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Πληροφορίες:  Παπαχαντζή Αγγελική 
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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
(θα αναρτηθεί στο portal του ΕΣΗΔΗΣ, στο χώρο 
του διαγωνισμού καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Ε.ΚΕ.Α.)

Θέμα: «Διευκρίνιση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του με α/α 16 είδους του πίνακα του 
διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 107949 και αριθ. διακήρυξης 01/21».

Σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 107949 και με αριθ. 

διακήρυξης 01/21, για την προμήθεια διάφορου υγειονομικού υλικού, με ημερομηνία διενέργειας 

26/04/2021, σας ενημερώνουμε ότι η περιγραφή του είδους με α/α 16 του πίνακα του διαγωνισμού 

είναι ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ/ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 8,5 ml και όχι φιαλίδια 

γενικής αίματος 8,5 ml, όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε και οι τεχνικές προδιαγραφές του είναι 

οι ακόλουθες:

16. Φιαλίδια βιοχημικών/ανοσολογικών προσδιορισμών 

 Να είναι κενού αέρα (vacutainer), αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gei 
διαχωρισμού.

To gel διαχωρισμού να είναι τοποθετημένο στον πυθμένα του σωληνάριου υπό κλίση, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη αναλυτική σταθερότητα και ταχύτερος διαχωρισμός.

To gel διαχωρισμού αποδεδειγμένα να διατηρεί το σχήμα του και τη συνοχή του καθώς και να 
μην υπάρχει αιμόλυση και σχηματισμός ινικών στον ορό, μετά τη μεταφορά και παραμονή του 
φυγοκεντρημένου δείγματος έως 24 ώρεςΣτο σωληνάριο θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη 
πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η 
ημερομηνία λήξης.

Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία, EN ISO 1137, με sterility assurance level (SAL) της 
τάξεως 10-6.



Διαστάσεις: 16x100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης 
διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm

Χωρητικότητα: 8,0 με 10,0 ml.

Οι τιμές και ποσότητες δεν αλλάζουν και ισχύουν αυτές της Διακήρυξης, όπως έχει 
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του 
Ε.ΚΕ.Α.

Παναγιώτης Κατσίβελας

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προέδρου, Διεύθυνση Συντονισμού & Οργάνωσης, Τμήμα 
Διαχείρισης Οικονομικών, Γραφείο Προμηθειών.

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
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