
 

 

                Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση του φορέα σας με τίτλο 

«ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΣΥΣΤΗΜΑ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ» αναρτήθηκε και έλαβε μοναδικό κωδικό 21DIAB000017146. 

 

 

                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &  

ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –   

 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
Διεύθυνση : Διοικητικό 

Τμήμα :       Οικονομικού 

Ταχ. Δ/νση : 3ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου      
Πληροφορίες : Φραγκιαδουλάακη Ρ.                  

           

           
          Αγρίνιο, 01 -06-2021 

          Αρ. Πρωτ. :6577 
                                                                                                        

 

 
ΠΡΟΣ:          

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                                                                     
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση :   Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα 

  Τηλ. : 2641361229 -233                                      Τηλέφωνο: 2131514293,  2131514551 
      e-mail  : gnaprom@gmail.com                               e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                          
ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (Α) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-Cov-2 προγράμματος INTERREG VA Greece Italy  » ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ.›› 

 
 

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) την δημόσια 
διαβούλευση με τίτλο «Ανακοίνωση  Πρώτης Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ REAL 

TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-Cov-2 προγράμματος INTERREG VA 

Greece Italy» για τις ανάγκες του Γ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  για χρονικό διάστημα 15 
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. 

Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε μορφή pdf και η ανακοίνωση-πρόσκληση σε μορφή word, 
και σε pdf. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 

                                              

                                                Ο Διοικητής  

 

                                                                                                ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ 

                                                                                                                                           

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :  

1. Γρ. Προμηθειών                                                                   

 Επισυναπτόμενα :  

        1. Ανακοίνωση Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για «ΣΥΣΤΗΜΑ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-Cov-2 προγράμματος INTERREG VA Greece Italy »   

mailto:gnaprom@gmail.com
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      2. Τεχνικές προδιαγραφές για «ΣΥΣΤΗΜΑ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

CORONAVIRUS SARS-Cov-2 προγράμματος INTERREG VA Greece Italy » 

 

 

 

 

 

        1. Ανακοίνωση Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για «ΣΥΣΤΗΜΑ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-Cov-2 προγράμματος INTERREG VA Greece Italy »   

 

 

                                                                                                                  

                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –   
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

Διεύθυνση : Διοικητικό 

Τμήμα :       Οικονομικού 
Ταχ. Δ/νση : 3ο  χλμ Ε.Ο Αγρινίου-Αντιρρίου      

Πληροφορίες : Φραγκιαδουλάακη Ρ.                  

           
           

          Αγρίνιο,     01/06/2021 
          Αρ. Πρωτ. : 6581 

                                                                                                        

 
 

ΠΡΟΣ:    ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις) 
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr      

  Τηλ. : 2641361229 -233                                       

      email  : gnaprom@gmail.com                                                                                                                              

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου   λαμβάνοντας υπ’ όψιν :  

1) Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς  

υγείας». 

2) Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων». 

3) Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο 

αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί 

δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας  της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

4) Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία 

των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων». 

5) Το με αρίθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 

«Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016». 

6) Το με αρίθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιος 

για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων». 
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7) Την υπ.αριθμ. 4η/2-3-2021 θέμα 19ο εξ αναβολής πράξη του Δ.Σ. του νοσοκομείου με θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG VA GREECE ITALY ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  COVID-19. 

8) To υπ.αριθμ. 6365/26-05-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από την 

επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών. 

 Aνακοινώνει την διεξαγωγή της  πρώτης  (Α’) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για «ΣΥΣΤΗΜΑ REAL 

TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-Cov-2 προγράμματος INTERREG VA 

Greece Italy» και να αποστείλουν στην Υπηρεσίας μας  τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, 

προκειμένου να καταρτιστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται  για το χρονικό διάστημα  δέκα πέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την  

ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοτοπο του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Γενικού 

Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  (www.hospital-agrinio.gr). 

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω 

της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με 

αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.  

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. 

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να 

ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, 

φωτογραφίες κ.λπ.).  

Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η 

καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα 

γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο 

αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. 

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.  

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Ν.Μ.Αγρινίου  (www.hospital-agrinio.gr) με τα 

στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που 

υποβλήθηκαν.  

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική 

φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο 

των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :  

1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών. 

2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.  

3) Τις παραδοχές της επιστήμης. 

4) Την εμπειρία.  
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5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 

6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που  προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών 

και προτύπων.  

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

 

 

 
            

 

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές για «ΣΥΣΤΗΜΑ REAL TIME-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ CORONAVIRUS SARS-Cov-2 προγράμματος INTERREG VA Greece Italy » 

 

Τεχνικές  Προδιαγραφές RT-PCR για την ανίχνευση σε βιολογικά δείγματα       SARS-CoV2 

 Πλήρως αυτοματοποιημένη ενιαία πλατφόρμα,  για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων βημάτων των 

εξετάσεων από την εισαγωγή του δείγματος έως το αποτέλεσμα χωρίς ενδιάμεση παρέμβαση του χρήστη  
(απομόνωση νουκλεινικών οξέων, διεξαγωγή Real-time PCR και ανάλυση αποτελεσμάτων).  

 Να χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα αντιδραστήρια και αναλώσιμα απομόνωσης νουκλεινικών οξέων, τα οποία να 

είναι έτοιμα προς χρήση προμοιρασμένα σε ειδικούς υποδοχείς μιας χρήσης και πιστοποιημένα για in vitro 

διαγνωστική χρήση (CE/IVD) 
 Να μπορεί να επεξεργαστεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 10 δείγματα. 

 Να απαιτείται μικρός χρόνος για τη διεξαγωγή της αντίδρασης (να μην ξεπερνά τις 2.5 ώρες).   

  Να έχει τη δυνατότητα φύλαξης του απομονωμένου γενετικού υλικού για επιπλέον εξετάσεις ή τυχόν 

επανέλεγχο. 

 Να μπορεί να εκτελεί απομόνωση γενετικού υλικού από δείγματα διάφορων τύπων ακόμη και ταυτόχρονα.  

 Να δέχεται κατευθείαν διάφορους τύπους πρωτογενών σωληναρίων συλλογής δειγμάτων από όπου μπορεί 

να προχωρήσει η απομόνωση γενετικού υλικού. 
 Να έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαφορετικών PCR πρωτοκόλλων από  ένα δείγμα απομονωμένου 

γενετικού υλικού είτε ανεξάρτητων είτε με τη μορφή multiplex (περισσότερες από 3 εξετάσεις ανά δείγμα).  

 Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενετικό υλικό που έχει ήδη απομονωθεί με την ίδια ή διαφορετική 

πλατφόρμα. 
 Θα εκτιμηθεί αν διαθέτει όσο το δυνατό πληρέστερη γκάμα  real-time PCR κιτ για ανίχνευση  παθογόνων 

από τον κατασκευαστικό οίκο (σχετιζόμενα με μεταμόσχευση, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις,  λοιμώξεις 

αναπνευστικού, λοιμώξεις γαστρεντερολογικού, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κα ) από τον ίδιο 

κατασκευαστικό οίκο.  
 Το σύστημα να είναι πιστοποιημένο για διαγνωστική χρήση CE-IVD. 

 Ο αναλυτής να προσφέρεται ως συνοδός εξοπλισμός 

 Να συνοδεύεται από κατάλληλο UPS. 

 Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το LIS/HIS σύστημα του Νοσοκομείου.  

 H παράδοση  στο νοσοκομείο να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Έως 1 μήνα από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

 Να υπάρχει ετοιμοπαράδοτη ποσότητα αντιδραστηρίων, ικανή να καλύψει τις ανάγκες του τμήματος 

τουλάχιστον για τους δύο (2) πρώτους μήνες λειτουργίας του αναλυτή. 
 

 
 

 

 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιδραστηρίου Real Time PCR για την ανίχνευση του COVID-19 στο 
Αυτοματοποιημένο σύστημα 



 

 Πλήρες κιτ για την ποιοτική ανίχνευση με Real-time PCR του νέου κορονοϊού Covid-19, με one-step 

αντίστροφη μεταγραφή/Real-time PCR  

 Το κιτ αντίδρασης να  ανιχνεύει τα γονίδια RdRP και orf8 με όριο ανίχνευσης 100copies/ml 

  Να διαθέτει σήμανση CE/IVD 

 Να περιλαμβάνει ανίχνευση ενδογενούς εσωτερικού control για έλεγχο της όλης διαδικασίας . 

 Να δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης σε δείγματα του αναπνευστικού (πχ επιχρίσματα ρινοφαρυγγικού) και 

σίελο 

 Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ποσοτικό προσδιορισμό του νέου κορονοϊού Covid-19 με τη χρήση 

κατάλληλων standards που διατίθενται από τον κατασκευαστικό οίκο 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ανίχνευση σε βιολογικά δείγματα       

SARS-CoV2 με RT-PCR 
 

3600 test 

 

 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προσφορά εφεδρικού αναλυτή με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 

Φορητό αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης RΤ-PCR για την ανίχνευση του SARS-Cov-2 
 

 Το σύστημα να πραγματοποιεί αυτόματα ταχεία απομόνωση νουκλεϊκού οξέος και ενίσχυση του φορτίου σε 

λιγότερο από 50 λεπτά.   
 Να παρέχει γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα για διάγνωση κορονοϊού, άλλων παθογόνων και ειδικών 

μοριακών δεικτών. Να αναφερθούν οι επιπλέον διαθέσιμες εξετάσεις στην πλατφόρμα 

 Να διαθέτει έγχρωμη oθόνη αφής  και ενσωματωμένο εκτυπωτή 

 Να έχει υψηλή ευαισθησία: 200 copies/ml 

 Να έχει 4 Κανάλια  

 Να είναι μικρών διαστάσεων, φορητός 

 Να παρέχεται μαζί με το σύστημα ότι απαιτείται για την ορθή λειτουργία του 

 Ο αναλυτής να έχει CE MARK. 

 
 

Χαρακτηριστικά κιτ ανίχνευσης του SARS-Cov-2 

 Γονίδια στόχοι: ORF1ab και N gene  

 Ενδογενές γονίδιο control για αποφυγή ψευδών αρνητικών δειγμάτων 

 Το κιτ να διαθέτει θετικό και αρνητικό μάρτυρα 

 Τύπος δείγματος: ρινοφαρυγγικό , βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, πτύελο 

 Να είναι CE IVD 

 Να παρέχονται μαζί με το κιτ τα απαραίτητα αναλώσιμα, PCR tubes, tips κτλ 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ανίχνευση σε βιολογικά δείγματα       
SARS-CoV2 με RT-PCR 

(monotest) 
 

100 test 

 


