ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα:24-03-2022
Αρ.Πρωτ.:3040

Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα:
Οικονομικό
Πληροφορίες: Βασιλάκου Φ.
Τηλ.:
2682 3 61310
FAX:
2682 0 24837
E-mail:
f.vasilakou@prevezahospital.gr
Ταχ. Διεύθ.: Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα

ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών
τεστ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, έως την Πέμπτη 31-032022 και έως τις 11 πμ, σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας,

προϋπολογισμού 1.000,00€

για αντιδραστήρια

αιματολογικών τεστ πλύσεως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1359.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ και τα εν λόγω είδη απαιτείται επι ποινής απόρριψης να είναι
ετοιμοπαράδοτα.
Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από
την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος
κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ SE
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
TEST
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1
2

ΑΝΤΙ-Α
ΑΝΤΙ-Β

8750
8750

3
4

ΑΝΤΙ-ΑΒ
ΑΝΤΙ-D

8750
8750

5
6
7
8

ΑΝΤΙ-Α1
ANTI-c Monoclonal 5ML/125 TESTS
ΑΝΤΙ-e
ΑΝΤΙ- KELL

3000
1875
1000
1000

Τεχνικές προδιαγραφές
Τα αντιδραστήρια για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση των αντιγονικών ομάδων των ερυθροκυττάρων
και για εξετάσεις συμβατότητας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
1. Να είναι ανθρώπινης προέλευσης και άριστης ποιότητας αντιοροί, κάτι που πιστοποιείται αφενός
από την υψηλή συγγένεια και ειδικότητα τους, αφετέρου από τον τίτλο τους.
2. Να μην προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις η φαινόμενο προζώνης
3. Να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται ομάδες χαμηλής αντιγονικότητας, να είναι
απαλλαγμένα δε μη ειδικών αντισωμάτων ώστε να αποφεύγονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
4. Η προκαλούμενη αντίδραση να είναι καθαρή και εμφανής ώστε να αποφεύγονται λάθη
αναγνώρισης και να γίνεται μέσα σε ένα λεπτό
5. Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν σαφή συγκόλληση 3-4 σταυρών με εναιώρημα
ερυθρών
6. Να έχουν αποδεκτό ποιοτικό έλεγχο από μεγάλους οργανισμούς (FDA, Paul Ehrlich).
7. Ο χρόνος ζωής να είναι μεγάλος και να μην είναι βραχύτερος του έτους από την στιγμή της
παράδοσης του
8. Να αναφέρονται οι τίτλοι στους οποίους αντιδρούν οι προσφερόμενοι αντιοροί και να υποβληθούν
τα απαραίτητα πιστοποιητικά
9. Πελατολόγιο
10. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά
Ζητούνται:
Αντιδραστήρια που προσδιορίζουν την ομάδα
1. ΑΝΤΙ-Α
8750 εξετάσεις
a. Να είναι μονοκλωνικός και ο τίτλος να είναι πάνω από 1/128
2. ΑΝΤΙ-Β
8750 εξετάσεις
a. Να είναι μονοκλωνικός και ο τίτλος να είναι πάνω από 1/128
3. ΑΝΤΙ-ΑΒ
8750 εξετάσεις
a. Να είναι μονοκλωνικός
4. ΑΝΤΙ-D
8750 εξετάσεις
a. Να είναι μίγμα μονοκλωνικών αντιορών IgG και IgM και ικανό να ανιχνεύει ασθενη D (Dw)
και ποικιλίες D( D variant) συμπεριλαμβανόμενης και της DVI.
5. ΑΝΤΙ-Α1
3000 εξετάσεις
6. ANTI-c Monoclonal5ML/125 TESTS
1875 εξετάσεις
7. ΑΝΤΙ-e
1000 εξετάσεις
Οι παραπάνω αντιοροί να είναι μονοκλωνικής προέλευσης
8. ΑΝΤΙ- KELL
1000 εξετάσεις
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