
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών  

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηωλ θάηωζη εηδώλ κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή, όπωο αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ γηα όζα πιηθά ππάξρνπλ.      

   

                                          

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 RAPID TEST 1500 ΣΕΜΑΥΙΑ 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΑΥΕΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΑΝΣΙΓΟΝΩΝ SARS-COV-2 (RAPID TEST) 

Σα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά δηαγλωζηηθήο επάξθεηαο ηωλ ηαηξνηερλνινγηθώλ πξνϊόληωλ ηαρέωλ 

ειέγρωλ αληηγόλωλ SARS-CoV-2 (rapid test), γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρωλ λόζεζεο από ηνλ θνξωλνϊό 

COVID-19, όπωο νξίδνληαη από ην ΦΔΚ 5198/Β΄/24-11-2020, είλαη ηα εμήο: 

1. Η επαηζζεζία ηνπο λα είλαη ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 90% γηα SARS-Cov-2 ζε ζύγθξηζε κε 

κνξηαθό ηεζη αλαθνξάο θαη ε εηδηθόηεηα λα είλαη ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 99%, θαζώο επίζεο 

λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ελδείμεηο απνηειέζκαηνο ε έλδεημε εγθπξόηεηαο εθηέιεζεο ηεο 

δνθηκαζίαο. 

2. Να βξίζθνληαη θαηαρωξεκέλα ζηε ιίζηα ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο. 

3. Να αληρλεύνπλ ην αληηγόλν ηνπ SARS-CoV-2. 

4. Να εθηεινύληαη ζε δείγκαηα ξηληθνύ, θαξπγγηθνύ ή ξηλνθαξπγγηθνύ επηρξίζκαηνο. 

5. Να έρνπλ έγθξηζε CE-IVD. Έγθξηζε FDA-EUA γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξνϊόληα ηαρέωλ ειέγρωλ 

αληηγόλωλ SARS-CoV-2 (rapid test) είλαη επηζπκεηή αιιά όρη ππνρξεωηηθή. 

 

                  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 2
η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       

 ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΙ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-Ππομήθειερ 

PLΠιεξνθνξίεο: Παπαιηά Οπξαλία 

Σα Σαρ. Γ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

      Σειέθωλν: 22543-50148 

      e-mail: prom@1160.syzefxis.gov.gr 

 

 

                        

 

 

                                        Μύξηλα, 27-01-2022 

                                        Αξηζκ. Πξωη :787 
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6. Να παξέρνπλ απνηέιεζκα εληόο 30 ιεπηώλ. 

7. Να δύλαηαη λα απνζεθεπηνύλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα πιένλ ηνπ κελόο ζε ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 

δωκαηίνπ από 5 έωο 30 βαζκνύο Κειζίνπ.  

Σα παξαπάλω είδε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηωλ Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ Πξνηύπωλ 

θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE 

 Οη ηηκέο ηωλ πξνζθεξνκέλωλ πιηθώλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο (αλ ππάξρνπλ) ηνπ 

Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ ηεο ΔΠΤ. 

   Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο  ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ απνξξίπηνληαη 

 Γεθηέο ζα γίλνπλ όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνύλ έωρ 01-02-2022 και ώπα 14:00 κέζω e-mail ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : prom@1160.syzefxis.gov.gr . 

 

                                                                                                                             Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
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ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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