
 

 

     
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                       

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                                     ΕΑΚΤΝΘΟ     20-5-2022 

ΓΗΟΗΚΖΖ 6εο ΤΓΔΗΟΝΟΜ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ      ΑΡ.  ΠΡΧΣ.        2314 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»  

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ-ΟΗΚ/ΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ                                               ΠΡΟ :  ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΤΠΟΓ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

Σαρ. Γ/λζε: Γατηάλη Εαθχλζνπ Σ.Κ. 291 00  

Πιεξνθνξίεο: ΘΔΟΓΧΡΗΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΑ  

ΣΖΛ.: 2695360606 

E-mail:  grafprom@1696.syzefxis.gov.gr 

 

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Καηάζεζεο Πξνζθνξάο  
  Σν  Γ. Ν. Εαθχλζνπ, έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 
-ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», θαζώς θαη ηης ηροποποηήζεης ασηού  

-ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην 

ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

--ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,, 

θαζώς θαη ηης ηροποποηήζεης ασηού  

-ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

-ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ΚΖΜΓΖ  …»,  

-ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, 

δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

-ηνπ π.δ  80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”,  

-ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β‟ 3400) Ρύζκηζε ζεκάησλ ΚΖΜΓΖ   

 θαζψο θαη   

- Σελ ππ’ αξίζκ. 39/4-12-2017 απφθαζε ηνπ Γ..  ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: 723Ζ4690ΒΞ-2ΥΤ), πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε πξαθηηθνχ 

ηεο επηηξνπήο θαηάξηηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΩΝ ΣΔΣ (CPV 

33696200-7) (ΚΑΔ 1359) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ παξαηεξήζεσλ – 

ζρνιίσλ, θαηά ελ δηάξθεηα ηεο 2εο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο πνπ είρε ηεζεί έσο ηηο 12-1-2017, ζχκθσλα κε ην αξ. πξση. 89/4-1-

2017, ΑΓΑ:75Φ54690ΒΞ-Β3Τ έγγξαθν καο–πξφζθιεζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 - Σελ ππ’ αξίζκ. 12/14-4-2022 ζέκα 1
ν
, κε  ΑΓΑ:  9ΗΗ44690ΒΞ-ΟΤ2,  απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.Ε., πνπ αθνξνχζε 

ηελ  Έγθξηζε ηνπ  Πίλαθα Πξνγξακκαηηζκνχ Τιηθψλ θαη Τπεξεζηψλ (ΠΠΤΤ) αλά ΚΑΔ θαη αλά CPV πνπ 

θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηα φξηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022  θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4542/2018 (ΦΔΚ 

95 / Α' / 1-7-2018), άξζξν ηέηαξην «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ΔΚΑΠΤ» παξ.1. θαη ηνπ λ. 4915/2022 (ΦΔΚ 63 / Α' / 24-3-2022), άξζξν 79. 

- Έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο: 0/697, 583/0, ΑΓΑ: 66Γ64690ΒΞ-ΒΓΟ, Πνζνχ: 500,00 € (γηα ην 2022)   

- Σελ αλάγθε γηα  εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 
 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ πξνκήζεηα  

Αληηδξαζηεξίσλ γηα Δμεηάζεηο Απηφκαηνπ Αλνζνινγηθνχ Αλαιπηή Αηκνδνζίαο 

(CPV  38434580-5, πζθεπέο αλάιπζεο γηα αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο) (KAE  1359),  κε ηαπηφρξνλε 

παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ αλαιπηή  θαζψο θαη ησλ αλαισζίκσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα 

ησλ εμεηάζεσλ. {Πηζαλή πνζφηεηα: 6.145 ηεζη}, γηα θάιπςε αλαγθψλ πεξίπνπ ελφο (1) έηνπο. 

 Πηζαλήο πξνυπ. δαπάλεο   29.085,10 € πξν ΦΠΑ   ή    31.096,62 €  ζπκπ. ΦΠΑ 6% & 24%, σο εμήο: 
 Πηζαλή πξνυπνι. δαπάλε πξν ΦΠΑ Πνζνζηφ ΦΠΑ Αμία ΦΠΑ Πηζαλή πξνυπνι. δαπάλε ζπκπεξ. ΦΠΑ 

 27.605,02 € 6% 1.656,30 € 29.261,32 € 

 1.480,08 € 24% 355,22 € 1.835,30 € 

χλνιν:  
29.085,10 € 

 

2.011,52 € 31.096,62 € 
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Με θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ), επί ηεο ζπλνιηθήο πξνζθεξφκελεο δαπάλεο πξν ΦΠΑ, γηα ηελ εθηέιεζε φισλ 

ησλ δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ.  

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο ζηελ πεξίπησζε ηελ νπνία ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά εμέηαζε, πνπ 

ζα δνζεί ππεξβαίλεη ηελ αλψηαηε ηηκή πνπ ηπρφλ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δ.Π.Τ. 

(www.epromy.gr), γηα ηελ ίδηα εμέηαζε ζηνλ ίδην αλαιπηή, θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο (Ν. 3918/2-4-2011). 

Ζ Γαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνι  ηνπ Γ.Ν.Ε. (ΚΑΔ 1359) έηνπο 2022. 

   

Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηελ  Σξίηε 31/5/2022  

θαη ψξα 13:00 θαη εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ / θάζεσλ {Άξζξν 118 «Απεπζείαο αλάζεζε» ηνπ Ν. 

4412/2016, Άξζξν 41 «Αληηζηξνθή ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία…» ηνπ λ. 4782/2021} 

«Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε  ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο).  

 

Ζ παξνχζα  ζα αλαξηεζεί ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ,  ζην  ΚΖΜΓ θαη  ζα ζηαιεί κε e-mail ζηα Δπηκειεηήξηα. 

 
ΠΑΡΑΓΟΖ 

ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη θάζε θνξά, κε επζχλε θαη 

κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, ελψπηνλ αξκφδηαο Δπηηξνπήο παξαιαβήο, πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ 

απφ ηελ Γ/λζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΔΛΑΥΗΣΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΓΔΝ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ. Οη ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηεο, ζα 

πξνζαξκφδνληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΓΔΗΓΜΑ 

Απφ θνξέα: ΟΥΗ 

Απφ ζπκκεηέρνληεο: κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο φηη: ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, επίδεημε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

αλαιπηή, ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ε επίδεημε ζα γίλεη 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

 

   Έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε παξνχζα πξφζθιεζε  θαζψο θαη νη  ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, ζα δεκνζηεχνληαη ζηνπο 

ίδηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ζα απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα ιάβεη γλψζε γηα απηέο. 

Οη παξερφκελεο απφ ην Ννζνθνκείν δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο 

πξφζθιεζεο. 

  

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζηελ δηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
(άξζξν 1, παξ. 11,  ηνπ λ. 4782/2021,  « σο „νηθνλνκηθόο θνξέαο‟ λνείηαη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή δεκόζηνο 

θνξέαο ή έλσζε απηώλ ησλ πξνζώπσλ ή θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ » 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

 

Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο  εηδηθνχο,  γεληθνχο φξνπο & πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζεο, νη νπνίνη  είλαη απαξάβαηνη θαη ε κε ζπκκφξθσζή ηνπο,  ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηεο 

πξνζθνξάο. 

 

-- Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ. 

 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη 

ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο 

πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ  

 

Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 1…ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ                                                
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Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη (γηα δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή) ζπληάζζνληαη ζηελ  ΔΛΛΖΝΗΚΖ  

ΓΛΧΑ 

Οη πξνζθνξέο γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο, ζα απνζηαινχλ ζε ΦΡΑΓΗΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ ζην 

Γ. Ν. Εαθχλζνπ «Άγηνο Γηνλχζηνο» νδφο: Γατηάλη, ΣΚ 291 00  ΕΑΚΤΝΘΟ Γξακκαηεία - Πξσηφθνιιν,   

κέρξη θαη ηελ ίδηα  εκέξα δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζία αλάζεζεο, αιιά κηα ψξα πξηλ ηεο νξηζζείζεο,  γηα ηελ 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ.   

 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ ππεξεζία καο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, ε επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, 

πξνζζήθεο, θ.ι.π. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ  

 Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο θαη ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο πξνζθνξάο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

    Α) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα   

    Β) Ο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο καο:   ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ   « ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ » 

«ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηελ αξίζκ. πξση. 2314/20-05-2022  «Πξφζθιεζε γηα Καηάζεζε Πξνζθνξάο γηα ηελ 

πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ γηα Δμεηάζεηο Απηφκαηνπ Αλνζνινγηθνχ Αλαιπηή Αηκνδνζίαο 

    Γ) Ζ εκεξνκελία θαη ψξα  αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ: Σξίηε 31/5/2022  θαη ψξα 13:00 

Γ) «Να κελ αλνηρζεί ν θάθεινο  απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνζθξάγηζεο (δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηερληθή - νηθνλνκηθή πξνζθνξά) 

κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη νη δηαγσληδφκελνη ή εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο. 

Ζ αλσηέξσ απνζθξάγηζε-αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθή – νηθνλνκηθή) 

νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο, ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο. 

Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.  

Ζ εμέηαζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ησλ άιισλ ζπκκεηαζρφλησλ, ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θαη 

ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

 

Άξζξν 2…ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ο  ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ  ηεο παξ.4 ηνπ άξζξ. 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

εκεξνκελία ζχληαμεο ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ  θαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα δειψλεη :   

1) Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην    

2) Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο.  

3) Γελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 4782/2021. 

4) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο  δξαζηεξηφηεηαο. 

5) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη  ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα.              Καζψο θαη: 

α) Σελ πιήξε απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο, φπσο  

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 

β) Όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, δειαδή: θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή 

θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

απαζρνιεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφ αλάζεζε  έξγνπ θαη φηη επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα θάζε 

παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, γηα ηνπο νπνίνπο έιαβε 

πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε 

ε) πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο.  

δ) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ,  ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
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Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε,  καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

ε) Γελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο απηήο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη 

ζ) Οπνηνδήπνηε έγγξαθν ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο θαη Αμηνιφγεζεο, ζα ην θαηαζέζεη  

εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηελ  ηερληθή πξνζθνξά ζπκπεξηιακβάλνληαη  ηα  εμήο: 

α) Έληππν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή CD- ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή) ζην νπνίν ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πεξηγξάθεη ηα πξνζθεξφκελα είδε, πψο 

αθξηβψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη θαη ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ, απφ απηέο πνπ ζέηνπλ νη δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζεο  

Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαζέζεη ΠΗΝΑΚΑ κε ηα πξνζθεξφκελα 

είδε θαη λα αλαγξάθεηαη γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο:  

-- ε πεξηγξαθή  

-- ε εκπνξηθή νλνκαζία  

-- ν θσδηθφο είδνπο  

-- ν θσδηθφο ΔΚΑΠΣΤ  

-- ε ρψξα πξνέιεπζεο πιηθψλ  

-- ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ  

-- ε ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ, (ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο)  
-- ν ρξφλνο δσήο ζε κήλεο (απφ ηελ παξαγσγήο ηνπο έσο ηελ ιήμεο ηνπο )  

ε πξνζθεξφκελν είδνο πνπ δελ ζα πιεξνχληαη ηα παξαπάλσ, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθην.  

Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα 

ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο.  

 

β) πκπιεξσκέλν ην «ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ» πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφθιεζε 
-- ηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΗ» πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζεσξνχκελε σο απαξάβαηνο φξνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξφθιεζε. 

-- ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε 

πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη.  

(Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο)  

-- ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,  

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο 

πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο 

εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ 

Πηλάθσλ πκκφξθσζεο.  

Δίλαη απαξαίηεηε ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ 

ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4, Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.).  

-- Σνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ θαη ε παξνρή 

φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. 

{Σα θαηαηεζεηκέλα prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη 

ηα αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ}. 

 

γ) Τιηθφ ηεθκεξίσζεο, ηδίσο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά {πιεξνθνξίεο, δειψζεηο, πηζηνπνηεηηθά 

θαηαιιειφηεηαο CE, ISO θ.ι.π.} βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο (άξζξν 94 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ δεηνπκέλσλ πιηθψλ.  

(Σα μελφγισζζα έγγξαθα λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα, ζηελ Διιεληθή γιψζζα) 
Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε Αξκφδηαο Αξρήο ηεο Υψξαο πνπ έρεη έδξα ην 

εξγνζηάζην παξαγσγήο αληηδξαζηεξίσλ, ε νπνία ζα βεβαηψλεη φηη ην εξγνζηάζην δηαζέηεη άδεηα δπλαηφηεηαο 

παξαγσγήο in vitro αληηδξαζηεξίσλ. 

 

εκείσζε: Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 

 ==ηελ αξρή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζα  θαηαγξάθνληαη ηα  πεξηερφκελα απηήο==. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
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Έληππν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή CD, ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή) θαη πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία, νλνκαηεπψλπκν, ππνγξαθή ηνπ Νφκηκνπ 

Δθπξνζψπνπ θαη ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη  ζα πεξηιακβάλνληαη ζπκπιεξσκέλνη νη θάησζη πίλαθεο:   

 

ΠΗΝΑΚΑ 1. ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ / ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ- ΣΔΣ 
   (α) (β) (γ) (δ) (ε) (ζη) (δ) (ε) 

α/α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧ

Ν  εμεηάζεσλ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΚΔΔΟΚΔ & 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

ΤΝΣΟ 

ΜΟ-

ΓΡΑΦΗΑ 

Πξνζθεξφκελε Σηκή  αλά / 

κνλάδα κέηξεζεο– ηεζη **** 

ΣΗΜΖ / 

ΣΔΣ 

ΠΡΟ  

ΦΠΑ 

 

(γ)= 

(α) + (β) 

 

Δλδεηθηη-

θή  

Πνζφηεηα 

Γαπάλε 

γηα ηελ  

ΕΖΣΟ

ΤΜΔΝ. 

ΔΞΔΣΑ

Ζ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

 

(ε) = 

(γ) x (δ) 

ΠΟ- 

Ο- 

ΣΟ 

ΦΠΑ 

% 

Τ-

ΝΟ-

ΛΟ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗ

ΚΟ 

ΚΟΣΟ

 

ΕΖΣΟΤ

ΜΔΝ. 

ΔΞΔΣΑ

Ζ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

(ε)= 

(ε) +(δ) 

Κφζηνο 

ΑΝΣΗΓΡΑ- 

ΣΖΡΗΧΝ 

αλά ηεζη 

Πξν ΦΠΑ 

(πίλαθαο 2, 

ζηήιε 10 ) 

Κφζηνο 

ΑΠΑΡΑΗΣΖ

ΣΧΝ 

ΑΝΑΛΧΗΜ

ΧΝ/ 

CONTROLS/ 

CALIBRAT

ORS 

αλά ηεζη 

Πξν ΦΠΑ 

(πίλαθαο 3, 

ζηήιε 9) 

1 ………… …… ……… € ……… € … € …… …€ ..% …€ …€ 

2 ………… …… ……… € ……… € … € …… …€ ..% …€ …€ 

3 ………… …… ……… € ……… € … € …… …€ ..% …€ …€ 

 

 

****ηελ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ηηκή αλά εμέηαζε πνπ ζα δνζεί πξν ΦΠΑ {ζηελ ζηήιε (γ)} 

πεξηιακβάλνληαη:  

-- ηα επί κέξνπο θφζηε φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ 

εμεηάζεσλ (αληηδξαζηήξηα (πίλαθαο 2, ζηήιε 10, ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) πιηθά βαζκνλφκεζεο θαη 

ειέγρνπ (controls, calibrators), ινηπά αλαιψζηκα πιηθά ζηα νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ην κειάλη θαη ην 

ραξηί εθηχπσζεο – ζεξκηθφ ή θνηλφ -, παξνρή κεραλεκάησλ, ζπληήξεζε, εθπαίδεπζε θ.ι.π.) (πίλαθαο 3, 

ζηήιε 9).  

-- ηα έμνδα κεηαθνξάο, θ.ι.π. γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Πξνκεζεπηή ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξνχζα πξφθιεζε (παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016).  

-- νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε  

Αθνινπζνχλ νη ΠΗΝΑΚΔ ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ηεο ηηκήο / εμέηαζε πνπ δφζεθε {ζηελ ζηήιε (γ) } 

ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, φπνπ γηα θάζε εμέηαζε πξνέθπςε ην θφζηνο  

-- ησλ αληηδξαζηεξίσλ {ζηήιε (α)}  

-- ησλ αλαισζίκσλ (θαη ην κειάλη θαη ην ραξηί εθηχπσζεο (ζεξκηθφ ή θνηλφ), θαζψο θαη ησλ επηπξφζζεησλ 

πιηθψλ, φπσο πιηθά βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ (controls, calibrators), {ζηήιε (β)}  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.. ΑΝΑΛΤΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ 

ΒΑΔΗ ΣΩΝ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

θαη ηνπ πξνζθεξφκελνπ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Α/Α 

ΔΞΔΣΑ

Ζ/ 

ΤΝΣΟ

ΜΟΓΡΑ

ΦΗΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΠΡΟΦΔΡΟ

ΜΔΝΟΤ 

ΔΗΓΟΤ 

ΚΧΓ. 

ΔΡΓΟΣΑ

ΗΟΤ 

ΚΑΣΑΚ

ΔΤΖ 

ΣΔΣ

/ 

ΤΚ

ΔΤΑ

ΗΑ 

ΣΗΜΖ / 

ΤΚΔ

ΤΑΗΑ 

ΠΡΟ  

ΦΠΑ 

 

ΕΖΣΟΤ

ΜΔΝΟ 

ΑΡΗΘΜ

Ο 

ΔΞΔΣΑ

ΔΧΝ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΤΚΔΤΑΗΔ ΓΗΑ 

ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 

(8)= 

(7) : (5) 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΕΖΣ. 

ΤΚ. ΠΡΟ 

ΦΠΑ ΓΗΑ ΣΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ 

ΕΖΣΟΤΜΔΝ. 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 

(9)= 

(8) x (6) 

 

ΣΗΜΖ / 

ΣΔΣ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

 

 

 

(10)= 

(9) : ( 7) 

 

ΠΟ- 

Ο- 

ΣΟ 

ΦΠΑ 

% 

ΤΝΟ

ΛΟ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟ- 

ΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ ΣΔΣ   

ΜΔ ΦΠΑ 

 

 

( 13)= 

( 10) + (12 ) 

 

1     €   € €  € € 

2     €   € €  € € 
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3     €   € €  € € 

     €   € €  € € 

ΤΝΟΛΑ :  ηεζη  € €  € € 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3. ΑΝΑΛΤΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩΝ 

ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ / CONTROLS/ CALIBRATORS 

ΓΗΑ ΣΗ ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΚΧΓΗΚ

Ο 

ΔΗΓΟΤ

 

ΠΔΡΗΓ

ΡΑΦΖ 

ΠΡΟ-

ΦΔΡ. 

ΔΗΓΟΤ

 

ΚΧΓ. 

ΔΡΓΟ-

ΣΑΗΟΤ 

ΚΑΣΑ-

ΚΔΤΖ 

ΤΚ

ΔΤΑ-

ΗΑ 

ΣΗΜΖ / 

ΤΚΔΤ-

ΑΗΑ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

 

ΕΖΣΟΤΜ

ΔΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ

 

ΔΞΔΣΑ

ΔΧΝ 

ΑΠΑΗΣΟΤ

ΜΔΝΔ 

ΤΚΔΤΑ

ΗΔ ΓΗΑ 

ΣΗ 

ΕΖΣΟΤΜΔ

ΝΑ ΣΔΣ 

 

(7) = 

(6) : (4) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΑΠΑΗΣΟΤ-

ΜΔΝΧΝ  

ΤΚΔΤΑ. 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

(8) = 

(7) Υ (5) 

ΣΗΜΖ / 

ΣΔΣ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

 

 

 

(9)= 

(8) : (6) 

 

ΠΟΟ

ΣΟ 

ΦΠΑ 

% 

ΤΝΟ

ΛΟ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΣΔΣ   ΜΔ 

ΦΠΑ 

 

 

 

(12) 

= (9) + (11) 

 

    €   € €  € € 

    €   € €  € € 

    €   € €  € € 

    €   € €  € € 

ΤΝΟΛΑ : ηεζη  € €  € € 

 

ΖΜΔΗΩΖ: Λφγσ ηνπ φηη ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) επί ηεο ζπλνιηθήο πξνζθεξφκελεο δαπάλεο πξν 

ΦΠΑ, γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ  

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη ζπκκεηέρνληεο ζα κεηαθέξνπλ κφλν ηελ ζπλνιηθή δαπάλε,  

φπσο πξνέθπςε απφ ην άζξνηζκα ηεο ζηήιεο (ε) «Γαπάλε γηα ηελ ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΔΞΔΣΑΖ ΠΡΟ ΦΠΑ 

(ε)=(γ) x (δ) » ηνπ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ /ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ- ΣΔΣ  

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

Καηεγνξία 

πλνιηθή πξνζθεξφκελε δαπάλε 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεηνπκέλσλ 

εμεηάζεσλ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΠΟΟΣΟ 

ΦΠΑ % 

ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

πκπεξ. ΦΠΑ 

 
Αξηζκεηηθψο…… 

(νινγξάθσο)…… 
… % 

Αξηζκεηηθψο …€ 

(νινγξάθσο)…… επξψ. 

Αξηζκεηηθψο…… 

(νινγξάθσο)…… 

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο ζηελ πεξίπησζε ηελ νπνία ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά εμέηαζε, πνπ 

ζα δνζεί ππεξβαίλεη ηελ αλψηαηε ηηκή πνπ ηπρφλ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δ.Π.Τ. 

(www.epromy.gr), γηα ηελ ίδηα εμέηαζε ζηνλ ίδην αλαιπηή, θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο (Ν. 3918/2.04.2011). 

 

Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ (ψζηε λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κε ηηο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ), νη ζπκκεηέρνληεο εάλ είλαη εθηθηφ, εθηφο απφ ηελ ηηκή 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο λα αλαγξάςνπλ ζηελ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ηνπο πξνζθνξά:  

ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή θαηαρψξεζεο ηνπ είδνπο ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ή φηη ην πξνζθεξφκελν είδνο 

δελ εληάζζεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ. 
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Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε €, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά 

ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην 3
ν
  δεθαδηθφ ςεθίν είλαη = ή > ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη < ηνπ πέληε. 

 

- ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο 

Οηθνλνκηθνχο Πίλαθεο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Γελ επηηξέπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο.  

 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, 

θαηά ηελ ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ ΝΔΑ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

εκεηψλεηαη φηη: Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη δελ ζα ππφθεηληαη ζε θακία 

αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί. 

 

- Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά 

 

Ζ πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε εθφζνλ:  

-- δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή 

-- δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα 

-- ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο 

-- ζέηεη φξν αληηπξνζθνξάο. 

-  ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο μεπεξλά ηελ πξνυπνι. δαπάλε πνπ έρεη δνζεί 

 

 

 

Άξζξν 3… ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (άξζξν 97, ηνπ λ. 4412/2016) (άξζξν 39, ηνπ Ν.4782/2021)   

 Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα έρεη δηάξθεηα {270} εκεξψλ  απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηνπ αλνίγκαηνο 

ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν, ζα  απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

  

 

Άξζξν 4… ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

   Γηα  ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή  ιακβάλεηαη ππφςε ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)  επί ηεο ζπλνιηθήο πξνζθεξφκελεο δαπάλεο πξν ΦΠΑ, γηα 

ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ, εθ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ  ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ηνπο 

έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε  ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο πνπ επηζπλάπηνληαη. 

ηελ πεξίπησζε ΗΟΣΗΜΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ, ν πξνκεζεπηήο  ζα επηιεγεί κε θιήξσζε (Άξζξν 90, Ν. 

4412/2016)  

 

 

Άξζξν 5…ΚΡΗΖ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ --  ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 Ζ επηηξνπή κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα ην 

(80%) κέρξη θαη ην (120%) ηεο πνζφηεηαο αγαζψλ ή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 45, Ν. 4782/2021). 

Σν Ννζνθνκείν, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο Δπηηξνπήο (βάζε ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 46, Ν. 4782/2021) δηαηεξεί ην δηθαίσκα αδεκίσο λα απνθαζίζεη ηελ 

νξηζηηθή ή ηελ ελ κέξεη καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο.  

Μεηά ηελ ηερληθή - νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ππνγξάθεηαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφ ηα κέιε ηεο  επηηξνπήο 

θαη θαηαηίζεηαη γηα έγθξηζή ηνπ. 

         Μεηά ηελ ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ, θνηλνπνηείηαη απηφ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο. 

 

 

Άξζξν 6… ΔΝΝΟΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  

Γηα ηελ έλλνκε πξνζηαζία θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε εθηηκψκελε αμία ίζε ή 

θαηψηεξε απφ ην φξην ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ, ηζρχεη ην άξζξν 55 ηνπ  λ. 4782/2021. 
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Άξζξν 7…  ΚΑΣΑΘΔΖ  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ  ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο - πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο αλαθνίλσζεο αμηνιφγεζεο, λα πξνζθνκίζεη: 

 

Α... ΣΑ ΚΑΣΩΘΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ, ζε ηζρχ : 

α. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ   

 

β. ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ θαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ- πξνκεζεπηή, 

αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο  νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο (ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο- πξνκεζεπηήο,  έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά 

Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

πνπ λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ (Πξβι. παξ. 12 άξζξνπ 80 ηνπ 

λ.4412/2016)   

 

γ. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ πεξί κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ,  ζχκθσλα κε ηα άξζξα:  

      73 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4782/2021 θαη  

      74 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 4782/2021 

  

Δθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ή δελ πξνζθνκηζζνχλ, ε  αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν – πξνκεζεπηή, γηα δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ηπρφλ ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά, εληφο δέθα (10)  εκεξψλ.   

 

        Σεκείωζε:  Οη νηθνλνκηθνί θoξείο δελ ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, όηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή, δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. (Πξβι  άξζξν 79 παξ. 6 λ.  4412/2016, θαζώο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηνύ).   

        ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα αλαγξάςεη  ζηελ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ  πνηα έγγξαθα   είλαη 

ήδε θαηαηεζεηκέλα ζην Ννζνθνκείν,  ζε πνηόλ δηαγσληζκό θαη  όηη  απηά  βξίζθνληαη ζε ηζρύ. 

 

Β… ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ χςνπο 4% επί ηεο δαπάλεο πξν Φ.Π.Α, κε 

ρξφλν ηζρχνο (15) κελψλ [ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ κήλεο από ην ρξόλν ιήμεο ηεο ζύκβαζεο]  {άξζξνπ 

72 ηνπ  Ν.  4412/2016, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 4782/2021}. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζύλνιό ηνπο κεηά από ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

ηνπ ζπλόινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. 

Δάλ ζην πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξόζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ 

θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

 

Δθόζολ ηα δηθαηοιογεηηθά θρηζούλ ζωζηά, αποζηέιιεηαη ζηολ αλάδοτο – προκεζεσηή  ηο ΣΦΔΓΙΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ προς σπογραθή. 

 

 

Άξζξν 8…  ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ -- ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ  ΤΜΒΑΖ 

   Ο πξνκεζεπηήο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο,  

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή  ηεο ζχκβαζεο.  

 

 Ζ ρξνληθή ηζρχο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ αλάξηεζή ηεο ζην ΚΖΜΓΖ, έσο εμαληιήζεσο 

ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.  

ηελ ζχκβαζε πξνο  ππνγξαθή ζα επηζπλάπηεηαη ην  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. «ζε πεξίπησζε δηαβίβαζεο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε ηξίηνπο». 

 Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηαο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, κεηά απφ έγγξαθε 

ελεκέξσζε ηνπ πξνκεζεπηή, εθ’ φζνλ παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο  ή εθ’ φζνλ 

δεηεζεί ε ιχζε ηεο απφ Αλψηεξν Κξαηηθφ Φνξέα εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ,  ρσξίο θακηά αμίσζε ηνπ 

κεηνδφηε- πξνκεζεπηή, γηα νηθνλνκηθή ή άιιε απνδεκίσζε ηνπ,  απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (άξζξα 132 & 

133 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ).  

  Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη 
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ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (άξζξν 201, «Πξνεγνχκελε 

γλψκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο» ηνπ λ. 4412/2016), (άξζξν 107 πεξ. 39 ηνπ λ. 4497/2017) 

  Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, γίλεη ε 

απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε (άξζξν 

202 ηνπ λ. 4412/2016) 

  Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη ηα αλαθεξφκελα 

παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο 

θαησηέξσ. 1. Ζ χκβαζε. 2. Ζ πξφζθιεζε. 3. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 4. Ζ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, νη φξνη ηεο πξφζθιεζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' 

αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά 

πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ 

εδξεχνπλ ζηνλ Ννκφ Εαθχλζνπ  

 

 

Άξζξν 9 … ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

9.1. Ζ παξάδνζε ηνπ αλαιπηή ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζα γίλεη άκεζα θαη φρη αξγφηεξα ησλ δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ελψπηνλ Δπηηξνπήο παξαιαβήο  

Ζ παξάδνζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

ηειεθσληθή ή έγγξαθε παξαγγειία καο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε ρψξν πνπ ζα 

ππνδεηρζεί κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, ελψπηνλ αξκφδηαο Δπηηξνπήο παξαιαβήο, πνπ ζα 

ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ Γ/λζε ηνπ Ννζνθνκείνπ..  

Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο φηη έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα έλαξμεο παξάδνζεο ηεο 1εο παξαγγειίαο αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ, απφ ηελ επνκέλε 

ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή ζηνλ ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ην άξζξν 104 ηνπ λ. 

4782/2021 

Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο άξζξν 207 πεξί θπξώζεσλ γηα εθπξόζεζκή παξάδνζε  

Παξαιαβή πιηθψλ άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ην άξζξν 105 ηνπ λ. 4782/2021 

Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε άξζξν 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Γηα ηελ παξαιαβή πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ αμίαο ίζεο ή κηθξφηεξεο ησλ 30.000 επξψ, ε παξαιαβή 

γίλεηαη κε βεβαίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη (ηα πιηθά ή νη ππεξεζίεο) 

ή ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε ηελ απφθαζε αλάζεζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο. (άξζξα 105 θαη 107 ηνπ λ. 4782/2021) 

 

Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δμνπζηνδνηηθή 

δηάηαμε άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ην άξζξν 108 ηνπ λ. 4782/2021 

  

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 
(άξζξνπ 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ). 

 

 

 

Άξζξν 10… ΠΛΖΡΩΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

 Ζ πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή  ζα γίλεηαη κε εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ κεηά 

ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή απηψλ απφ αξκφδηα επηηξνπή.  

Διάρηζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 200, παξαγξ. 4, ηνπ λ.4412/2016 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4782/2021), είλαη:  
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α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 πεξί παξαιαβήο 

πιηθψλ.  

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.  

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή.    

δ) Σν ηηκνιφγην ζα  εθδνζεί ζην  ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»   

        Σαρ.  Γ/λζε: Γατηάλη Εαθχλζνπ Σ.Κ. 291 00   ΑΦΜ: 999519547, ΓΟ.Τ.  ΕΑΚΤΝΘΟΤ   
ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

δ) Οπνηνδήπνηε άιιν παξαζηαηηθφ ή δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ 

πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

 Σνλ  πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη ππέξ Γεκνζίνπ & ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηι. Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο  ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα απηήο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

επηβάιιεηαη (άξζξν 4,  Ν.4013/2011, θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ:  λ. 4605/2019 θαη ηνπ λ. 4610/2019) 

β) 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ & 

θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, Ν. 3580/2007 

γ) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π.  (Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ) 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Καη θάζε λφκηκε θξάηεζε ππέξ Γεκνζίνπ & ηξίησλ 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο (4% γηα πξνκήζεηα πιηθψλ) επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 Όια ηα ηηκήκαηα ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί  (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), ζα παξακέλνπλ ζηαζεξά 

θαη δελ ζα ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο.      
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 
 

Εεηνχκελα είδε, Πξνδηαγξαθέο  / Γεληθνί- Δηδηθνί  φξνη 

 
Αληηδξαζηεξίσλ γηα Δμεηάζεηο Απηφκαηνπ Αλνζνινγηθνχ Αλαιπηή Αηκνδνζίαο (KAE 1359),  

κε ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ αλαιπηή  θαζψο θαη ησλ αλαισζίκσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ, γηα θάιπςε αλαγθψλ πεξίπνπ ελφο (1) έηνπο. 

 

Με θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, επί 

ηεο ζπλνιηθήο πξνζθεξφκελεο δαπάλεο πξν ΦΠΑ, γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ.  

 
ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

α/α ΚΧΓ. ΚΔΔΟΚΔ ΚΧΓΗΚΟ ΚΔΔΟΚΔ & ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ ΥΟΛΗΑ 

ΠΗΘΑΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

Δ ΣΔΣ 

ΠΗΘΑΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ  

πξν   ΦΠΑ  

1 15.02.02.01.001 

AΝΗΥΝΔΤΖ ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ B, 

(ΑΤΣΡΑΛΗΑΝΟ ΑΝΣΗΓΟΝΟ)Hepatitis B 
Surface Antigen 

HBsAg  1.325 4.459,92 € 

2 15.02.03.04.001 
ΟΛΗΚΑ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΗΟΤ 

ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ C. HCV Antibody (Total) 
Anti-HCV  820 5.242,17 € 

3 15.03.20.09.001 
ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ/ΑΝΣΗΧΜΑΣΟ 

ΣΟΤ ΗΟΤ HIV 1/2 ( HIV Multiple Ag/Ab Combi 

Test) 
HIV I/II Ag/Ab  900 5.335,43 € 

4 15.01.03.03.001 
ΜΖ ΔΗΓΗΚΑ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ 

(ΑΝΣΗΓΡΑΗΝΔ) ΔΝΑΝΣΗ TREPONEMA 

PALLIDUM (ΤΦΗΛΖ) 
Syphilis 

VDRL ή 

RPR 
500 2.114,13 € 

5 12.07.01.02.001 ΦΔΡΡΗΣΗΝΖ FERRITIN ΦΔΡΡΗΣΗΝΖ 800 4.182,60 € 

6 15.02.02.04.001 
ΟΛΗΚΑ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ 

ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ 
ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ B, (ANTI-HBS) 

Anti-HBs 

Hepatitis B Surface 

Antibody (Total) 
 

400 1.691,30 € 

7 15.02.02.14.001 
ΟΛΗΚΑ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ 

ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ ΣΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ 
ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β 

Anti-Core-total 

Hepatitis B Core 

Antibody (Total) 
 

400 1.691,30 € 

8 15.02.02.16.001 
ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ IgM ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ 

ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ ΣΟΤ ΠΤΡΖΝΑ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ 
ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β 

Anti-Core-IgM 

Hepatitis B Core 

Antibody IgM 
 

200 905,65 € 

9 15.02.02.24.001 
ΟΛΗΚΑ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ 

ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ E ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ 

Β 

Anti-HBe 

Hepatitis Be Antibody 

(Total) 
 

200 905,65 € 

10 15.02.02.21.001 
AΝΗΥΝΔΤΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ E ΣΟΤ ΗΟΤ 

ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ B 

HBeAg 

Hepatitis Be Antigen  
200 905,65 € 

11 12.08.03.10.001 ΒΑΝΚΟΜΤΚΗΝΖ VANCOMYCIN 
 

400 1.651,30 € 

χλνια: 6.145 29.085,10 € 

Σα ππό πξνκήζεηα είδε θαη νη ππό πξνκήζεηα πνζόηεηεο ζα πξνζαξκόδνληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Πεξηερφκελα  
1..… ΚΟΠΟ  

2..... ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

1) ΓΔΝΗΚΑ  

2) ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ – ΦΤΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΗΓΗΟΣΖΣΔ  

2.1. βηνινγηθά θαη ρεκηθά αληηδξαζηήξηα  

ΤΚΔΤΑΗΑ  

2.2. επηζηεκνληθά φξγαλα  

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ.  

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΑΝΑΛΤΣΖ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΖ  

2.3. δπλαηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ κεραλήκαηνο  

3….. ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΟΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ  

4…... ΓΗΑΦΟΡΑ  

---- ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
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1..… ΚΟΠΟ 

- Ζ ηερληθή πεξηγξαθή απηή θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο, ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ησλ  ππφ πξνκήζεηα 

«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ» 

- Χο «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ» θέξνληαη ζην εμήο φια ηα βηνινγηθά, αλνζνινγηθά πιηθά ή άιια πιηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ  

 

2..... ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 1)   ΓΔΝΗΚΑ 

1. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηηο 

ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο  

2. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνδεηθλχεηαη έγγξαθα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε,  δειαδή επηζθεπέο,  αληαιιαθηηθά θαη άιια  πιηθά, 

πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ (standards, controls) ζε πεξηπηψζεηο ηέηνηεο πνπ λα κε παξαθσιχεηαη ε 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ εξγαζηεξίνπ  

 

 2)  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ – ΦΤΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

  2.1. βηοιογηθά θαη τεκηθά αληηδραζηήρηα  

 Σα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

1 λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ ρξήζε  ηνπο ζε αλαιπηέο  

2 λα ζπλνδεχνληαη απφ ζαθήο νδεγίεο ρξήζεσο (αλαθέξνληαη παξαπάλσ) 

3 λα έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ καθξφηεξν ρξφλν ιήμεσο  

4 λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη  

5 λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία (πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν) 

6 ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο: 

       α. ην πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία  παξάδνζήο ηνπ λα κελ 

έρεη  παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δσήο ηνπ  

       β. ζε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο πξν ηεο ιήμεσο ηνπ θαη ελψ  έρνπλ 

ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληεξήζεψο ηνπ, λα ππνρξενχηαη ν 

πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζφηεηνο  

7 ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα 

φισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο, 

κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γ/ληνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ αξθνχλησο ηεθκεξησκέλε  

8 φια ηα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα αμηνινγεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα 

ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο  

 

 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

1… Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη φπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε    ρξεκαηηθή   επηβάξπλζε       

ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ  επηζηξέθνληαη ζηνλ    πξνκεζεπηή  

 2… ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε νκάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο,  πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά εθηφο εάλ ε Τπ. Απφθαζε ηεο Οδ. 98/79/Δ.Κ. 

νξίδεη δηαθνξεηηθά:  

2.1- επσλπκία θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ  ζηελ Κνηλφηεηα 

εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή  

2.2- ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην 

δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ηελ πνζφηεηά ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο  

2.3- θαηά πεξίπησζε, ηελ έλδεημε ΣΔΗΡΟ ή άιιε έλδεημε κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή       

κηθξνβηνινγηθή θαηάζηαζε απφ πιεπξάο θαζαξηφηεηαο  

2.4- ηνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο, κεηά απφ ηε ιέμε ΠΑΡΣΗΓΑ ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ. 

2.5- ηελ εκεξνκελία, κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο, ρσξίο  ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο  

2.6- θαηά πεξίπησζε έλδεημε, πνπ ζα επηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα «πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  in vitro»  

ή «κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε επηδφζεσλ » 

2.7- ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ. 
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2.8- ηηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο  

2.9- ζε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΧ ζηα Διιεληθά  εθηφο εάλ ε 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο Οδ.98/79/Δ.Κ. νξίδεη δηαθνξεηηθά σο εμήο:  
α. ηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο πιελ  ηνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο θαη ηελ εκεξνκελία κέρξη ηελ  νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο  

β. ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθά ζχλζεζε ηνπ αληηδξψληνο πξντφληνο θαη ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ή ησλ 

δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ή ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ   ζπλφινπ (kit) 

γ. δήισζε φηη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε  κέηξεζε  

δ. ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξφλν δηαηήξεζεο κεηά απφ ηελ πξψηε απνζθξάγηζε   ηεο πξσηνηαγνχο 

ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ζηαζεξφηεηαο  ησλ αληηδξαζηεξίσλ εξγαζίαο  

ε. ηηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ αθξίβεηα, ηελ 

επαλαιεςηκφηεηα, ηελ αλαπαξαγσγηθφηεηα, ηα φξηα αλίρλεπζεο θαη      ηηο γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο  

ζη. έλδεημε ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ  αλαγλψξηζε ηνπ εηδηθνχ απηνχ 

εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη νξζψο  

δ. ηνλ ηχπν δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο ηπρφλ εηδηθέο ζπλζήθεο  ζπιινγήο, πξνεπεμε-ξγαζίαο θαη, 

θαηά, πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη  νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο ε. ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή 

ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 

ζ. ηε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ     ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε:  

--- ηεο αξρήο ηεο κεζφδνπ  

--- εηδηθψλ αλαιπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηδφζεσο (επαηζζεζία, εμεηδίθεπζε, αθξίβεηα επαλαιεςηκφηεηα, 

αλαπαξαγσγηθφηεηα, φξηα αλίρλεπζεο, θάζκα  κεηξήζεσλ, πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ γλσζηψλ 

ζρεηηθψλ  παξεκβνιψλ), ησλ πεξηνξηζκφ ηεο κεζφδνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, φζνλ αθνξά  ηε ρξεζηκνπνίεζε, εθ 

κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πιηθψλ  κεηξήζεσλ αλαθνξάο  

--- ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκφ, ν νπνίνο απαηηείηαη, πξηλ απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ πξντφληνο  (π.ρ. αλαζχζηαζε, επψαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ.α.)  

--- ελδείμεσλ γηα ην θαηά πφζνλ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ  

η.   ηε καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα θαη φπνπ απαηηείηαη ε κέζνδνο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ  

ηα. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηηο αλαιπηηθέο  επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο  

ηβ. Σηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε: 

 -  ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ  επηθχξσζεο  

 -  αλαθνξά ζηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ πξντφληνο  

 -  ηα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδφκελεο πνζφηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ 

πιεζπζκνχ αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα  ιακβάλεηαη ππφςε  

 -  αλ ην πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ ή λα εγθαζίζηαηαη ή λα ζπλδέεηαη κε άιια ηαηξν ηερλνινγηθά 

πξντφληα ή εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα  ιεηηνπξγήζεη, ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, επαξθή ζηνηρεία γηα ηα   

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ  πξντφλησλ ή εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε λα  επηηπγράλεηαη αζθαιήο θαη θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο.  

 -  φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο νξζήο θαη 

αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη  ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε θχζε θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο  

βαζκνλφκεζεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη αζθαιήο  ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο. 

 -  πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ.  

 -πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξφζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκφ πνπ απαηηείηαη  πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί ην πξντφλ 

(π.ρ. απνζηείξσζε, ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θ.α.) 

 -  ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερφκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο   ζπζθεπαζίαο  

 -  ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή   απνιχκαλζεο  

ηγ. Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο θαη αζπλήζεηο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ  πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, 

αλ ην δηαγλσζηηθφ   πξντφλ πεξηέρεη νπζίεο αλζξψπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο, πξέπεη λα εθηζηάηαη ε   πξνζνρή ησλ 

ρξεζηψλ ζηε δπλεηηθή κνιπζκαηηθή θχζε ηεο  

ηδ. Σελ εκεξνκελία εθδφζεσο ή ηεο πιένλ πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ νδεγηψλ ρξήζεσο  

2.10-κεηά ηελ θαηαθχξσζε, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα επηζεκαίλεη επηπιένλ θάζε κνλάδα  ζπζθεπαζίαο   

        ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη κε:  α. ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή  

     β. αξηζκφ ζχκβαζεο  

     γ. ηελ έλδεημε ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΗΓΟ   
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  2.2.  επηζηεκοληθά όργαλα  

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ  ΑΝΑΛΤΣΖ. 

1.. ην service θαη ηα αλαιψζηκα, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα έρεη 

θαη ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεχζεη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ νξγάλνπ δσξεάλ, ζηνλ ρψξν ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ  

2.. λα ιεηηνπξγεί ππφ ηάζε 220 Volts  

 

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ     ΑΝΑΛΤΣΖ 

Απηφκαηνο Αλνζνινγηθφο Αλαιπηήο Αηκνδνζίαο 

 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΗΜΟΓΟΗΑ 

1.  Ο Αλαιπηήο λα είλαη ηπραίαο, ζπλερνχο θαη ακέζνπ πξνζπειάζεσο (γηα ηα επείγνληα δείγκαηα) 

2. Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλαιπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 90 εμεηάζεηο ηελ ψξα. 

3. Σα επείγνληα δείγκαηα λα ηξέρνπλ ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ 45 ιεπηψλ γηα φιεο ηηο δεηνχκελεο εμεηάζεηο 

4. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 22 ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαπηφρξνλε θφξησζε 

πεξηζζνηέξσλ αληηδξαζηεξίσλ γηα θάζε εμέηαζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλαιπηή 

5. Να δηαζέηεη ςπγείν γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ επί ηνπ αλαιπηή. Σα αληηδξαζηήξηα πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ λα έρνπλ ζηαζεξφηεηα επί ηνπ αλαιπηή ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδσλ. 

6. Να έρεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ζηάζκεο πγξψλ (αληηδξαζηεξίσλ θαη δεηγκάησλ) θαζψο θαη πήγκαηνο. 

7. Να έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο επαλάιεςεο εμέηαζεο (Rerun) θαη απηφκαηεο εθηέιεζεο λέαο εμέηαζεο 

(Reflex test), αλάινγα κε ην απνηέιεζκα. 

8. Να έρεη δπλαηφηεηα αλάγλσζεο αληηδξαζηεξίσλ θαη δεηγκάησλ κε BARCODE θαζψο θαη δπλαηφηεηα 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε εμσηεξηθφ ινγηζκηθφ 

9. Να δηαζέηεη δεηγκαηνιήπηε κε ηνπιάρηζηνλ 60 ζέζεηο δεηγκάησλ 

10. Να κελ απαηηνχληαη ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο, δειαδή ε βαζκνλφκεζε (θακπχιε) γηα θάζε εμέηαζε λα 

έρεη ζηαζεξφηεηα  ηνπιάρηζηνλ 28 εκεξψλ. 

11. Όια ηα αληηδξαζηήξηα, νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε ρσξίο λα 

απαηηείηαη αλαζχζηαζε 

12. Να δηαζέηεη πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη λα δηαηεξεί ηα δεδνκέλα γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ 

13. Γεδνκέλνπ φηη ηα δεηνχκελα είδε πξννξίδεηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνγελψλ ινηκψμεσλ ζηηο πξνο κεηάγγηζε 

κνλάδεο αίκαηνο, είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ κεηαγγηδφκελνπ αίκαηνο, λα 

ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ ηελ ρξήζε ησλ πξνζθεξφκελσλ αληηδξαζηεξίσλ ζε Κέληξα Αηκνδνζίαο 

ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Γηα ην ιφγν απηφ λα θαηαηεζεί ζρεηηθφ πειαηνιφγην 

14. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ, ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ αλαιπηή (online) απφ απφζηαζε 

κέζσ modem κε ην ηερληθφ ηκήκα (service) ηνπ πξνκεζεπηή πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε πξνιεπηηθή 

αληηκεηψπηζε πηζαλφλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ψζηε λα πεξηνξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ν λεθξφο 

ρξφλνοηνπ αλαιπηή. 

15. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ 

νξγάλνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη απηνκαηνπνηεκέλα, κέζσ on-line ζχλδεζεο. 

16. Να εθηειεί φιεο ηηο δεηνχκελεο εμεηάζεηο. 

17. Σν service,ε ζπληήξεζε θαη ηα αλαιψζηκα πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ζα βαξχλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεχζεη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ νξγάλνπ δσξεάλ ζην 

ρψξν ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

18. ηελ ηειηθή πξνζθεξφκελε ηηκή θφζηνπο αλά ηεζη λα πεξηιακβάλνληαη θαη ν ζπλνδφο εμνπιηζκφο γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ηεζη, θαη λα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ηη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηειηθή ηηκή θφζηνπο, 

φπσο :*Calibrator & control, *αλαιψζηκα είδε, *θαζαξηζηηθά δηαιχκαηα, *εθηππσηήο θαη 

αλαιψζηκα ηνπ (ραξηί Α4, κειαλνηαηλίεο) 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ 

  HBsAg 

1. Σo αληηδξαζηήξην γηα ηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηoπ αληηγφλoπ ηεο Ζπαηίηηδαο Β ζε νξφ ή πιάζκα, λα 

είλαη ηειεπηαίαο γεληάο θαη λα εθαξκφδεηαη ζε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν αλνζνινγηθφ αλαιπηή 

ηερλνινγίαο ηπραίαο πξνζπέιαζεο (random access). 

2. Ζ επαηζζεζία ηεο εμέηαζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ή θαιχηεξε ησλ 130 IU /ml θαη γηα ηνπο δπν ππφηππνπο 

ad θαη ay ελψ ε εηδηθφηεηα λα είλαη >99,50%. Σα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα έρνπλ 

αμηνινγεζεί επηηπρψο θαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ κεηαιιάμεσλ ηνπ HbsΑg. Να επηζπλαθζεί ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. 

3. Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαζψο θαη νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα 

κελ απαηηείηαη αλαζχζηαζε ή πξνζέξκαλζε απηψλ. 

4. Να κελ απαηηνχληαη ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο,δειαδή ε βαζκνλφκεζε (θακπχιε ) γηα θάζε εμέηαζε λα 

έρεη ζηαζεξφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδσλ. 

5. Σν αληηδξαζηήξην λα έρεη απνδεδεηγκέλα θξηζεί θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηκνδνηψλ θαη λα θέξεη 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

  Anti-HCV 

1. Σν αληηδξαζηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνχ ηεο Ζπαηίηηδαο C ζε νξφ ή 

πιάζκα, λα είλαη ηειεπηαίαο γεληάο θαη λα εθαξκφδεηαη ζε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν αλνζνινγηθφ αλαιπηή 

ηερλνινγίαο ηπραίαο πξνζπέιαζεο (random access ). 

2. Σν πξσηφθνιιν ηεο εμέηαζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δπν ζηαδίσλ γηα ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ 

απνηειεζκάησλ ιφγσ εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ <<πξνδψλεο >>. 

3. Να αληρλεχνληαη απνδεδεηγκέλα φια ηα αληηζψκαηα έλαληη ησλ Γνθηκψλ θαη κε Γνκηθψλ πεξηνρψλ ηνπ 

ηνχ. Να επηζπλαθζεί ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

4. Ζ επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηα ηεο εμέηαζεο λα είλαη >99%.  

5. Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαζψο θαη νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα 

κελ απαηηείηαη αλαζχζηαζε ή πξνζέξκαλζε απηψλ. 

6. Να κελ απαηηνχληαη ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο δειαδή ε βαζκνλφκεζε (θακπχιε )γηα θάζε εμέηαζε λα 

έρεη ζηαζεξφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδσλ. 

7. Σν αληηδξαζηήξην λα έρεη απνδεδεηγκέλα θξηζεί θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηκνδνηψλ θαη λα θέξεη 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

  HIV 1/2 COMBO 

1. Σν αληηδξαζηήξην γηα ηνλ ηαπηφρξνλν πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ αληηζσκάησλ έλαληη ησλ ηψλ HIV-1, HIV-1 

group O θαη HIV-2 θαζψο θαη ηνπ Αληηγφλνπ p24 ζε νξφ ή πιάζκα, λα είλαη ηειεπηαίαο γεληάο θαη λα 

εθαξκφδεηαη ζε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν αλνζνινγηθφ αλαιπηή ηερλνινγίαο ηπραίαο πξνζπέιαζεο  

random access). 

2. Σν πξσηφθνιιν ηεο εμέηαζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δπν ζηαδίσλ γηα ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ 

απνηειεζκάησλ ιφγσ εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ <<πξνδψλεο >>. 

3. Να ρξεζηκνπνηνχληαη : α)δηαθνξεηηθά αλαζπλδηαζκέλα αληηγφλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ητθέο πξσηεΐλεο –

{HIV-1 Group M envelope (πεξίβιεκα ),HIV -1 Group O envelope (πεξίβιεκα ), HIV-1 Core (ππξήλα), 

HIV-2 envelope (πεξίβιεκα) }-θαη δπν ζπλζεηηθά πεπηίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πεξηβιήκαηα ησλ HIV -1 

θαη HIV-2, β)κνλνθισληθα αληηζψκαηα έλαληη ηνπ Αληηγφλνπ p24. Να  επηζπλαθζεί ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

4. Ζ αλίρλεπζε ηνπ HIV -1, HIV-1 group O θαη HIV -2 λα γίλεηαη άκεζα θαη φρη κε δηαζηαπξνχκελε 

αληίδξαζε. Να επηζπλαθζεί ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

5. Ζ επαηζζεζία ηεο εμέηαζεο σο πξνο ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ λα είλαη 100% θαη γηα ηνπο δπν ηνχο 

HIV -1 θαη HIV -2 ελψ ε εηδηθφηεηα ζε δείγκα ειέγρνπ εζεινληψλ αηκνδνηψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 99.50%. 

Ζ επαηζζεζία ηεο εμέηαζεο σο πξνο ηελ αλίρλεπζε ηνπ Αληηγφλνπ p24 λα είλαη <50mg/ml. 

6. Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαζψο θαη νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα 

κελ απαηηείηαη αλαζχζηαζε ή πξνζέξκαλζε απηψλ. 

7. Να κελ απαηηνχληαη ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο δειαδή ε βαζκνλφκεζε (θακπχιε )γηα θάζε εμέηαζε λα 

έρεη ζηαζεξφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδσλ. 

8. Σν αληηδξαζηήξην λα έρεη απνδεδεηγκέλα θξηζεί θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηκνδνηψλ θαη λα θέξεη 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

  SYPHILIS 

1. Σν αληηδξαζηήξην γηα ηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ Treponema paillidum 

(σρξάο ζπεηξνραίηεο ) ζε νξφ ή πιάζκα λα είλαη ηειεπηαίαο γεληάο θαη λα εθαξκφδεηαη ζε πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλν αλνζνινγηθφ αλαιπηή ηερλνινγίαο ηπραίαο πξνζπέιαζεο (random access ). 
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2. Σν πξσηφθνιιν ηεο εμέηαζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δπν ζηαδίσλ γηα ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ 

απνηειεζκάησλ ιφγσ εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ <<πξνδψλεο >>. 

3. Να ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηξία βαζηθά αλαζπλδπαζκέλα αληηγφλα (TpN15,TpN17,TpN47) γηα ηελ 

αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ Treponema paillidum. 

4. Ζ επαηζζεζία ηεο εμέηαζεο λα είλαη 100% θαη ε εηδηθφηεηα λα είλαη >99.50%. 

5. Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαζψο θαη νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα 

κελ απαηηείηαη αλαζχζηαζε ή πξνζέξκαλζε απηψλ. 

6. Σν αληηδξαζηήξην λα έρεη απνδεδεηγκέλα θξηζεί θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηκνδνηψλ θαη λα θέξεη 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 

ΚΩΓΗΚΟ ΚΔΔΟΚΔ & ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΗΜΟΓΟΗΑ 

ΚΧΓ. ΚΔΔΟΚΔ ΚΧΓΗΚΟ ΚΔΔΟΚΔ & ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΤΝΣΟ-ΜΟΓΡΑΦΗΑ ΥΟΛΗΑ 

15.02.02.01.001 

AΝΗΥΝΔΤΖ ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ 

ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ B, (ΑΤΣΡΑΛΗΑΝΟ ΑΝΣΗΓΟΝΟ)Hepatitis B 

Surface Antigen 
HBsAg  

15.02.03.04.001 
ΟΛΗΚΑ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ 

C. HCV Antibody (Total) 
Anti-HCV  

15.03.20.09.001 
ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ/ΑΝΣΗΧΜΑΣΟ ΣΟΤ ΗΟΤ HIV 

1/2 ( HIV Multiple Ag/Ab Combi Test) 
HIV I/II Ag/Ab  

15.01.03.03.001 
ΜΖ ΔΗΓΗΚΑ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ (ΑΝΣΗΓΡΑΗΝΔ) ΔΝΑΝΣΗ 

TREPONEMA PALLIDUM (ΤΦΗΛΖ) 
Syphilis VDRL ή RPR 

12.07.01.02.001 ΦΔΡΡΗΣΗΝΖ FERRITIN ΦΔΡΡΗΣΗΝΖ 

15.02.02.04.001 
ΟΛΗΚΑ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ B, (ANTI-HBS) 

Anti-HBs 

Hepatitis B Surface Antibody 

(Total) 
 

15.02.02.14.001 
ΟΛΗΚΑ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ ΣΟΤ 

ΠΤΡΖΝΑ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β 
Anti-Core-total 

Hepatitis B Core Antibody (Total)  

15.02.02.16.001 
ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ IgM ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ ΣΟΤ 

ΠΤΡΖΝΑ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β 
Anti-Core-IgM 

Hepatitis B Core Antibody IgM  

15.02.02.24.001 
ΟΛΗΚΑ ΑΝΣΗΧΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ E ΣΟΤ ΗΟΤ 

ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β 
Anti-HBe 

Hepatitis Be Antibody (Total)  

15.02.02.21.001 
AΝΗΥΝΔΤΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ E ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ 

ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ B 
HBeAg 

Hepatitis Be Antigen  

12.08.03.10.001 ΒΑΝΚΟΜΤΚΗΝΖ 
 

VANCOMYCIN 

 

 

  2.3.  δπλαηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ κεραλήκαηνο  

Κάζε ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα παξαθάησ έληππα, πηζηνπνηεηηθά θαη 

βεβαηψζεηο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα  

 

1. βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ηα πξνζθέξνληα ζηνλ δηαγσληζκφ 

αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα (πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην κεράλεκα) πξνηείλνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ 

νίθν γηα θαλνληθή ρξήζε, φηη είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα ειεθηξνληθά θαη κεραληθά κέξε ηνπ 

κεραλήκαηνο, θαη φηη δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ  

2. βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο, φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλε σο πξνο ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο 

(service,αληαιιαθηηθά θιπ) θαη φηη ζηειέρε ηεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηα εξγνζηάζηα ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.  

Απνδεηθηηθά σο  πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δηάξθεηα ζα ζπλππνβιεζνχλ κε ηελ βεβαίσζε.  

3. θαηάζεζε ζηνηρείσλ κε ηελ πςειή επαλαιεςηκφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ηεθκεξησκέλε κε 

πηζηνπνηεηηθά θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο  

4. θαηάζεζε πιήξνπο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ (απφ ην κεράλεκα) ζε ζρέζε 

κε ηηο εθάζηνηε κεζφδνπο αλαθνξάο 

5. θαηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599 / 86 φηη κε ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα 

παξαδψζεη θαη βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο φηη ην κεράλεκα (αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ ζεηξάο S/N) 

θαηαζθεπάζηεθε ηελ ηειεπηαία δηεηία  
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6. ζε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ 

επφκελν δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλαιπηψλ εθ’ φζνλ απηνί ππεξβαίλνπλ ηελ 

ηεηξαεηία απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο  

7. ζε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δελ είλαη κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ επφκελν 

δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ απφζπξζε ησλ αλαιπηψλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί απφ ην αξκφδην 

φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ  

8. ζπκκφξθσζε CE  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 89/336/ΔΟΚ γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

ζπκβαηφηεηα (θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 94649/8682/93) πηζηνπνηεηηθφ ειεχζεξεο θπθινθνξίαο απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο παξαγσγήο. 

9. νπνηαδήπνηε  απφθιηζε  απφ  ηηο  παξαπάλσ  απαηηήζεηο  απνηειεί αηηία  απφξξηςεο  ηεο πξνζθνξάο  

10. πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ   ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη 

ζηελ Διιεληθή. Σπρφλ αζήκαληεο παξεθθιίζεηο απφ ηα θαζνξηδφκελα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγξάθνπ (επηζηεκνληθά φξγαλα) ηεο παξνχζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ 

ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο εθ’ φζνλ δελ είλαη αληίζεηεο ή δελ πζηεξνχλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο 

αιιά θαη ηηο ζπκπιεξψλνπλ πξνο ην θαιχηεξν. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα 

δεηήζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο επί ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιεξέζηαηε δηαπίζησζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ 

ηεο ζπζθεπήο ή αθφκε θαη ηελ επίδεημε ζε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, ρσξίο θακηά απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή  

11. δηαθεκηζηηθφ βηβιηάξην ή θπιιάδην ηεο εηαηξείαο (prospectus) γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνπ ζα 

πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

12. έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ζα πξνζθνκίζεη ην κεράλεκα ΑΜΔΑ  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη φρη αξγφηεξα ησλ δέθα (10) εκεξψλ.  

13. έγγξαθε δήισζε φηη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ή κεραλεκάησλ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξαθάησ  παξάγξαθν σο επίζεο φηη αλαιακβάλεη  ηελ 

ππνρξέσζε λα δηαζέζεη εηδηθφ ηερληθφ ν νπνίνο ζα επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν  

14. έγγξαθε εγγχεζε – δήισζε γηα ηελ δπλαηφηεηα ππνζηεξίμεσο (επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά, 

βαζκνλφκεζε, ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θ.ι.π.) 

15.        λα θαηαηεζεί θαηάζηαζε κε ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ε αλάδνρνο  

 

3…..  ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΟΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ 

1. ηα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ – βηνινγηθά 

θαη ρεκηθά αληηδξαζηήξηα -  

2. ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα παξαδψζεη, κε ηελ πξψηε παξάδνζε θαηά ηελ παξάδνζε ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ θαη ηα παξαθάησ, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην δηαηηζέκελν απφ απηφλ κεράλεκα  

     α.  έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγαζηεξηαθφ  αξηζκφ S/N, ν νπνίνο ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα επηζθεπάδεη ή λα αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ή κέξνο ηνπ, ή θαη 

νιφθιεξν ην ζχζηεκα (κεράλεκα, φξγαλν,  ζπζθεπή) ρσξίο θακηά νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο  

 Τπ’ φςηλ φηη:  

    β.  ην εθηφο ιεηηνπξγίαο ρξνληθφ δηάζηεκα, αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή ηεο εηδνπνίεζεο πξνο ηνλ  πξνκεζεπηή 

γηα ηε βιάβε θαη ιήγεη κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία.  Σν  ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε ηηο ζαξάληα νθηψ   (48)    ψξεο.  

γ.  έγγξαθε δήισζε φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ πάλσ 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, νξγάλνπ ή ζπζθεπήο, ρσξίο ηελ   επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο  

3. ΔΛΔΓΥΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ  ν καθξνζθνπηθφο έιεγρνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ηνπ δηαηηζέκελνπ 

κεραλήκαηνο, γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζε θάζε παξάδνζε θαη ζα 

απνζθνπεί ζηελ δηαπίζησζε: 

     α.  ηεο θαιήο θαηάζηαζεο απφ άπνςεο εκθαλίζεσο, πιεξφηεηαο, ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαθψζεσλ ή  θζνξάο  

     β.  ηεο ζπκθσλίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ είδνπο κε απηά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ  παξνχ-     

          ζα θαζψο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ   ζχκβαζε  

     γ.  ηεο χπαξμεο ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ εληχπσλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαθέξνληαη παξαπάλσ  

     δ.  ηελ παξάδνζε εγρεηξηδίνπ ρξήζεσο γηα θάζε αλαιπηή ζηελ Διιεληθή  γιψζζα  
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4. πξηλ γίλεη ν έιεγρνο, ησλ παξαπάλσ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη εηδηθφ ηερληθφ πνπ ζα παξακείλεη ζηελ δηάζεζε ηεο επηηξνπήο γηα επίδεημε θαη 

εμεγήζεηο πάλσ ζηνλ ρεηξηζκφ, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζεσξία ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο. Ζ δηάξθεηα 

ηεο επίδεημεο απηήο ζα είλαη απφ κία (1) έσο έμη (6) εκέξεο ην πεξηζζφηεξν αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο 

επηηξνπήο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο  

5. πξηλ γίλεη ε παξαιαβή ηνπ δηαηηζέκελνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα δνθηκαζηεί ζε δνπιεηά ξνπηίλαο 

γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο θαη ίζσο πεξηζζφηεξν εάλ απαηηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία  

 

4…... ΓΗΑΦΟΡΑ 

4.1. Δπηζεκάλζεηο παξαδφζεσο. ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο λα επηθνιιεζεί πηλαθίδα κε κέξηκλα   

ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη: 

      α.  ε νλνκαζία, ην κνληέιν θαη  ν S/N ηνπ κεραλήκαηνο  

      β.  ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη πξνκεζεπηή  

      γ.  ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ θαη ην έηνο   ηεο ππνγξαθήο ηεο  

    2.. Οη φξνη ηεο παξνχζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο πνπ πεξηέρνληαη ζηα  θεθάιαηα «ΑΠΑΗΣΖΔΗ»  είλαη 

απαξάβαηνη  θαη ε κε εθπιήξσζή ηνπο ζπληζηνχλ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη φξνη πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο   παξαγξάθνπο: 

          1.    Γεληθά   

      2.3. Γπλαηφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ κεραλήκαηνο  

    3.. Οη φξνη ηεο παξνχζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο πνπ πεξηέρνληαη ζην θεθάιαην   «ΔΛΔΓΥΟ  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ – ΟΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ » είλαη  δεζκεπηηθνί γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ  ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ  

 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 
 

Α/Α ΔΝΟΣΖΣΑ Πεξηγξαθή 
Απαί- 

ηεζε 

Απάληεζε 

ΝΑΗ/ ΟΥΗ 

Παξα-

πνκπή 

ει.: …. 

1 
ΓΖΛΧΖ 

ΤΜΦΧΝΗΑ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ 

πκθσλία επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο 

αλαιπηηθά νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξφθιεζε ζην θεθαιαίν 2.. 

Απαηηήζεηο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπ παξαξηήκαηνο 1. 

Εεηνύκελα είδε, Πξνδηαγξαθέο / Γεληθνί- Δηδηθνί όξνη εκείσζε : 1. 

αθνινπζείηαη απζηεξά ε ηήξεζε ηεο ζεηξάο ησλ παξαγξάθσλ ηεο 

Τπεξεζίαο 

2. ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαιπηψλ ζα δίδνληαη ζε κνλάδεο ή 

πεξηγξαθηθά ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ Σερληθή 

Πεξηγξαθή. Δάλ ε δηαηχπσζε είλαη δηαθνξεηηθή ζηα επίζεκα 

Prospectus λα δνζνχλ νη ηχπνη ηεο κεηαηξνπήο 

ΝΑΗ   

2 ΓΖΛΧΔΗ 

Γήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηελ ΚΤΑ ΓΤ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αξρέο 

θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ » (ΦΔΚ 32/ Β/ 16-01-2004) σο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

ΝΑΗ   

3 ΒΔΒΑΗΧΔΗ 

Βεβαίσζε Αξκφδηαο Αξρήο ηεο Υψξαο πνπ έρεη έδξα ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο αληηδξαζηεξίσλ, ε νπνία ζα βεβαηψλεη φηη ην 

εξγνζηάζην δηαζέηεη άδεηα δπλαηφηεηαο παξαγσγήο in vitro 

αληηδξαζηεξίσλ. 

ΝΑΗ   

4 ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ 

Α) Σα πξνζθεξφκελα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα, ζχκθσλα κε ηηο 

Δπξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά 

CE, IVD (in vitro diagnostic) απφ θνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ. (Σα 

πηζηνπνηεηηθά λα θαηαηεζνχλ θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα, ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα). 

ΝΑΗ   

  

Β) Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν Φνξέα 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο ISO 9001 ή 

ηζνδχλακν [(ηνπ ζπκκεηέρνληνο, αιιά θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή) 

Κ.Τ.Α. ΓΤ8/1348/04]. (Σα πηζηνπνηεηηθά λα θαηαηεζνχλ θαη 

επίζεκα κεηαθξαζκέλα, ζηελ Διιεληθή γιψζζα). 

ΝΑΗ   
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5 
ΤΠΔΤΘΤΝΔ 

ΓΖΛΧΔΗ 

Α) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 

(Α΄ 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί  ην ηειηθφ 

πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

ΝΑΗ   

  

Β) ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πξντφληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε 

ρψξα εθηφο Δ.Δ., λα θαηαηεζεί Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ζε πνηα (εο) αγνξά (εο) θξάηνπο κέινπο θπθινθνξεί ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη, ε εηζαγσγή θαη δηάζεζε 

ηνπ πξντφληνο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. επηηξέπεηαη ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 

πσιήζεηο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο, είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. 

ΝΑΗ   

6 
ΤΛΗΚΟ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Καηάζεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εηαηξηθήο 

θπζηνγλσκίαο (profile) ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα ηηο δηαρξνληθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά φηη ζεσξείηαη ρξήζηκν γηα ηε 

δηακφξθσζε ζαθνχο εηθφλαο πεξί ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ζηνηρεία πειαηνινγίνπ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο 

ζε ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο) 

ΝΑΗ   

7 
ΛΟΗΠΔ 

ΓΖΛΧΔΗ 

Ο πξνζθέξσλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986 (Α΄ 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλεη 

φηη: 

1..  ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, επίδεημε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή, ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ 

γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ε επίδεημε ζα γίλεη ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε επζχλε θαη έμνδα κνπ, ρσξίο θακηά 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2.. Έρσ ηελ δπλαηφηεηα έλαξμεο παξάδνζεο ηεο 1εο παξαγγειίαο 

αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο 

εκεξνκελίαο παξάδνζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή ζηνλ 

ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3.. Αλαιψζηκα, αληηδξαζηήξηα θαη ινηπά πιηθά πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο αλάιπζεο θφζηνπο αλά εμέηαζε 

ηεο πξνζθνξάο κνπ θαη ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εμεηάζεσλ ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν ρσξίο 

θακηά νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

4. Πνζφηεηεο αληηδξαζηεξίσλ, αλαισζίκσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ 

ζα ππεξβαίλνπλ ηηο πνζφηεηεο πνπ δειψζεθαλ ζηνπο πίλαθεο 

αλάιπζεο θφζηνπο αλά εμέηαζε ηεο πξνζθνξάο κνπ, γηα ηνλ αξηζκφ 

εμεηάζεσλ πνπ έρνπλ δεηεζεί, ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν 

ρσξίο θακηά νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

5.. Μπνξψ λα ιάβσ φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ 

πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ, ή 

ελδερνκέλσο, άιισλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα 

πξαγκάησλ. 

6.. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε 

δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα φισλ ησλ 

παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, φζν 

θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο, κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ 

Γ/ληνχ ηνπ ηκήκαηνο αξθνχλησο ηεθκεξησκέλε. 

ΝΑΗ   
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----Τα σπό προκήζεηα είδε θαη οη σπό προκήζεηα ποζόηεηες ζα προζαρκόδοληαη θάζε θορά αλάιογα κε 

ηης αλάγθες ηοσ Νοζοθοκείοσ. Οη αλαγξαθόκελεο πην πάλσ πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί θαη‟ εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε αληίζηνηρσλ εηδώλ 

θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε. Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο πνζόηεηεο απηέο ή ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηεο πξνκήζεηαο, εθόζνλ ηνύην δελ επηβάιιεηαη από ηηο αλάγθεο ηνπ, όπσο απηέο ζα 

δηακνξθσζνύλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 

 

 

 

Με ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη  ηεξνχλ θαη ζα  

εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα 

X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016..Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη 

από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 

ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο (Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016). 

 

 

 
εκείσζε: Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ 

πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη επηβάιινληαη εηο βάξνο 

ηνπ πξνζθέξνληνο θπξψζεηο  

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία δειψζεθε φηη ζα πξνκεζεχεηαη ην πξντφλ θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε 

θαηαθχξσζε.  

Καη’ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε πεξίπησζε αλσηέξαο 

βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ελψ κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε 

αιιαγή απηή κπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή.  

ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ππνβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο απαηηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Πξνκήζεηα εηδψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε άιιε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα απφ εθείλε πνπ 

δειψζεθε ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζπλεπάγεηαη αληηζηνίρσο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή 

ηελ θήξπμε απηνχ έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

Με ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ θαηαηεζεηκέλε πξνζθνξά, 

απνδεηθλχεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή  απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα φισλ ησλ φξσλ (εηδηθψλ θαη γεληθψλ) ηεο 

παξνχζεο. 

Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

ΡΑΓΚΟΤΖ   Υ.  ΓΔΩΡΓΗΟ   
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