του καψιδικού αντιγόνου  (VCA)  του 

ιού Epstein Barr με έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 200 508,40 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 135

Αντισώματα IgM έναντι του κυτταρομεγαλοϊού (CMV) με 

έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 100 266,60 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 136

Αντισώματα IgG έναντι Coxiella burnetii (phase I και II) με 

έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 50 291,40 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 137

Αντισώματα IgΜ έναντι Coxiella burnetii (phase I και II) με 

έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 50 291,40 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 138

Αντισώματα IgG έναντι Bartonella henselae και Bartonella 

quintana με έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 300 1.123,44 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 139

Αντισώματα IgΜ έναντι Bartonella henselae και Bartonella 

quintana με έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 300 1.123,44 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 140

Αντισώματα IgG έναντι C. pneumoniae, C. trachomatis, C. 

psittaci με έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 70 321,16 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 141

Αντισώματα IgM έναντι C. pneumoniae, C. trachomatis, C. 

psittaci με έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 70 244,28 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 142

Αντισώματα IgG έναντι Rickettsia typhi / Rickettsia conorii με 

έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 70 403,00 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 143

Αντισώματα IgM έναντι Rickettsia typhi / Rickettsia conorii με 

έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) 70 403,00 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 144

Αντισώματα IgG έναντι Listeria monocytogenes με έμμεσο 

ανοσοφθορισμό (IFA) 100 272,80 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 145

Αντισώματα IgM έναντι Listeria monocytogenes με έμμεσο 

ανοσοφθορισμό (IFA) 100 272,80 €                

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 146

Αντισώματα έναντι στρεπτορδινάσης (DΝάση) Β με 

εξουδετερωτική μέθοδο 120 1.465,68 €             

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 147

Ανίχνευση ρευματοειδούς παράγοντα (RF) επί πλακός Latex 

συγκολλητινοαντίδραση 250 40,92 €                  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 148

Αντισώματα έναντι Echinococcus με έμμεση αιμοσυγκόλληση 

(IHA) 150 409,20 €                
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 149 Πλάκες μικροτιτλοποίησης 96 θέσεων με U πυθμένα 100 40,00 €                  

21.981,80 €     ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
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Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης για τα ζητούμενα αντιδραστήρια: 189.993,92 € 

 

 

 

Αθήνα, 20/06/2019 

Η τριμελής επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων του Ορολογικού 

Τμήματος 

 

 

 

Παπαδημητρίου Μαρία 
Διευθύντρια Βιοπαθολόγος 
 
Μικροβιολογικό Τμήμα 

Τσονόπουλος Ηλίας 
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και 
Βιολογικών Εργαστηρίων 
Μικροβιολογικό Τμήμα 

Τσολονδρέ Χριστίνα 
ΠΕ Δ/κού – Οικονομικού 
 
Χρηματική Διαχείριση 

 

 

Κωδικός 

εξέτασης Περιγραφή εξέτασης

 Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ (24%) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 150

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ HIVAg/Ab 1.488,00 €              

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 151

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ IgG, IgM, IgA, ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗΣ, 

Α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗΣ, C3, C4, RF, ASTO 868,00 €                 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 152

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ TOXOPLASMA, RUBELLA, CMV, HSV 

("TORCH") / EBV 1.178,00 €              

3.534,00 €        ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


