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                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΗ∆Σ 
   
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ           
                 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ             
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       Αρ. ∆ιακήρυξης:78/2018 
Τηλ: 213 2079100                                                                
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 
Πληρ:∆.Καφιέρη       
Τηλ: 210 4520835  
Fax: 210 4528948 
Email: prommet@yahoo.gr                                

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ   
  προµήθειας Αντιδραστηρίων ∆ιάφορων Εργαστηρίων για ένα έτος, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής 
Κωδικοί CPV 33696500-0 

 

Προϋπολογιζόµενη δαπάνη: 1.087.854,46 € µε ΦΠΑ 
 

Αναθέτουσα Αρχή: Ε.Α.Ν.Π.ΜΕΤΑΞΑ 
Είδος ∆ιαγωνισµού     Ανοιχτός Άνω Των Ορίων Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός 
Κριτήριο Αξιολόγησης Βάσει τιµής 

Κωδικοί CPV 33696500-0 
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στην Εφηµερίδα Ε.Ε. Τετάρτη 26 ∆εκεµβρίου 2018 
Αριθµός Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 69199 
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στο ΕΣΗ∆ΗΣ/ΚΗΜ∆ΗΣ ∆ευτέρα 31 ∆εκεµβρίου 2018 
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών ∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 
Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 
Ηµεροµηνία αποσφράγισης Τετάρτη  27 Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 10:00π.µ. 

Τόπος  ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr, ενώ τα έγγραφα τα οποία δε δύναται να 
αποσταλούν ηλεκτρονικά, κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκοµείου, Μπόταση 51, Πειραιάς 

Προϋπολογισµός ∆απάνης 1.087.854,46 € µε ΦΠΑ  

∆είγµατα 
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Παράρτηµα των Τεχνικών 
Προδιαγραφών 

∆ιάρκεια Ισχύος Προσφορών 365 ηµέρες 
Γενικοί Όροι – ∆ικαίωµα Συµµετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
Τιµή – Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
Υποδείγµατα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Υπόδειγµα Σύµβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
Πίνακας Ειδών – Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  
Έντυπο «ΕΕΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις 

θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα 
άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και το άρθρο 57 του Ν. 3659/08, ΦΕΚ-77 Α/7-5-.08. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας και άλλες διατάξεις.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προµηθειών Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας 
των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε) και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προµηθειών Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) 
και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ112/Α΄/2010) περί Ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν . 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) περί ∆ιαθρωτικών αλλαγών στο Σύστηµα Υγείας και άλλες διατάξεις 
, όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν .  

10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων … και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  

11. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α΄/29-5-2013) περί Εθνικού Συστήµατος ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν. 

12. Την υπ’ αρ. Π1/2390/16-10-2013 & την υπ’ αρ. 56902/215/02-06-2017 Υπουργική Απόφαση µε θέµα τις Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

13. Το άρθρο 61 του Ν. 4146 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/18-4-2013) περί ∆ιαµόρφωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν . 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-14) περί ∆ιοικητικών απλουστεύσεων-καταργήσεων-συγχωνεύσεων 
νοµικών προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποιήσεις διατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθµίσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

15. Το αρ. 47 του Ν.4272/2014 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης 
Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών,ανθρώπινων 
οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη 
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.» 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 περί Ρυθµίσεων για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

17. Την υπ’ αρ. 4658/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2937/Β’/15-9-2016)  έγκρισης του ΠΠΥΥ 2015. 
18. Το Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και 

2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. . 
19. Το υπ’ αρ. 44227/10-10-16 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ διαβίβασης εγγράφων της ΕΠΥ αναφορικά µε τη διενέργεια των 

διαγωνισµών του ΠΠΥΥ2015. 
20. Το υπ’ αρ. 24384/28-11-2016 έγγραφο του Νοσοκοµείου προς 2η ΥΠΕ για την έκδοση των τελικών εξουσιοδοτήσεων. 
21. Την υπ’ αρ. Υπουργική Απόφαση ΕΜΠ.ΕΞ. 116 (ΦΕΚ Β΄ 551/22-2-2017): «Παροχή κεντρικών και επικουρικών 

δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας». 
22. Την υπ’ αρ. 636 ΦΕΚ Β΄/1-3-17 διόρθωση σφαλµάτων επί της σχετικής (4) Υπουργικής Απόφασης. 
23. Την υπ’ αρ. 12/25-5-2017 (θέµα 4) απόφαση ∆Σ σχετικά µε την τροποποίηση του ηλεκτρονικά καταχωρηµένου ΠΠΥΥ2015. 
24. Την υπ’ αρ. 2203/ΦΕΚ Β΄, 1926/2-6-17 Υπουργική Απόφαση: «Καθορισµός των συµβάσεων και των συµφωνιών πλαίσιο που 

διενεργούνται από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας ως ΕΚΑΑ για το δωδεκάµηνο που άρχεται από 1 Ιουνίου 2017 και λήγει 
την 31η Μαΐου 2018 – Καθορισµός ΚΑΑ για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάµηνο που 
άρχεται από 1 Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018». 

25. Η υπ’ αρ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του ΚΗΜ∆Σ» (ΦΕΚ 1781/Β’/23-5-2017) 

26. Το υπ’ αρ. 11976/22-6-2017 έγγραφο του Tµ. Προµηθειών προς ΕΠΥ και 2η ΥΠΕ για την πορεία έγκρισης της τροποποίησης 
του ΠΠΥΥ2015 και τις τελικές εξουσιοδοτήσεις. 

27. Την υπ’ αρ. 25/10-10-17 θέµα 18 απόφαση ∆Σ έγκρισης  συµπληρωµατικής τροποποίησης των αποφάσεων ∆Σ περί  εκ νέου  
έγκρισης και τροποποιήσεων του  ΠΠΥΥ 2015 µε επιπλέον επαύξηση (6η τροποποίηση). 

28. H υπ’ αρ. 4525/15-11-17 Υπουργική Απόφαση περί παράτασης της προκήρυξης των ∆ιαγωνισµών που εκκρεµούν από τα 
ΠΠΥΦΥ 2014 και 2015 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2018.  

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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29. Τις διατάξεις του Π∆ 39/2017 «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών». 

30. Το υπ’ αρ. 4596/24-1-2018 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ έγκρισης της τροποποίησης ΠΠΥΦΥ 2015 του ΕΑΝΠ «Μεταξά». 
31. Η υπ’ αρ. 7/9-3-2018 (θέµα 6) απόφαση ΕΚΑΠΥ έγκρισης της τροποποίησης ΠΠΥΦΥ 2015 του ΕΑΝΠ «Μεταξά». 
32. Την υπ’ αρ. 28/11-1018 (θέµα 12), απόφαση ∆Σ σχετικά µε τη γλώσσα στην οποία θα κατατίθενται τα τεχνικά εγχειρίδια 

(φυλλάδια και οδηγίες χρήσης). 
33. Τη µε αριθµό 35/20-12-18 θέµα 24 Απόφαση του ∆.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά “Μεταξά” σχετικά 

µε έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού άνω των ορίων για την προµήθεια 
Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων ∆ιάφορων για ένα έτος.  

34. Τη µε αριθµό 3467/31-12-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:6ΝΑΟ4690ΩΖ-ΣΜΣ)   
35. Τον υπ’ αρ. 18REQ004295930Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Πρωτογενούς Αιτήµατος 
36. Τον υπ’ αρ. 18REQ004295929 Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Εγκεκριµένου Αιτήµατος 
 

Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό άνω των ορίων, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής προµήθειας Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων ∆ιάφορων για ένα έτος, 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 1.087.854,46 € µε ΦΠΑ, µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου να παρατείνει χρονικά τις 
συµβάσεις όχι πέραν του έτους µε συναίνεση του προµηθευτή, στην περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί νέες 
συµβάσεις και δεν έχουν παραληφθεί όλες οι ποσότητες που προβλέπονται στη σύµβαση. Η εν λόγω ισχύ της 
σύµβασης και της παράτασης θα διακοπεί µε την ανάδειξη νέου προµηθευτή που θα προκύψει κατόπιν νέων ενιαίων 
διαγωνιστικών διαδικασιών σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο ή και σε επίπεδο Νοσοκοµείου.  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον 
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης ∆ιακήρυξης στην Εφηµερίδα της Ε.Ε. 
 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης και τα συµπληρωµατικά έγγραφα διατίθενται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω 
του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.metaxa-hospital.gr και www.promitheus.gov.gr., καθώς και στον ιστότοπο της 
∆ιαύγειας. Τα αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Τονίζεται ότι προκειµένου να υποβάλουν 
αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα απαντήσει σε ερωτήµατα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
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Η Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αρ.27308/20-12-2018 απόφαση 
∆ιοικητή (Α∆Α: 6∆ΙΛ4690ΩΖ-7ΟΡ). 
 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-2-2019 έως και τη λήξη ολόκληρης της ηµέρας 
αυτής σύµφωνα µε το αρ. 8 παρ. 2 της υπ’ αρ. Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17. Οι προσφορές υποβάλλονται 
στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr , σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 1.2.1 και 1.2.1.1, 1.2.1.2 της ανωτέρω 
Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17, σύµφωνα µε την οποία: 
 

«1.2.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου Portable Document Format 
(PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8, χωρίς 
να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
1.2.1.1 Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη µορφή 
και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε 
πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
1.2.1.2 ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την 
παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.» 
 
Πιο συγκεκριµένα ο οικονοµικός φορέας οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 
απαιτούνται  και εν συνεχεία να προσκοµίσει εντύπως έως και τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στο πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου: 
-την εγγυητική επιστολή  
- τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και  
- τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
 

Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται ανωτέρω όσα έγγραφα/δικαιολογητικά χρήζουν να υποβληθούν σε 
έντυπη µορφή, αυτά θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου έως και τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, Μπόταση 51, Πειραιάς, µέχρι την Παρασκευή 22/2/19 στις 
14:00µ.µ. στο Πρωτόκολλο. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα.  

     Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται 
αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 
4412/16. 
 

Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί: 
α) στη ∆ιαύγεια  
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr, 
γ) στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr 
δ) στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) www.promitheus.gov.gr. 
 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή προηγµένης µορφής, όπως ορίζεται στο Π.∆. 150/2001 (Α΄ 125), χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή πύλη 

Πρωτόκολλο του 
Νοσοκοµείου 
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www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τα όσα ορίζονται στο αναρτηµένο σχετικό εγχειρίδιο στην πλατφόρµα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ αναφορικά µε τη διαδικασία εγγραφής. 
 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: 
� τους  όρους των παραρτηµάτων Α – ΣΤ 
� το ν. 4412/16. 
 

Επισυνάπτονται: 
I. Το παράρτηµα Α: Γενικοί Όροι – ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
II.  Το παράρτηµα Β: Τιµή – Προσφορά  
III.  Το παράρτηµα Γ: Υποδείγµατα Εγγυητικής Συµµετοχής/Καλής Εκτέλεσης   
IV. Το παράρτηµα ∆: Υπόδειγµα Σύµβασης 
V. Το παράρτηµα Ε: Πίνακας Ειδών – Τεχνικές Προδιαγραφές  
VI. Το παράρτηµα ΣΤ: Έντυπο «ΕΕΕΣ» 
 
Τα παραρτήµατα  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 
Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες ζητηθούν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα και 
συγκεκριµένα εντός του ήµισυ της προθεσµίας από τη δηµοσίευση προκήρυξης έως και την τελική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, αυτές θα πρέπει να δίνονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται 
για την παραλαβή των προσφορών (σύµφωνα µε τη συνδυαστική ερµηνεία των άρθρων 60 και 121 παρ. γ του ν. 
4412/16). 
 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα 
παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

Κανένας διαγωνιζόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
  

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες από τις 8.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210 4520835. 
 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ 
         

 
                                                                                                              
 

              ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παρ. 1.2.1 και 
1.2.1.1, 1.2.1.2 του  άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και συγκεκριµένα µε τα 
όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σελ. 4 της ∆ιακήρυξης και στο ν. 4412/16. 
 
Πιο συγκεκριµένα ο οικονοµικός φορέας οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 
απαιτούνται  και εν συνεχεία να προσκοµίσει εντύπως έως και τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την καταληκτική 
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου: 
-την εγγυητική επιστολή  
- τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και  
- τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, επιτρέπεται από 
τον δικηγόρο: «γ) Η µετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η µετάφραση ελληνικών 
εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η µετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε ∆ικαστικής ή άλλης Αρχής, 
εφόσον συνοδεύεται από επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου που µεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει 
επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία µετέφρασε.» 
Συνεπώς στο τέλος του υποβαλλοµένου σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα κειµένου θα πρέπει να τίθεται το 
παρακάτω κείµενο τύπου: «Ακριβής µετάφραση από την ……………….., του εγγράφου του οποίου νοµίµως 
επικυρωµένο αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα. Εκδίδω την µετάφραση αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 36 
παρ. 2γ του Κώδικα περί ∆ικηγόρων βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς 
την οποία µεταφράζω. Η ως άνω µετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστική ή άλλης αρχής 
σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο. 
Τόπος-ηµεροµηνία 
ο/η δικηγόρος που µεταφράζει και βεβαιώνει» ή αντίστοιχο. 
  
1.2. Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:   
(α)  ένας  (υπο)φάκελος  µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  
(β)  ένας  (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».   
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου 
του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση 
ο υποψήφιος θα πρέπει σε σχετική δήλωσή του να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νοµοθετικές ή κανονιστικές 
διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

 
1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 
συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 
1.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού σε µορφή αρχείου .pdf το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 
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4412/16 και βάσει του άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», σύµφωνα µε τον 
παρακάτω Πίνακα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι δύναται να αναζητούν και να 
συµπληρώνουν το ΕΕΕΣ από την ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ έκαστου συστηµικού αριθµού ∆ιαγωνισµού. 
Οδηγίες περί του τρόπου συµπλήρωσης του εν λόγω Ενιαίου Εντύπου µπορούν να αναζητηθούν στην κεντρική σελίδα 
του ιστότοπου του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων από τους 
ενδιαφερόµενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους µε όλο το ∆ηµόσιο Τοµέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ 
Α΄ 74. τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συµµετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύµφωνα 
µε τον παραπάνω Νόµο και την αντίστοιχη εγκύκλιο µε Αριθµ. Πρωτ.: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014  
Α∆Α:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 
Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση µε τα παραπάνω θεωρείται εκ παραδροµής 
και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
Το Νοσοκοµείο θα διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα και στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο θα 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αµέσως και η διοικητική 
ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

α. α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν συµµετέχει στο σύνολο 
των ειδών του διαγωνισµού αλλά σε µέρος αυτού η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει το προβλεπόµενο 
ποσοστό της αξίας των ειδών που προβλέπονται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα  
υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην 
Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) έως και τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. 

Β. Συµπληρωµένο έντυπο «ΕΕΕΣ» 
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α' 75) (ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον 

προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται 
ότι: 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή να διευκρινίζεται σε 

ποια είδη επί του συνόλου υποβάλλεται η προσφορά. 
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - µαταίωση του διαγωνισµού. 
6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
7.   Είναι εγγεγραµµένος σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - 
µέλος εγκατάστασης τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/16 ή 
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό. 

Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf.   
Υπεύθυνες δηλώσεις που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή απορρίπτονται. 

έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού. 
∆. Αντίγραφο δελτίου αποστολής του δείγµατος, εφόσον απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. 
Ε. Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά 

πρότυπα (ELOT ή ισοδύναµα αυτών κλπ) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προµηθευτή 
εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις.  

ΣΤ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου και 
συγκεκριµένα: 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκοµίσει: 
• Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε 
για τελευταία φορά το καταστατικό της, καθώς και το ισχύον καταστατικό της το οποίο θα είναι ευκρινές 
φωτοαντίγραφο όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014, µε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο 
δηµοσιεύτηκε. 
• Εφόσον µετά την 01.01.2015 έχουν γίνει αλλαγές στα µέλη του ∆Σ, βεβαίωση της αρµόδιας αρχής στην 
οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της καταχώρησης στην 
οποία να υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆Σ και τη νέα εκπροσώπηση.  
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει: 
•  Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού όπως ορίζεται στο άρθρο 1, 
παρ. 2β του Ν. 4250/2014, µε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε. • Τελευταίο ΦΕΚ 
εκπροσώπησης 
•  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού 
• Εφόσον µετά την 01.01.2015 έχει γίνει αλλαγή στο πρόσωπο του/των διαχειριστή/ών, βεβαίωση της 
αρµόδιας αρχής στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της  
καταχώρησης, όπου να υπάρχει δηµοσιευµένη η νέα εκπροσώπηση. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. πρέπει να προσκοµίζει: 
•  Ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014.  
• Πιστοποιητικό από Αρµόδια Αρχή περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  
 
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν 
• Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.  
 

Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατάσταση του νοµικού 
προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για τις ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα  
έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη 
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού 
του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  
 
Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και 
στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει 
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις , αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη 
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή 
προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Ζ. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
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1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 
Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
 

Η Τεχνική Προσφορά. 
Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το 
σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον 
οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, 
ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Πιστοποιητικά ποιότητας. 

Ο προσφέρων πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να επισυνάψει στη συγκεκριµένη ενότητα της τεχνικής 
προσφοράς τους και: 
- πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 
- τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ ανά προσφερόµενο είδος. 

∆ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προµηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το 
οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, 
ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, 
εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν 
οριστεί µε τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όµως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά 
του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το έργο, προϊόν ή 
υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις 
επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη (τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών 
από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά ενδεδειγµένο µέσο). 
 
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 
υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έξοδα της προς τούτο 
συσταθείσας τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων, 
µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του δηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της 
ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά 
καταβολής του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
 
∆ηλώσεις που αφορούν στην τεχνική ικανότητα/επάρκεια (βλ. και άρθρο 56 του ν. 4412/16). 
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 

προσφέρουν. 
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την 

επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην 
προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και 
τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς 
τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
προσκοµιστεί και αντίστοιχη ενυπόγραφη  βεβαίωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. 
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Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά, 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται.   
5. Τα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις παρ. 1.2.1 

και 1.2.1.1, 1.2.1.2 του άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Νοµίµως µεταφρασµένα και επικυρωµένα στην ελληνική γλώσσα κατατίθενται 
µόνο οι οδηγίες χρήσεις. 
 

Σε περίπτωση που πρέπει  να  προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή αυτό πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf., σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις παρ. 1.2.1 και 1.2.1.1, 1.2.1.2 του 
άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  
Πιο συγκεκριµένα ο οικονοµικός φορέας οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 
απαιτούνται  και εν συνεχεία να προσκοµίσει εντύπως έως και τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την καταληκτική 
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου: 
-την εγγυητική επιστολή 
- τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και  
- τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υπεύθυνες δηλώσεις που δεν φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή απορρίπτονται. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται.  
 
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός συστηµικοί αριθµοί, η κατάθεση των εντύπων που δε 
δύναται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή θα γίνεται ως εξής: 
- Τα δικαιολογητικά συµµετοχής του φακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
θα κατατίθενται σε ένα (υπο)φάκελο µε αναφορά στον αριθµό ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού και σε παρένθεση το 
σύνολο των συστηµικών αριθµών. 
- Οι τεχνικές προσφορές του φακέλου µε ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» θα 
κατατίθενται σε χωριστούς (υπο)φακέλους µε αναφορά του συγκεκριµένου κάθε φορά συστηµικού αριθµού και 
επίσης του αριθµού ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 
Τονίζεται ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχουν καµία άµεση ή έµµεση 
αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών 
 

1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού 
φορέα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. 
Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

Επισηµαίνεται ότι: 
� Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
� Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Ο υποψήφιος προµηθευτής ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 
φύσης προσφορές δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 
κατά της απόρριψης των προσφορών αυτών. 

Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
  

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των εξετάσεων ανά υποοµάδα είτε για ορισµένες υποοµάδες µόνο, στο 
σύνολο όµως της κατ’ είδους προκηρυχθείσας ποσότητας και σε καµία περίπτωση για µέρος µόνο της κατ’ 
είδους ζητούµενης ποσότητας.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες, ή αλλιώς δώδεκα (12) 
µήνες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (παρ. 4, άρθρο 97 του ν. 4412/16), εφόσον ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη 
διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει 
όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.  
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. 
Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  
• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  
• Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27/2/19 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα 
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των 
οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων  της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα 
µέσα από το Σύστηµα: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους µέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων 
επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 
περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τους όρους της διακήρυξης. 
 
Ισότιµες ή ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών 
των οικονοµικών φορέων. 
 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού των παραγράφων του Άρθρου 1 της παρούσας.  
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών των παραγράφων του Άρθρου 1 της παρούσας.  
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο 

διαγωνισµό.  
4. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.  
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.  
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης.  
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.  
8. Προσφορά που υπερβαίνει την εκάστοτε αναρτηθείσα τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών µια ηµέρα πριν τη 

διενέργεια/αποσφράγιση του ∆ιαγωνισµού. 
9. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.  

10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης ολόκληρης ή µεγαλύτερης ή µικρότερης της προκηρυχθείσας 
ποσότητας. 
Στην περίπτωση κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας µέχρι ποσοστού: 
⇒ 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
⇒ 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001,00 € και άνω συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
Στην περίπτωση κατακύρωσης µικρότερης ποσότητας, µέχρι ποσοστού 50%, µετά από έγγραφη αποδοχή του 
προµηθευτή. 
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας, κάτω του ως άνω καθοριζόµενου ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη 
αποδοχή από τον προµηθευτή. 
 
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα να µαταιώσει και να επαναλάβει το διαγωνισµό, µε τροποποίηση 
ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης χωρίς καµία απαίτηση ή δικαίωµα οιουδήποτε εκ 
των συµµετεχόντων.  
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Επίσης τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται, µεταξύ άλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 
του ν. 4412/16 και στις περιπτώσεις: 
� ∆ιενέργειας σχετικού διαγωνισµού, σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο ή ενιαίου ∆ιαγωνισµού του Νοσοκοµείου 
� Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό, είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισµού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο αυτό να χρησιµοποιηθεί. 
� Όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 
� Όταν υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν 

συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε 
παραστατικά. 

� Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων 
του ν. 4412/16, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές. 

  
ΑΡΘΡΟ 5 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του ν. 4412/16, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις κάτωθι 
παραγράφους. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις παρ. 
1.2.1 και 1.2.1.1, 1.2.1.2 του άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Σε 
περίπτωση που πρέπει να  προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή αυτό πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους. 
 
Πιο συγκεκριµένα και βάσει του άρθρου 80 του ν. 4412/16: 
α) την προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύνµου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73.  
 
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

β1) για την παράγραφο 2 περιπτώσεις α και β του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και για τον έλεγχο των περιπτώσεων 
όπου: 

-  ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας (π.χ. ασφαλιστική και 
φορολογική ενηµερότητα) 

β2) για την παράγραφο 4 περίπτωση β του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και για τον έλεγχο των περιπτώσεων όπου: 
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- ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,  

πιστοποιητικά από τις αρµόδιες δικαστικές αρχές 
 

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων προκύπτει από τα εξής πιστοποιητικά: 
1. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή 

συνεκκαθαριστού 
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης περί λύσης της εταιρείας 
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης για σχέδιο αναδιοργάνωσης 

  

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και στην περίπτωση β της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι 
επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81. 
γ) για την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 73 του ν.4412/2016 απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού που 
εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση προγραµµατισµού και Συντονισµού Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων για τους 
Έλληνες ή αντίστοιχου πιστοποιητικού που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας 
για τους αλλοδαπούς, από το οποίο να προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής Προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας 
του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, για την απόδειξη της µη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, 
δύναται να χρησιµοποιείται η προβλεπόµενο από το άρθρο 80 παράγραφος 2, του ίδιου νόµου, ένορκη βεβαίωση. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι 
επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81. 
 δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/16 (εγγραφή σε επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα), οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου 
του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/16, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµα τους. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού 
επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική 
αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ε) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του 
ν. 4412/16. 

ζ) Για την απόδειξη της απαίτησης της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του ν. 4412/16 (µη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας ανάθεσης 
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που υπερβαίνει το 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ), οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του Τµήµατος 
∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους 
στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
µε το ν. 1497/1984 (Α ' 188).   
  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν 
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν. 
 

Σε περιπτώσεις περισσότερων του ενός συστηµικών αριθµών, η κατάθεση των εντύπων που δε δύναται να φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα κατατίθενται σε ένα (υπο)φάκελο µε αναφορά στον αριθµό 
∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού και σε παρένθεση το σύνολο των συστηµικών αριθµών. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. 

2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 

3. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της λήξης του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και να καλύπτει σε ποσοστό το 2% εκτός Φ.Π.Α. 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δε συµµετέχει στο σύνολο των ειδών του διαγωνισµού αλλά σε µέρος αυτού, το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής του θα ανέρχεται στο 2% της επιµέρους προϋπολογιζόµενης δαπάνης εκτός ΦΠΑ των 
ειδών που προσφέρει. 
• Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκοµίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύµβασης. 

• Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
• Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και 
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013 (Á 52), εφόσον απαιτείται. 
Προσφορά µη σύµφωνη µε αυτά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκοµιστεί από τον προµηθευτή, στον οποίο θα γίνει η 
κατακύρωση του διαγωνισµού, πριν την υπογραφή της σύµβασης και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτής, η οποία σε 
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καµία περίπτωση δε θα είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έναρξης της σύµβασης, ακόµα και σε συµβάσεις 
κάτω των 20.000 € άνευ ΦΠΑ. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

6. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

7.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσής της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή 
και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση που η παράδοση 
γίνεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 
στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.  

8. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το 
οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 
συνηµµένα υποδείγµατα. 

9. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

10. Επισηµαίνεται ότι κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής η αναθέτουσα αρχή θα προβεί 
σε διασταύρωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των συµµετεχόντων καθώς και της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πριν την υπογραφή της σύµβασης. 

 
Προσφορά της οποίας η εγγυητική συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούµενο 
ποσοστό δεν γίνεται δεκτή. 
Στις παραπάνω εγγυήσεις πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία τα εξής 
(βλ. συνηµµένα υποδείγµατα): 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις 
περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών),  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός 
πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης. 
Στις περιπτώσεις ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
  
ΑΡΘΡΟ 7 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Οι διοικητικές προσφυγές ασκούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 360 και επόµενα του Ν. 
4412/2016. 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΤΙΜΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

1. Με την προσφορά, η τιµή των προς προµήθεια ειδών θα δίνεται ανά εξέταση. Οι τιµές θα εκφράζονται σε 
ευρώ € συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 
από τον Φ.Π.Α.  
 

Πιο συγκεκριµένα η τελική τιµή θα προκύπτει έπειτα από την αναλυτική οικονοµική προσφορά του προµηθευτή, 
στην οποία θα αναγράφονται µε δική του ευθύνη όλα τα απαραίτητα αναλώσιµα και λοιπά απαιτούµενα υλικά για 
τον προσδιορισµό, σε συγκεκριµένες ποσότητες, των ζητουµένων στη ∆ιακήρυξη εξετάσεων, τα οποία 
ενσωµατώνονται τελικά στην τιµή ενός (π.χ. του «βασικού») αντιδραστηρίου, το οποίο και θα τιµολογείται και εν 
τέλει θα αντικατοπτρίζει την τιµή της εξέτασης, όπως θα έχει αποτυπωθεί στην οικονοµική προσφορά. Με άλλα 
λόγια στην προσφερόµενη ανά εξέταση τιµή θα έχουν επιµελώς µετακυληθεί και όλα τα λοιπά κόστη για την 
παραγωγή των αποτελεσµάτων έκαστης εξέτασης. Ως εκ τούτου κατά την τιµολόγηση όλα τα υπόλοιπα υλικά θα 
αποστέλλονται δωρεάν, µέχρι της ποσότητας, που ο προµηθευτής έχει περιγράψει στην οικονοµική του προσφορά 
και έχουν αντίστοιχα περιληφθεί στην υπογραφείσα σύµβαση και υπό την προϋπόθεση ότι στην τεχνική του 
προσφορά θα αποδεικνύεται ευκρινώς ότι οι ποσότητες αυτές ήταν επαρκείς για το ζητούµενο αριθµό 
εξετάσεων.  
Η εν λόγω αναλυτική προσφορά θα υποβάλλεται µέσω της πλατφόρµας µε υποβολή συνηµµένου pdf αρχείου, 
ψηφιακά υπογεγραµµένου, ενώ η τιµή που θα εισάγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση της τιµής στην 
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ θα είναι αυτή που εν τέλει θα προκύπτει ανά εξέταση, από την αναλυτική οικονοµική 
προσφορά, στην οποία θα έχει συνυπολογιστεί η χρήση των λοιπών αναλωσίµων υλικών για την εκτέλεση της 
εξέτασης, το κόστος του προσφερόµενου συνοδού εξοπλισµού, το κόστος συντήρησης (βλ. σηµείο τρίτον της 
Εγκυκλίου της ΕΠΥ περί της προµήθειας αντιδραστηρίων µε ιατροτεχνολογικό µηχάνηµα συγκεκριµένης 
µόνο εταιρείας κλπ. της Απόφασης ΕΠΥ 81/9-5-16, Θέµα 3), το κόστος σύνδεσης µε LIS κλπ  και ότι άλλο 
προβλέπεται στο Παράρτηµα των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

2. Οι τιµές θα αναφέρονται για κάθε εξέταση («βασικό» Αντιδραστήριο) χωριστά και για το σύνολο των ποσοτήτων. 
3. Οι τιµές ανά εξέταση δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την κατ’ εξέταση προϋπολογιζόµενη δαπάνη, 

καθώς και από την τελευταία συµβάσιµη τιµή αγοράς του είδους, εφόσον σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 1975/2-9-
13 έγγραφο της ΕΠΥ για την προµήθεια ειδών µε ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισµού δεν 
γίνονται αιτήµατα καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιµών. 

4. Κατά τον απολογιστικό έλεγχο, θα δικαιολογούνται αποκλίσεις της τάξης του 10 % (ανάλογα µε την εξέταση), 
λόγω επαναλήψεων, επιβεβαιώσεων κλπ, οι οποίες δεν καταγράφονται στα µηχανογραφικά δεδοµένα του 
νοσοκοµείου.  

5. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο έως και τέσσερα δεκαδικά ψηφία, λόγω του υπάρχοντος 
µηχανογραφικού συστήµατος καταχώρησης τιµολογίων. 

7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

8. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που 
ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται, κατά την 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 

9. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές 
πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο προµηθευτή 
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 88 
παράγραφο 1 του ν. 4412/16. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές 
κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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10. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

11.  Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση 
των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

12. Για κάθε είδος θα πρέπει να αναφέρεται η συσκευασία και το ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται το είδος. 
 
Απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή θέτει όρο 
αναπροσαρµογής της τιµής ή δε συµµορφώνεται µε την υποβολή όλων των ανωτέρων στοιχείων. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
Κάθε δείγµα, εφόσον ζητείται από την παρούσα διακήρυξη (βλ. σελ. 1), πρέπει να είναι σε ποσότητα ή µέγεθος 
απολύτως επαρκές για τη σχετική µηχανική, χηµική ή µακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιµασία κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 214 του ν. 4412/16. 
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση αποστολής δειγµάτων για µηχανική και χηµική εξέταση τα έξοδα θα βαρύνουν 
τον προµηθευτή. 
Τα δείγµατα θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τα είδη που θα παραδίδονται στο Νοσοκοµείο µετά τη 
σχετική κατακύρωση.  
Τα δείγµατα του διαγωνισµού θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητο σήµα, µε το οποίο θα προσδιορίζεται ο αύξων 
αριθµός του είδους (βλ. Πίνακα Ζητουµένων Ειδών ∆ιακήρυξης – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), ο κωδικός του Νοσοκοµείου 
και ο κωδικός του είδους, όπως αναφέρεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Προµηθευτή. Τα είδη για τα οποία θα 
γίνεται παραποµπή σε Τεχνικά Φυλλάδια, χωρίς την προσκόµιση αντίστοιχου δείγµατος, δε θα λαµβάνονται υπόψη. 
Η µη προσήκουσα κατάθεση των απαιτούµενων δειγµάτων, µαζί µε την κατάθεση της προσφοράς, αποτελεί λόγο 
αποκλεισµού του προµηθευτή από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
 

Τυχόν προσκοµιζόµενα, από τους προµηθευτές, δείγµατα, που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, δεν 
γίνονται δεκτά. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύµβασης θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην σχετική ανακοίνωση 
κατακύρωσης που θα αποσταλεί στον προµηθευτή. Το Νοσοκοµείο έχει δικαίωµα να παρατείνει χρονικά τις 
συµβάσεις όχι πέραν του έτους µε συναίνεση του προµηθευτή, στην περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί νέες 
συµβάσεις και δεν έχουν παραληφθεί όλες οι ποσότητες που προβλέπονται στη σύµβαση. Η εν λόγω ισχύ της 
σύµβασης και της παράτασης θα διακοπεί µε την ανάδειξη νέου προµηθευτή που θα προκύψει κατόπιν νέων ενιαίων 
διαγωνιστικών διαδικασιών σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο ή και σε επίπεδο Νοσοκοµείου 
 

Τροποποίηση σύµβασης δύναται να πραγµατοποιηθεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:  
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/16,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από 
γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο 
προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου, 
   
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν: 
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. 
• Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά ή ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε 
• Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγούµενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν διενεργηθεί 
σχετικός διαγωνισµός και υπογραφούν συµβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.  
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα.  

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας 20 ηµερών (αναφέρεται 
στο άρθρο 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται για 
τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών. 

Β1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 και τα επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή 
γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγηση του, µπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Β2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Β3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων 
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 
4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Β4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Β5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παράδοση θα γίνει τµηµατικά, στο εκάστοτε ενδιαφερόµενο Εργαστήριο παρουσία της αρµόδιας προς τούτο 
Επιτροπής παραλαβής, µετά από έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκοµείου (∆ελτίο Παραγγελίας) και  συγκεκριµένα του 
διαχειριστή του είδους και µε σαφή αναφορά του Αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α) της Οικονοµικής 
∆έσµευσης έκαστης παραγγελίας, εντός 5 (πέντε) ηµερών, εκτός αν για ειδικούς λόγους (που θα αναφέρονται στην 
προσφορά του προµηθευτή) προβλέπεται κάτι διαφορετικό και αυτό συµπεριληφθεί στη σύµβαση που θα συναφθεί,.  
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Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στο Εργαστήριο υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει 
στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από µέλος της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής, στο οποίο αναφέρεται η 
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 
Η παραλαβή γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και όχι µετά τις 14:00.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος. 
Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται: 
α. Με µακροσκοπική εξέταση 

β. Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή) 
γ. Με πρακτική δοκιµασία (σχετικά µε τη χρέωση της εν λόγω διαδικασία βλ. ΑΡΘΡΟ 2 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ) 
δ. Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα µε το προς προµήθεια είδος. 
Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους 
από τον φορέα. 
Σηµειώνεται ότι είναι απαραίτητο προς διευκόλυνση της επιτροπής παραλαβής οι εκάστοτε συσκευασίες να 
αναγράφουν στοιχεία, όπως αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα 1, ώστε να είναι δυνατόν να ταυτοποιούνται άµεσα     
τα στοιχεία του είδους και της παρτίδας στην οποία ανήκει.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206-215 του ν. 4412/16. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά 
υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 
γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: 
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, 
που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και  
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση 
γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωση του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη 
της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε 
την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 

α) Πληροφορίες Ιχνηλασιµότητας:                                       
 
- ηµεροµηνία λήξης                                                          
- ηµεροµηνία παραγωγής ή συσκευασίας 
- κωδικοί παραγωγής / βάρδιας 
- αριθµοί παρτίδας (Lots) 
- βάρος 
- CE* 
- πληροφορίες για συγκεκριµένες συνθήκες παραγωγής 
...κτλ. 

 (β) Πληροφορίες ∆ιακίνησης:  
 
- επωνυµία κατασκευαστή 
- επωνυµία αποστολέα 
- ηµεροµηνία αποστολής  
- ποσότητες 
- περιγραφή περιεχοµένου 
- Κωδικός εµπορίου ή/και ΕΚΑΠΤΥ*  
- αριθµός τιµολογίου  
....κτλ. 
 
Πηγή: 
http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html 
Συµπλήρωση από το Νοσοκοµείο 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ



 
 
 

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

21                                                Ηλεκτρονικός ∆ιαγ. Άνω των Ορίων προµήθειας 
 Αντιδραστηρίων ∆ιάφορων Εργαστηρίων µε Α∆ 78/18 

απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η 
έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που 
δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την 
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο 
για τόκο υπερηµερίας. 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή 
υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 74.  
 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή παρακράτησης από πληρωµές, 
είτε µε παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόµιµα 
δικαιώµατα που προκύπτουν από αυτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
• Η τιµολόγηση θα γίνεται µε το «βασικό Αντιδραστήριο», που αντιστοιχεί στην ονοµασία της εξέτασης και η 

τιµή της έχει ενσωµατώσει και όλα τα λοιπά αναλώσιµα (ενισχυτικά, controls, buffers), τα οποία θα 
προσφέρονται «δωρεάν», δηλαδή τιµολογώντας τα µε µηδέν τιµή. 

• Οι προµηθευτές πρέπει στα τιµολόγιά τους να αναγράφουν οπωσδήποτε τον αριθµό ΚΕΟΚΕΕ. Σε διαφορετική 
περίπτωση τα είδη δεν θα παραλαµβάνονται.  

•  Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τις κατακυρωθείσες τιµές ανά εξέταση επί (Χ) τις αντίστοιχες 
ζητηθείσες/διενεργηθείσες εξετάσεις.  

• Ο Προµηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον τρόπο που το Νοσοκοµείο προσδιορίζει τον αριθµό των 
εξετάσεων που έγιναν ανά χρονική περίοδο ελέγχου – προσδιορισµού πληρωµής, δηλ. αριθµό εξετάσεων επί 
(Χ) τιµή σύµβασης ανά εξέταση = (ίσον) πληρωτέο. 

• Για κάθε παραγγελία, η οποία θα πρέπει να ορίζει σαφή χρόνο κατανάλωσης αυτών, π.χ. ένα ή δύο µήνες, θα 
συντάσσεται πρακτικό πιστοποίησης από επιτροπή του Νοσοκοµείου, µε έργο την πιστοποίηση του αριθµού 
των εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν στον αναλυτή και ο οποίος θα πρέπει να συµφωνεί µε τον 
καταγεγραµµένο αριθµό εξετάσεων του καταµετρητή του µηχανήµατος και µε  το QC (Quality Control System) 
των εργαστηρίων. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστηµα θα γίνεται καταγραφή του αριθµού των εξετάσεων που 
τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν, παρότι παραγγέλθηκαν και θα αποτελούν το απόθεµα εξετάσεων. 
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• Κατά τον απολογιστικό ΕΤΉΣΙΟ έλεγχο µετά τη λήξη της σύµβασης, θα δικαιολογούνται αποκλίσεις της 
τάξης του 10 % (ανάλογα µε την εξέταση), λόγω επαναλήψεων, επιβεβαιώσεων κλπ, οι οποίες δεν 
καταγράφονται στα µηχανογραφικά δεδοµένα του νοσοκοµείου. Από την αξία του αριθµού των βασικών 
αντιδραστηρίων/εξετάσεων θα αφαιρείται η αξία των πιστοποιήσεων και των αποθεµάτων (λόγω π.χ. 
συσκευασίας), ώστε να εξακριβωθούν τυχόν αποκλίσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προµηθεύτρια εταιρεία 
υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στο Νοσοκοµείο αντίστοιχα πιστωτικά τιµολόγια.  

• Στη διαδικασία καταµέτρησης θα ενηµερώνονται οι εταιρείες από την επιτροπή παραλαβής, προκειµένου να 
παρευρίσκεται εκπρόσωπος τους στη διαδικασία καταµέτρησης των διενεργηθέντων εξετάσεων, ο οποίος θα 
προσυπογράφει το σχετικό πρακτικό.  Η µη παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας µετά από έγγραφη ειδοποίησή 
του, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της πιστοποίησης του αριθµού των εξετάσεων από την επιτροπή και θα 
καταγράφεται στο πρακτικό.   

 

8.1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από 
το Νοσοκοµείο, µε βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται 
αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά.  

8.2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά 
τηv οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή 
περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. 

8.3. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

8.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου 
πώλησης από τον προµηθευτή. 

8.4.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής της ισχύουσας νοµοθεσίας για την 
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

8.4.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο 
προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των 
προϊόντων, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής.  

8.5. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ηµέρες 
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε την παράγραφο  Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 
16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,   καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από 
τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

8.6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι την 
επιστροφή του θεωρηµένου και β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσµετρείται 
ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
κ.λ.π.). 

8.7. προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

8.7.1  Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 
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I. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 
II.  Υπέρ ∆ηµοσίου 0,02%, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

III.  Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%  
IV.  Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% 
V. Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

VI.  ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
VII.  Φόρος Προµηθευτών: 
 

� ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ                               1% 

� ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                        8% 

� ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ                                  4% 

 

8.8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 
φόρος εισοδήµατος.  

8.9.  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

8.10. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή. 

8.11. Στα εκδιδόµενα πλέον τιµολόγια θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ. 

 
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την πληρωµή  του προµηθευτή για προµήθειες εσωτερικού, είναι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό 
προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208-214. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

8.12. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, 
µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

8.13 Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53, για την πληρωµή του επί πλέον ποσού που προκύπτει 
µετά την αναπροσαρµογή, δεν απαιτείται σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης. 

8.14. Οι εντολές πληρωµής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, 
του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο 
που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης. 

 
ΑΡΘΡΟ  9 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, 
υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Προµηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών 
ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να 
προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προµήθειας από τον Προµηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη αυτού.  
Ο Προµηθευτής, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 
επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προµηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς 
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περιορισµό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προµήθειας, σε παρόµοια έργα 
που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου.  
 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. 
  
ΑΡΘΡΟ 10 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών 
ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να 
προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προµήθειας από τον Προµηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη αυτού.  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. 
 

Το νοσοκοµείο αναλαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του 
προµηθευτή.  
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές 
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προµήθειας, ούτε κοινοποιεί 
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να 
µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει 
την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την 
παράλειψή της στο µέλλον.  
Ο Προµηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη προµήθεια χωρίς την προηγούµενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη 
γραπτή της συναίνεση. 
 
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 8.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210-4520835. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 
Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  
µέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 
(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..5  
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α 
τµήµα/τα ...............7  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου 
η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε 
....................ηµέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 9.  
ή 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να 
θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 
µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της10.  
 
 
 
 
 

                                            
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 ν. 4412/16). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
5  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το ν. 4412/16.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός 
ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 72 του ν. 4412/16).  
10  Άρθρο 72 του ν. 4412/16 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
 
Εγγύηση µας υπ’ αρ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη 
της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ’ αρ. ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    
ηµέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8) 
ή  
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την 
Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 

                                            
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το ν. 4412/16. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8  Σύµφωνα µε το ν. 4412/16 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται 
από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ∆΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ           
    ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ             

 

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τηλ: 213 2079100 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟ∆/ΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 
Πληρ: …………………..          
Τηλ: 210 4520835 
FAX: 2104528948 
Email:………………  

Ε Τ Η Σ Ι Α  Σ Υ Μ Β Α Σ Η       ΑΡ………………. 

 
Για την προµήθεια ................................................. 

CPV ……………………. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Στον Πειραιά σήµερα ………………… µεταξύ του Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ, εκπροσωπούµενου νόµιµα από την 
∆ιοικητή του ………………………………… και της εταιρείας ………………………………………………………  
εκπροσωπούµενης νόµιµα από ……..……………………….………………………. συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά 
τα παρακάτω: 
 
 Ύστερα από το ............... διαγωνισµό που έγινε στις  ………………… µε αριθµό διακήρυξης …… για την 
προµήθεια ………………….για ένα έτος, για κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου, αναδείχτηκε προµηθευτής ο 
δεύτερος των συµβαλλοµένων……………………………………....,σύµφωνα µε τη τελική κατακύρωση του 
διαγωνισµού, που έγινε µε την  υπ’ αρ. …………………  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 
 
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση του ∆.Σ. ανατίθεται στην εταιρεία ………………………………………………,  
η οποία στο εξής καλείται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, η προµήθεια των ειδών όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1 
«Κατάσταση και Περιγραφή Ειδών». 
  
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µε φροντίδα και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τµηµατικά και ανάλογα µε τις 
ανάγκες του Νοσοκοµείου όπως θα εµφανίζονται στα δελτία παραγγελίας, στις αποθήκες του Νοσοκοµείου εντός 
πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την παραγγελία από το αρµόδιο διαχειριστικό τµήµα και σύµφωνα µε τα δείγµατα 
που προσκοµίστηκαν στο διαγωνισµό. 
 
Για όσα θέµατα δεν περιλαµβάνονται ή δεν αναλύονται επαρκώς στην παρούσα σύµβαση, ισχύουν οι όροι της άνω 
∆ιακήρυξής, η προσφορά σας όπως επισυνάπτεται στο παρόν παράρτηµα και οι διατάξεις του Ν. 4412/16. 
 
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και σύµφωνα µε το ν. 4412/16. 
 
Η σύµβαση αρχίζει στις   …………….  και λήγει στις   ……………..   
Στην περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί νέες συµβάσεις µέχρι τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος δύναται 
το Νοσοκοµείο, εφ’ όσον το αποδέχεται ο προµηθευτής, να παρατείνει τη διάρκεια της σύµβασης µέχρι την ανάδειξη 
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νέου προµηθευτή και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών µε τους ίδιους όρους της 
∆ιακήρυξης.  
 
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν 
υπογραφούν συµβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση ο προµηθευτής  πρέπει να 
ειδοποιηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα.  
 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την πιστή εφαρµογή των όρων της σύµβασης κατάθεσε τη µε αριθµό  …………………… 
εγγυητική επιστολή ποσού …………. € της  ………………………………..  η οποία θα επιστραφεί µετά τη λήξη και 
την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιµολόγιο) ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος (Product ID) που έχει δοθεί από το 
ΕΚΑΠΤΥ, σύµφωνα µε τον Ν. 3580/2007. 
 
Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παράρτηµα Β΄ της διακήρυξης και απαραίτητα µε την 
προσκόµιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΩΝ 

 
Α/Α 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡ 

 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΚΩ∆. 
ΝΟΣ. 

ΚΕΟΚΕΕ 
ΚΩ∆. 
ΕΜΠΟΡ. 

ΣΥΣΚ. 
ΤΙΜΗ/Ε
ΞΕΤΑΣ
Η 

ΠΟΣ. ΦΠΑ 
ΣΥΝ. 
ΑΞΙΑ 

          
          

  
 
 Όλα τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 
περιγράφονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού, σε συνδυασµό µε την τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας 
εταιρείας.  
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4412/16. 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχτηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα, διαβάστηκε και υπογράφηκε από τους συµβαλλοµένους και 
πήρε ένα ο προµηθευτής και δύο το ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ. 

 
 

 
 
          Ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                   Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                          

                                                                                                      ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ    
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ  

Αρ.πρωτ. 27320/20-12-2018 
A.Τεχνικές Προδιαγραφές Κατηγορίας Αντιδραστηρίων  
Αυτόµατης  Γραµµής Παραγωγής  
Συνολική Εγκεκριµένη  ∆απάνη 725.507,90 µε ΦΠΑ  
 
Α.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΏΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΏΝ, 
ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 437.455,70 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
 
1. Με την Αυτόµατη Γραµµή Παραγωγής να επιτυγχάνονται και να διασφαλίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

1) Βελτιστοποίηση του συνολικού χρόνου ανάλυσης  
2) Πλήρης ιχνηλασιµότητα δειγµάτων 
3) Ασφαλή κλινικά αποτελέσµατα 
4) Βελτιστοποίηση του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού επί του συστήµατος 
5) Υψηλή παραγωγικότητα 
6) Παράλληλη διαχείριση διαφορετικών ειδών και µεγεθών σωληναρίων  
7) Αποφυγή σφαλµάτων και δυνατότητα ιχνηλάτισή τους. 

2. Τα δείγµατα να διαχειρίζονται ανά ασθενή και µεµονωµένα, σε όλες τις φάσεις, προαναλυτικά, αναλυτικά και 
µεταναλυτικά, µε αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. Να δοθεί πλήρης περιγραφή του συστήµατος δηλαδή: 

α) του προαναλυτικού µε πλήρη αυτοµατοποίηση της προετοιµασίας των δειγµάτων για την αναλυτική διαδικασία 
: 

• φυγοκέντρηση: τουλάχιστον 60 θέσεων ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή παραγωγικότητα της 
φυγοκέντρου, σηµείο που θα αξιολογηθεί επιπλέον 

• αποπωµατισµό  
• κλασµατοποίηση σε δευτερογενή σωληνάρια  
• µεταφορά προς τους συνδεδεµένους αναλυτές 
• επαναπωµατισµό  
• τοποθέτηση δειγµάτων σε φορείς για χρήση σε off-line (µη συνδεδεµένους στο προαναλυτικό σύστηµα) 

αναλυτές 
• αποθήκευση σε ψυχόµενο χώρο οµαδοποίηση και αυτόµατη επαναδροµολόγηση προς τα αναλυτικά 

συστήµατα 
β) των αναλυτικών συστηµάτων και να κατατεθούν µελέτες περίπτωσης που έχουν ήδη εφαρµοσθεί σε άλλα 
νοσοκοµεία, κατά προτίµηση στην Ελλάδα. 

3. Να είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής, όσον αφορά το σχεδιασµό του προαναλυτικού συστήµατος. Το 
προαναλυτικό και αναλυτικό σύστηµα να είναι επεκτάσιµα, διαµορφώσιµα και ευέλικτα ώστε να 
ικανοποιούνται οι µεταβαλλόµενες ανάγκες του εργαστηρίου. Θα εκτιµηθεί η δυνατότητα σύνδεσης και άλλων 
συστηµάτων καθώς και τρίτων εταιρειών, προκειµένου να επιτυγχάνεται περαιτέρω βελτιστοποίηση της ροής 
εργασίας. 

4. Να προσδιορίζονται δείγµατα ορού, πλάσµατος, ούρων, ΕΝΥ. 
5. Να αποτελείται από : 

• Φωτοµετρικούς αναλυτές συνολικής παραγωγικότητας τουλάχιστο 2.000 τεστ/ώρα και ηλεκτρολυτών 
µε συνολική παραγωγικότητα τουλάχιστον 1.000 τεστ/ώρα. Να προσφερθούν δύο αναλυτικές 
υποµονάδες προκειµένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου στις 
περιπτώσεις βλάβης, συντήρησης κλπ.. Να είναι επεκτάσιµοι σε ανοσοβιοχηµικά συστήµατα. 

• Ανοσοχηµικούς  αναλυτές  συνολικής παραγωγικότητας τουλάχιστο 500 τεστ/ώρα. Να προσφερθούν 
δύο αναλυτικές υποµονάδες, προκειµένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 
εργαστηρίου στις περιπτώσεις βλάβης, συντήρησης κλπ. Να είναι επεκτάσιµοι σε ανοσοβιοχηµικά 
συστήµατα. 

Να περιγραφεί αναλυτικά ένα σενάριο διακοπής λόγω βλάβης της λειτουργίας στο σύστηµα ώστε να καλυφθεί 
η παραγωγικότητα του εργαστηρίου ως ακολούθως, 
α) Περίπτωση βλάβης στο προαναλυτικό σύστηµα 
β) Περίπτωση βλάβης στα αναλυτικά συστήµατα 
Να δοθεί αναλυτική  περιγραφή του τρόπου αντιµετώπισης της ανάλυσης των δειγµάτων ώστε να  
διασφαλίζεται η αυτοµατοποιηµένη διεκπεραίωση ανάλυσης των δειγµάτων. 

6. Στους διασυνδεδεµένους στο προαναλυτικό σύστηµα αναλυτές να εκτελούνται  όλες τις εξετάσεις που 
αναφέρονται στον Πίνακα Εξετάσεων Αυτόµατης Γραµµής Παραγωγής. Για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις να 
είναι δυνατή η κλασµατοποίηση, η οµαδοποίηση και προετοιµασία των σωληναρίων προς τους εξωτερικούς 
(µη συνδεδεµένους στο προαναλυτικό σύστηµα) αναλυτές ειδικών εξετάσεων.   

7. Το αναλυτικό σύστηµα να διασυνδεθεί µε το Πληροφοριακό Σύστηµα του Εργαστηρίου (LIS) και το 
Πληροφοριακό Σύστηµα του Νοσοκοµείου (HIS), και θα προσφερθούν οι απαραίτητοι σταθµοί εργασίας, Η/Υ 
κλπ. Να περιγραφούν αναλυτικά. 
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8. Να διαθέτει δυνατότητα εκθέσεων και εκτυπώσεων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καµπυλών αντίδρασης και 
βαθµονοµήσεων. Επίσης να είναι δυνατή η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την βελτιστοποίηση της ροής 
λειτουργίας και του κόστους λειτουργίας. 

9. Να συνοδεύεται από : 
α) από σταθεροποιητή τάσης UPS µε κατάλληλη ισχύ και  οπτικοακουστική διάταξη 
προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης και σε περίπτωση πτώσης επιπέδου τάσης των 
επαναφορτιζόµενων µπαταριών 
β) σύστηµα επεξεργασίας του ύδατος της πόλης που θα υπερκαλύπτει τις ηµερήσιες ανάγκες τους.  

Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει τον προµηθευτή.  
11. Να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του τµήµατος σε σχέση µε το συνοδό εξοπλισµό. Να 

κατατεθεί σχεδιάγραµµα τοποθέτησης του συστήµατος στο χώρο του εργαστηρίου και χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης της εγκατάστασης, εκπαίδευσης και παράδοσης σε λειτουργία του εργαστηρίου. 

12. Η Αυτόµατη Γραµµή Παραγωγής να διαθέτει: 
α) τουλάχιστον ένα σηµείο εισαγωγής φορέων δειγµάτων (σωληνάρια διαφόρων τύπων µε barcode) 
χωρητικότητας τουλάχιστον 250 δειγµάτων 
β) να εκτελεί αυτόµατη φυγοκέντρηση,  
γ) να εκτελεί αυτόµατο αποπωµατισµό,  
γ) να εκτελεί αυτόµατη κλασµατοποίηση,  
δ) να εκτελεί αυτόµατη αποθήκευση δείγµατος σε ψυγείο δειγµάτων και επαναδροµολόγη του στην 
αυτοµατοποίηση για επαναλήψεις, reflex testing κλπ.  
ε) να εκτελεί αυτόµατη  µεταφορά µέσω του µεταφορέα δειγµάτων προς τις συνδεδεµένες αναλυτικές 
µονάδες. Να υπάρχει εναλλακτική λύση φόρτωσης δειγµάτων στις αναλυτικές συσκευές σε περίπτωση 
βλάβης. 
στ) να επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων (STAT)  και η δροµολόγηση να γίνεται ανά σωληνάριο  
προκειµένου να µην υπάρχουν καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση του δείγµατος κλπ (µονήρης µεταφορά). Να 
κατατεθούν στοιχεία µε τους χρόνους ολοκλήρωσης των επειγόντων δειγµάτων. 

13. Όλα τα παραπάνω να τεκµηριώνονται απαραίτητα µε παραποµπές και σε τεχνικά έντυπα του 
κατασκευαστή οίκου   

 
∆ιασυνδεδεµένοι Βιοχηµικοί και Ανοσολογικοί Αναλυτές / Υποµονάδες στην Αυτόµατη Γραµµή Παραγωγης 
 
1. Οι αναλυτές του συστήµατος να διαθέτουν αναγνώριση δειγµάτων και αντιδραστηρίων µε barcode και να έχουν τη 

δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας  διαφορετικών ειδών σωληναρίων και µεγεθών (δηλαδή χρήσης µικρής 
ποσότητας δείγµατος σε καψάκια, microcups, καψάκια σε σωληνάριο και σωληνάρια µε ψευδή πυθµένα). 

2. Να πραγµατοποιούνται αυτόµατα επαναλήψεις, προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσµατα εκτός ορίων, χωρίς να 
απαιτείται επανατοποθέτηση δειγµάτων από τον χειριστή. 

3. Να διενεργούν αναγνώριση στάθµης και έλεγχο επάρκειας του εξεταζόµενου δείγµατος και ανίχνευση πήγµατος. 
4. Να έχουν τη δυνατότητα καθηµερινού και χρονικά προκαθορισµένου εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των 

αποτελεσµάτων, σε δυο τουλάχιστον επίπεδα, χωρίς την παρέµβαση του χειριστή ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των 
εξετάσεων.  

5. Να ελέγχουν την επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίµων στην έναρξη του αναλυτικού κύκλου και να παράγονται  
µηνύµατα προειδοποίησης έγκαιρα  για τυχόν ελλείψεις. Η φόρτωση των αναλωσίµων και αντιδραστηρίων να είναι 
δυνατή χωρίς τη διακοπή λειτουργίας των αναλυτών και να δέχεται τουλάχιστον 50 παραµέτρων ταυτόχρονα για κάθε 
βιοχηµική υποµονάδα και 30 παραµέτρων ταυτόχρονα για κάθε ανοσολογική υποµονάδα αντίστοιχα. 

6. Να διαθέτουν ενσωµατωµένο χώρο συντήρησης για όλα τα χρησιµοποιούµενα αντιδραστήρια και να αναφερθεί ο 
αριθµός των εξετάσεων που καλύπτει.  

7. Να διαθέτουν σύστηµα αυτοδιαγνωστικών ελέγχων για την διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και αυτόµατη 
βαθµονόµηση βασικών εξαρτηµάτων που αλλάζει ο χειριστής. Eπίσης να υπάρχει αποδεδειγµένα η εξ αποστάσεως 
δυνατότητα διασύνδεσης για επίλυση τεχνικών ζητηµάτων µε ασφαλές σύστηµα µεταφοράς δεδοµένων ήχου και 
εικόνας. Συγκεκριµένα παρακολουθώντας τις κρίσιµες παραµέτρους του συστήµατος να είναι σε θέση να προβλέψει 
αποκλίσεις του συστήµατος και να ειδοποιήσει σχετικά µε τις επικείµενες επισκευές. Να επιτρέπει στους χειριστές να 
συνδέονται απευθείας µε κέντρο εξυπηρέτησης πελατών µέσω συνοµιλίας, φωνής και βίντεο για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων σε πραγµατικό χρόνο για γρήγορη επίλυση πιθανών ζητηµάτων. 

8. Πρόγραµµα εξ αποστάσεως συντηρήσεων, που επιπλέον να συµπεριλαµβάνει την αυτόµατη ενηµέρωση του τεχνικού 
τµήµατος  της εταιρείας για τις ανάγκες συντήρησης των συστηµάτων βάσει παρακολουθούµενων δεικτών άλλα και 
αυτόµατο επαναπροσδιορισµό των διαστηµάτων συντήρησης βάσει ιστορικών στοιχείων των αναλυτών 
 

∆ιασυνδεδεµένος Αιµατολογικός Αναλυτής στην Αυτόµατη Γραµµή Παραγωγής  και Ένας Αιµατολογικός Αναλυτής – 
standalone 
 
1. Ζητούνται δύο αναλυτές. Ο ένας τουλάχιστον συνδεδεµένος µε την αυτόµατη γραµµή παραγωγής και ο άλλος να είναι 

συνδεδεµένος µε το πληροφοριακό σύστηµα της αυτοµατοποίησης (midlware). Να είναι καινούργιοι, αµεταχείριστοι και 
τελευταίας τεχνολογίας. 

2. 
 

Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε αναγνωρισµένες µεθόδους. 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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3. Να χρησιµοποιεί δείγµα ολικού αίµατος σε ποσότητα όχι µεγαλύτερη των 250 µL σε όλα τα συστήµατα 
δειγµατοληψίας. Ολες οι παράµετροι  να ανιχνεύονται απευθείας από το φιαλίδιο της γενικής αίµατος, χωρίς να 
απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες από τον χειριστή. 

4. 
 

Να µετρά και να υπολογίζει αυτόµατα, χωρίς τη παρέµβαση του χειριστή σε κάθε γενική αίµατος τις παρακάτω 
παραµέτρους διαγνωστικής σηµασίας: 
• Αριθµό λευκών αιµοσφαιρίων (WBC) 
• Αριθµό ερυθρών αιµοσφαιρίων (RBC) 
• Αιµατοκρίτη (HCT) 
• Αιµοσφαιρίνη (HB) 
• Μέση πυκνότητα αιµοσφαιρίνης (MCH) 
• Εύρος κατανοµής ερυθρών (RDW) 
• Μέση συγκέντρωση αιµοσφαιρίνης κατά ερυθροκύτταρο (MCHC) 
• Μέσο όγκο ερυθρών (MCV) 
• Αριθµός αιµοπεταλίων (PLT) 
• Εύρος κατανοµής (PDW) 
• Αιµοπεταλοκρίτη (PCT) 
• Μέσος όγκος αιµοπεταλίων (MPV) 
• Απόλυτο αριθµός µονοπύρηνων 
• Απόλυτο αριθµός µονοπύρηνων 
• Απόλυτο αριθµός ηωσινοφίλων 
• Απόλυτο αριθµός βασεοφίλων 
• Απόλυτο αριθµός ουδετεροφίλων 
• Ποσοστό % λεµφοκυττάρων 
• Ποσοστό % µονοπύρηνων 
• Ποσοστό % ηωσινοφίλων 
• Ποσοστό % βασεοφίλων 
• Ποσοστό % ουδετεροφίλων 
 
Απόλυτο αριθµό σε ποσοστό εµπύρηνων ερυθρών και να διορθώνεται αυτόµατα ο αριθµός των λευκών αιµοσφαιρίων 
χωρίς να απαιτείται επανάληψη του δείγµατος. 

5. 
 

Να παρέχει αυξηµένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων παρουσιάζοντας πλήρη µορφολογία 
κυττάρων στα λευκά, ερυθρά και αιµοπετάλια. Να αναφερθούν οι δυνατότητες επισήµανσης αναλυτικά σε όλα τα 
κύτταρα. Να περιγραφεί αναλυτικά πως προκύπτει η µορφολογία των κυττάρων. Οι κατανοµές των κυττάρων να 
εµφανίζονται στην οθόνη έγχρωµες µε δυνατότητα εκτύπωσης, µε µορφή νεφελογραµµάτων, ιστογραµµάτων κ.λ.π. 
παρέχοντας χρήσιµες πληροφορίες που βοηθούν στη διάγνωση. 

6. 
 

Να έχει δυνατότητα µέτρησης δικτυοερυθροκυττάρων και συγκεκριµένα: 
1. Ποσοστό % δικτυοερυθροκυττάρων 
2. Απόλυτος αριθµός δικτυοερυθροκυττάρων 
3. Μέση ποσότητα Αιµοσφαιρίνης των ∆ΕΚ για την παροχή κλινικών πληροφοριών για την παρακολούθηση της 

θεραπείας των αναιµιών και για τη διαφορική διάγνωση της αναιµίας των νεφροπαθών και άλλων ασθενών ή άλλη 
παράµετρο µε την ίδια κλινική σηµασία (να αποδεικνύεται από έγκυρες µελέτες) 

4. ∆είκτης ωρίµανσης ∆ΕΚ 
7. Η µέτρηση των ∆ΕΚ και των παραµέτρων τους να γίνεται άµεσα (on line) και αυτόµατα από το δείγµα χωρίς να έχει 

προηγηθεί κάποια χειροκίνητη επεξεργασία.  
8. Η µέτρηση των αιµοπεταλίων να πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια τέτοιων κριτηρίων, ώστε να εξασφαλίζει ιδιαίτερα 

ακριβή µέτρηση, αποφεύγοντας παρεµβολές από µικρά ερυθρά, κατεστραµµένα κύτταρα κλπ.  
9. Η µέτρηση της αιµοσφαιρίνης να γίνεται µε τη µέθοδο της κυανοµεθαιµοσφαιρίνης και µε τη χρήση αντιδραστηρίων 

χωρίς κυάνιο όπως επιβάλλεται από την σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία για προστασία του περιβάλλοντος. 
10. Η ταχύτητα µέτρησης για την εξέταση γενικής αίµατος να είναι τουλάχιστον 90 δείγµατα την ώρα, τουλάχιστον στο 

αυτόµατο σύστηµα δειγµατοληψίας. 
11. Να διαθέτει αυτόµατο δειγµατολήπτη συνεχούς ροής µε χώρο φόρτωσης δειγµάτων 50 θέσεων ή και µεγαλύτερο. 
12. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 συστήµατα δειγµατοληψίας. 

α) κλασσικό σύστηµα ανοικτού τύπου 
β) Αυτόµατο σύστηµα µε σωληνάρια κλειστού τύπου για προστασία των χειριστώ από επικίνδυνα δείγµατα. 
Και στις δύο περιπτώσεις το ακροφύσιο και η βελόνα δειγµατοληψίας να αυτοκαθαρίζονται µετά από κάθε µέτρηση 
χωρίς την παρέµβαση του χειριστή και να αποδεικνύεται. 

13. Να διαθέτει πρότυπο αίµα ελέγχου (control) και πρότυπο αίµα ρύθµισης (calibrator) για τον ποιοτικό έλεγχο και τη 
βαθµονόµηση του αναλυτή. 

14. Να διαθέτει πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας των αποτελεσµάτων  
15. Ο αναλυτής να είναι τυχαίας προσπέλασης (Random access) και να δίνει Α. Εξετάσεις µε λευκοκυτταρικό τύπο, Β. 

εξετάσεις χωρίς  λευκοκυτταρικό τύπο, Γ. Εξετάσεις µε λευκοκυτταρικό τύπο και ∆ΕΚ, ∆. Εξετάσεις µόνο ∆ΕΚ, 
προκειµένου να επιτυγχάνεται οικονοµία αντιδραστηρίων.  

16. Να διαθέτει µέθοδο προστασίας του αναλυτή και η διασφάλιση των αποτελεσµάτων από προβληµατικά δείγµατα 
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(πήγµατα – φυσαλίδες). Να περιγραφεί αναλυτικά η µέθοδος. Επιπλέον δυνατότητα ανίχνευσης στάθµης υγρών και να 
ειδοποιεί έγκαιρα το χρήστη για αντικατάσταση αντιδραστηρίων. 
 

∆ιασυνδεδεµένος   Αναλυτής Αιµόστασης στην Αυτόµατη Γραµµή Παραγωγής και ένας  Αναλυτής Αιµόστασης– 
standalone 
 
1. Ζητούνται δύο αναλυτές. Ο ένας τουλάχιστον συνδεδεµένος µε την αυτόµατη γραµµή παραγωγής και ο άλλος να είναι 

συνδεδεµένος µε το πληροφοριακό σύστηµα της αυτοµατοποίησης (midlware). Να είναι καινούργιοι, αµεταχείριστοι 
και τελευταίας τεχνολογίας. 

2. Να έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισµού πηκτολογικών, χρωµατοµετρικών και ανοσολογικών εξετάσεων 
σε λειτουργία τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (Random Access) και συνεχούς φόρτωσης (Continiousloading) για 
όλες τις εξετάσεις. Να εκτελούν απαραιτήτως τις ζητούµενες εξετάσεις του Πίνακα.  

3. Να διαθέτουν  ταχύτητα  τουλάχιστον 280 test/ώρα. 
4. Να είναι ανοικτά συστήµατα, µε δυνατότητα προγραµµατισµού πρωτοκόλλων εξετάσεων από το χρήστη (να αναφερθεί 

ο αριθµός). Να υπάρχει δυνατότητα µεταβολών των πρωτοκόλλων εξετάσεων κατά τα εργαστηριακά πρότυπα πχ για 
τιµές αναφοράς, όρια αυτόµατης επιβεβαίωσης των αποτελεσµάτων κλπ. 

5. Οι ποσότητες των αναλωσίµων και των αντιδραστηρίων που φορτώνονται στον αναλυτή να εξασφαλίζουν αυτονοµία 
για πολλές εξετάσεις. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός φιαλιδίων του ιδίου 
αντιδραστηρίου ώστε όταν αδειάσει το πρώτο ο αναλυτής να χρησιµοποιεί αυτόµατα το δεύτερο χωρίς να σταµατά η 
λειτουργία του και καθυστερούν οι εξετάσεις. 

6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα κατάσταση Εργαστηρίων που χρησιµοποιούν αντίστοιχα 
αντιδραστήρια µε τα προσφερόµενα σε διάφορους αυτόµατους αναλυτές, ούτως ώστε   να τεκµηριώνεται η ευρεία 
εµπειρία του προµηθευτή σε αντιδραστήρια και αναλυτές πήξης. 
 

Λογισµικά Υποστήριξης της Ροής Εργασίας, ∆ιασύνδεσης συστηµάτων και ∆ιαχείρισης Αποθήκης 
 
1. Λογισµικό (middleware) ανοικτής αρχιτεκτονικής για την καταγραφή διαχείρισης του αναλυτικού έργου το οποίο θα 

ενοποιεί όλες τις προαναλυτικές και αναλυτικές διαδικασίες και να επιτρέπει την διασύνδεση όσων περισσότερων 
αναλυτών τρίτων κατασκευαστών 

2. 
 

Να καταγράφει λεπτοµερώς το αναλυτικό έργο, να παρέχει και να απεικονίζει σε πραγµατικό χρόνο πληροφορίες για 
την πορεία του αναλυτικού έργου και να διευκολύνει τον ποιοτικό έλεγχο των συστηµάτων και την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων 

3. Να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης από απόσταση των ειδοποιήσεων των αναλυτών, της 
επάρκειας των υλικών επί των αναλυτών, της εξέλιξης της ρουτίνας και πληροφοριών του LIS κλπ. 

4. Να δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των εργαστηρίων και εντοπισµού χωροταξικά των πιθανών προβληµάτων 
5. Να είναι δυνατή η παρακολούθηση και η ρύθµιση της απόδοσης των συστηµάτων µέσα από παραγόµενες ειδικές 

αναφορές, βάση καθορισµένων παραµέτρων όπως TAT, όγκος αναλύσεων και απασχόλησης του συστήµατος  
6. Να παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού διαφορετικού χρόνου ολοκλήρωσης (ΤΑΤ) για συγκεκριµένα δείγµατα ή/και 

συγκεκριµένη παράµετρο. Ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο για τα δείγµατα που καθυστερούν βάση του 
προκαθορισµένου χρόνου ολοκλήρωσης (TAT) και αναδροµολόγησή τους προς επίτευξή του 
 

Ενσωµατωµένο Πρόγραµµα Ποιοτικού Ελέγχου 
1. Να παρέχεται η δυνατότητα ορισµού αυτόµατου ελέγχου κανόνων ανά παράµετρο και ανά οµάδα εξετάσεων  
2. Η παρακολούθηση του κυµαινόµενου µέσου όρου αποτελεσµάτων ασθενών ανά παράµετρο, µέθοδο και αναλυτή 
3. Παρακολούθησης των αποκλίσεων από κανόνες WESTGARD για όλες τις παρτίδες αντιδραστηρίων αλλά και ανά 

παρτίδα αντιδραστηρίων για την ιχνηλασιµότητα των αποτελεσµάτων 
4. ∆ηµιουργίας και ανάρτησης κειµένου παρατηρήσεων ανά αποτέλεσµα στο LIS 

 
Πρόγραµµα µε λειτουργίες έλεγχου, καταγραφής και διαχείρισης αποθήκης αντιδραστηρίων και αναλωσίµων 
1. Να παρέχεται λογισµικό διαχείρισης αποθήκης  αντιδραστηρίων, αναλωσίµων και λοιπών προϊόντων,  µε την ελαχίστη 

δυνατή παρέµβαση από τους χειριστές σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Το σύστηµα θα πρέπει να ελέγχει τα 
αποθέµατα υλικών, και να παράγει αυτόµατα παραγγελία των υπό εξάντληση υλικών βάσει αναµενόµενης κατανάλωσης 
και καθορισµένων κανόνων αναπλήρωσης 
 

Πρόγραµµα e-learning για την εκπαίδευση των χειριστών των συστηµάτων 
1. Να παρέχεται η δυνατότητα e-learning σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική εκπαίδευση στο χώρο του εργαστηρίου 
 
Απαράβατοι όροι: 

1. Προσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο των ζητουµένων εξετάσεων του πίνακα Α1. και µε την ανωτέρω 
διαµόρφωση της αυτόµατης γραµµής παραγωγής.  

2. Ο προµηθευτής θα αναλάβει το κόστος και την ευθύνη εγκατάστασης του εξοπλισµού στο χώρο του εργαστηρίου σε 
συνεργασία µε το νοσοκοµείο. 

3. Η Αυτόµατη Γραµµή Παραγωγής και οι διασυνδεδεµένοι αναλυτές θα εγκατασταθούν στους χώρους που σήµερα 
χρησιµοποιούνται από το βιοχηµικό και το ανοσολογικό εργαστήριο. Είναι υποχρεωτικό να κατατεθούν τα 
σχεδιαγράµµατα εγκατάστασης των προσφερόµενων αναλυτών/ συστηµάτων στο χώρο του εργαστηρίου  
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4. Το νοσοκοµείο θα πραγµατοποιήσει την µελέτη του υπό διαµόρφωση χώρου, την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων, για 
την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκοµείου. 

5. Η εταιρεία που θα προµηθεύσει την Αυτόµατη Γραµµή Παραγωγής θα αναλάβει τα έξοδα διαµόρφωσης του χώρου για 
τις ανάγκες εγκατάστασης αυτής. 

 
Α1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΚΩ∆. 

ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ή 
ΚΕΟΚΕΕ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΣΑΚΧΑΡΟ 11.02.01.13.001 ΑΝΒΒΕ018 51.000 0,0466 2.376,60 
2 ΟΥΡΙΑ 11.02.01.04.001 ΑΝΒΒΕ038 51.000 0,0466 2.376,60 
3 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 11.02.01.07.001 ΑΝΒΒΕ016 50.000 0,0373 1.865,00 
4 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 11.02.01.32.001 ΑΝΒΒΕ026 37.000 0,0576 2.131,20 
5 ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 11.02.01.05.001 ΑΝΒΒΕ040 12.000 0,0494 592,80 

6 HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 11.02.01.15.001 ΑΝΒΒΕ041 12.000 0,1597 1.916,40 

7 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ 11.02.01.31.001 ΑΝΒΒΕ042 10.000 0,0725 725,00 
8 Apo A1 12.01.04.01.001 ΑΝΒΒΕ072 900 0,9053 814,77 
9 Apo B 12.01.04.03.001 ΑΝΒΒΕ073 900 0,9053 814,77 

10 Lp(α) 12.01.04.001 ΑΝΒΒΕ070 900 1,9512 1.756,08 

11 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 11.02.01.03.001 ΑΝΒΒΕ013 40.000 0,0545 2.180,00 

12 ΑΜΕΣΟΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 11.02.01.12.002 ΑΝΒΒΕ012 42.000 0,0575 2.415,00 

13 ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ AST (GOT) 11.01.01.10.001 ΑΝΒΒΕ019 51.000 0,0441 2.249,10 

14 ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ALT (GPT)   
ΑΝΒΒΕ020 51.000 0,0441 2.249,10 

15 γ-GT (γ-γλουταµινοτρανσφεραση) 11.01.01.16.001 ΑΝΒΒΕ017 40.000 0,0533 2.132,00 

16 
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 
(ALP) 

11.01.01.05.001 ΑΝΒΒΕ011 36.000 0,0800 2.880,00 

17 
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥ∆ΡΟΓΟΝΑΣΗ 
(LDH) 

11.01.01.19.001 ΑΝΒΒΕ036 41.000 0,0615 2.521,50 

18 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΚΙΝΑΣΗ (CPK) 11.01.01.13.001 ΑΝΒΒΕ078 12.700 0,1280 1.625,60 
19 ΑΜΥΛΑΣΗ 11.01.01.07.001 ΑΝΒΒΕ033 13.500 0,1800 2.430,00 
20 ΚΑΛΙΟ (K+) 11.04.01.06.001 ΑΝΒΒΕ050 50.000 0,0457 2.285,00 
21 Na 11.04.01.07.001 ΑΝΒΒΕ050 50.000 0,0457 2.285,00 
22 ΧΛΩΡΙΟ (CL-1) 11.04.01.03.001 ΑΝΒΒΕ050 30.000 0,0457 1.371,00 
23 ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca+2) 11.03.01.03.001 ΑΝΒΒΕ014 65.000 0,0666 4.329,00 
24 ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ) 11.03.01.08.001 ΑΝΒΒΕ021 30.000 0,0714 2.142,00 
25 ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg2+) 11.03.01.07.001 ΑΝΒΒΕ023 30.000 0,0700 2.100,00 
26 ΣΙ∆ΗΡΟΣ ΟΡΟΥ 11.02.01.16.001 ΑΝΒΒΕ022 15.000 0,1198 1.797,00 
27 ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗ 12.01.03.08.001 ΑΝΒΒΕ071 800 3,3000 2.640,00 

28 ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ 11.02.01.30.001 ΑΝΒΒΕ024 30.000 0,0414 1.242,00 

29 Αλβουµίνη 11.02.01.01.001 ΑΝΒΒΕ039 30.000 0,0652 1.956,00 

30 
Λεύκωµα ούρων-Εγκεφαλονωτ. 
(ΕΝΥ) 

12.01.03.01.002 ΑΝΒΒΕ089 500 0,8134 406,70 

31 Μικροαλβουµίνη ούρων   ΑΝΒΒΕ065 1.500 1,3040 1.956,00 

32 Γαλακτικό Οξύ 11.02.01.18.001 ΑΝΒΒΕ081 700 6,0000 4.200,00 
33 A1 Αντιθρυψίνη 12.01.90.02.001  ΑΝΒΒΕ091 200 3,1970 639,40 

34 Α1 όξινη γλυκοπρωτείνη 12.01.90.01.001  ΑΝΒΒΕ092 200 3,1970 639,40 

35 Απτοσφαιρίνη 12.01.03.03.001 ΑΝΒΒΕ076 900 0,8695 782,55 

36 
Γλυκοζηλιώµενη Αιµοσφαιρίνη 
(ΗΒΑ1-c) 

11.02.01.14.001 
ΑΝΑΓΠ013 

900 
1,8881 

1.699,29 

37 Οµοκυστεϊνη 12.13.01.09.001 ΑΝΒΙΣ119 300 6,5000 1.950,00 
38 AFP 12..03.90.01.001 ΑΝΒΙΣ003 1.200 2,5000 3.000,00 
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39 Ινσουλίνη 12.06.01.03.001 ΑΝΒΙΣ064 800 2,1000 1.680,00 
40 CA 125 12.03.01.06.001 ΑΝΒΙΣ005 2.500 2,1000 5.250,00 
41 CA 15.3 12.03.01.02.001 ΑΝΒΙΣ007 3.000 3,0000 9.000,00 
42 CA 19.9 12.03.01.03.001 ΑΝΒΙΣ009 3.000 3,0000 9.000,00 
43 CEA 12.03.01.31.001 ΑΝΒΙΣ002 5.500 2,2000 12.100,00 
44 PSA 12.03.01.32.001 ΑΝΒΙΣ025 2.000 3,5000 7.000,00 
45 FREE PSA  12.03.01.33.001 ΑΝΒΙΣ061 1.200 3,5000 4.200,00 
46 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 12.07.01.02.001 ΑΝΒΙΣ053 2.700 2,0500 5.535,00 
47 CK-MB MASS 12.13.01.02.001 ΑΝΒΙΣ071 1.500 3,0000 4.500,00 
48 TROPONINE 12.13.01.07.001 ΑΝΒΙΣ067 2.000 3,0000 6.000,00 
49 MYOGLOBULIN 12.13.01.05.001 ΑΝΒΙΣ068 1.500 3,0000 4.500,00 
50 ProBNP/BNP  12.03.01.33.001  ΑΝΒΒΕ086 1.000 4,0000 4.000,00 
51 C-PEPTIDE 12.06.01.01.001 ΑΝΒΙΣ063 800 1,6000 1.280,00 
52 Vitamin D 12.06.03.10.001 ΑΝΒΙΣ077 2.000 4,0000 8.000,00 
53 TSH  12.04.01.11.001 ΑΝΣΙΣ006 6.600 0,7000 4.620,00 
54 T3 12.04.01.05.001 ΑΝΣΙΣ012 2.700 0,6500 1.755,00 
55 T4 12.04.01.07.001 ΑΝΣΙΣ001 2.700 0,6500 1.755,00 
56 Free T3  12.04.01.01.001 ΑΝΣΙΣ002 6.000 0,7000 4.200,00 
57 Free T4  12.04.01.02.001 ΑΝΣΙΣ003 6.000 0,7000 4.200,00 
58 PCT προκαλσιτονίνη 12.06.90.16.001 ΑΝΣΙΣ043 2.000 5,5000 11.000,00 
59 Αντιθυρεοειδικα αντισώµατα TG  18.10.03.04.001 ΑΝΣΙΣ021 3.500 1,2000 4.200,00 

60 Αντιθυρεοειδικα αντισώµατα ΤΡΟ 18.10.03.01.001 ΑΝΣΙΣ022 3.500 1,2000 4.200,00 

61 SHBG 12.05.01.09.001 ΑΝΒΙΣ083 350 1,8000 630,00 
62 Παραθορµόνη    ΑΝΑΓΠ001 750 2,0000 1.500,00 
63 Βιταµίνη -B12   ΑΝΑΓΠ002 700 2,0000 1.400,00 
64 Φυλλικό Οξύ    ΑΝΑΓΠ003 700 2,0000 1.400,00 
65 Κορτιζόλη    ΑΝΑΓΠ004 200 2,0000 400,00 
66 Οιστραδιόλη    ΑΝΑΓΠ005 200 2,0000 400,00 
67 FSH   ΑΝΑΓΠ006 150 2,0000 300,00 
68 LH   ΑΝΑΓΠ007 100 2,0000 200,00 
69 Προλακτίνη    ΑΝΑΓΠ008 100 2,0000 200,00 
70 Τεστοστερόνη    ΑΝΑΓΠ009 100 2,0000 200,00 

71 
∆ε-υδρό-επί-ανδρο-στερόνη θεική 
DHEA'S   

ΑΝΑΓΠ010 
200 

2,0000 400,00 

72 bHCG    ΑΝΑΓΠ011 200 2,0000 400,00 
73 Προγεστερόνη PRG   ΑΝΑΓΠ012 200 2,0000 400,00 

74 ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 13.01.01.01.004 ΑΝΤΑΑ028 70.000 1,2200 85.400,00 

75 

ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ 
ΤΩΝ 
∆ΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
(∆ΕΚ) 

13.01.01.01.005 ΑΝΤΑΑ027 2.000 2,1000 4.200,00 

76 
Αντιδραστήριο χρόνου Quick (PT) 
Ανθρώπινη Θροµβοπλαστίνη 

13.02.01.01.001 ΑΝΑΓΠ014 12.000 0,5900 7.080,00 

77 
Αντιδραστήριο χρόνου Μερικής 
θροµβοπλαστίνης (ΡΤΤ) 

13.02.01.02.001 ΑΝΑΓΠ015 12.000 0,6100 7.320,00 

78 
Αντιδραστήρια προσδιορισµού D-
∆ιµερών (Μέθοδος Ανοσολογική) 

13.02.05.03.002 ΑΝΑΓΠ016 3.500 4,7400 16.590,00 

79 
Αντιδραστήρια προσδιορισµού 
θροµβίνης (Μέθοδος χρωµογονική) 

13.02.01.03.001 
ΑΝΑΓΠ017 

4.000 0,8100 3.240,00 

80 
Αντιδραστήριο προσδιορισµού 
Ινωδογόνου 

13.02.02.01.001 
ΑΝΑΓΠ018 

10.000 0,9400 9.400,00 

81 

AΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ 
ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ B, 
(ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ) 

15.02.02.01.001 

 ΑΝ∆ΑR003 

2.000 1,6000 3.200,00 
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82 
ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ C 

15.02.03.04.001 
ΑΝ∆ΑR006 

2.000 4,2000 8.400,00 

83 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΙΟΥ HIV 1/2 

15.03.20.09.001 
ΑΝ∆ΑR013 

200 3,8000 760,00 

84 

ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ 
ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Β  

15.02.02.14.001 

ΑΝ∆ΑR009 

800 3,2000 2.560,00 

85 

ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ B, 
(ANTI-HBS) 

15.02.02.04.001 

ΑΝ∆ΑR021 

800 3,2000 2.560,00 

86 
AΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ  
E ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ B 

15.02.02.21.001 
ΑΝ∆ΑR023 

300 3,2000 960,00 

87 
ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ 
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ E ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ 
ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Β 

15.02.02.24.001 
ΑΝ∆ΑR024 

200 3,5000 700,00 

88 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ 
ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ Β 

15.02.02.16.001 

ΑΝ∆ΑR022 

200 3,5000 700,00 

90 
ΣΥΦΙΛΙΣ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΤΡΕΠΟΝΙΜΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ 

15.70.01.05.003 
ΑΝ∆ΑR035 

200 2,2000 440,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 352.786,90 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 437.455,70 

 
Οι εξετάσεις στις οποίες ο ετήσιος αριθµός είναι µικρότερος <1001 εξετάσεις ανά έτος, δεν θα εκτελούνται καθηµερινά αλλά µία 
φορά την εβδοµάδα, θα εκτελούνται σε µία αναλυτική υποµονάδα ή αναλυτή, και έχουν συµπεριληφθεί οι εξετάσεις για ποιοτικό 
έλεγχο βαθµονόµηση κλπ,, και ζητείται να προσφερθούν οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων σε ακέραιο αριθµό, υπολογίζοντας 
µόνο το ζητούµενο αριθµό εξετάσεων από τους πίνακες χωρίς να υπολογίζεται η ηµεροµηνία λήξεως των συσκευασιών του 
αντιδραστηρίου µετά το άνοιγµά τους ή ότι θα είναι πάντα διαθέσιµες στον αναλυτή κλπ. Τα απαραίτητα υλικά βαθµονόµισης 
(calibrators), ποιοτικού ελέγχου (qualitycontrols) και αναλώσιµα να προσφερθούν λαµβάνοντας υπόψη τις ηµεροµηνίες 
λήξης µετά το άνοιγµά τους χωρίς επιπλέον κόστος. 
Για τις υπόλοιπες εξετάσεις στις οποίες ο ετήσιος αριθµός είναι µεγαλύτερος >1001 εξετάσεις ανά έτος, στον ετήσιο αριθµό των 
εξετάσεων έχουν συνυπολογιστεί οι εξετάσεις που απαιτουνται για τον ποιοτικό έλεγχο και τις βαθµονοµήσεις των 
αντιδραστηρίων στις αναλυτικές υπόµοναδες ή αναλυτές κλπ, µε στόχο τη βέλτιστη ποιοτική και οικονοµική λειτουργία. Συνεπώς 
θα προσφερθούν οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων σε ακέραιο αριθµό, υπολογίζοντας µόνο το ζητούµενο αριθµό εξετάσεων 
από τους πίνακες, λαµβάνοντας υπόψη  την ηµεροµηνία λήξεως των kits του αντιδραστηρίου µετά το άνοιγµά τους επί του 
αναλυτή ή της αναλυτικής υποµονάδας και την διαθεσιµότητα τους σε µία αναλυτική υποµονάδα ή αναλυτή της κάθε εξέτασης. 
Τα απαραίτητα υλικά βαθµονόµισης (calibrators), ποιοτικού ελέγχου (qualitycontrols) και αναλώσιµα να προσφερθούν 
λαµβάνοντας υπόψη τις ηµεροµηνίες λήξης µετά το άνοιγµά τους χωρίς επιπλέον κόστος. 
Για όλες τις εξετάσεις να κατατεθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία θα ληφθούν υπόψη και θα  αξιολογηθούν 
αναλόγως:  
• Επαναληψιµότητα 
• Eύρος µέτρησης 
Στους ανωτέρω αριθµούς εξετάσεων έχουν υπολογιστεί και οι αναλύσεις που απαιτούνται για την βαθµονόµηση , ποιοτικό 
έλεγχο, επαναλήψεις, αραιώσεις κλπ. Στους πίνακες δεν αναγράφονται τιµές παρατηρητηρίου δεδοµένου ότι οι εξετάσεις που 
ζητούνται είναι µε συνοδό εξοπλισµό. 
 
Οι ακόλουθοι αναλυτές Α2, Α3,…Α10 απαιτείται: 
-είτε να ενσωµατώνονται στην αυτόµατη γραµµή παραγωγής 
-είτε να διασυνδέονται µέσω κατάλληλης λογισµικής εφαρµογής µε την αυτόµατη γραµµής παραγωγής (middleware).  
 
Α.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΡΙΧΟΕΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.717,896 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

1. Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένος (από την εισαγωγή του δείγµατος µέχρι τη λήψη του αποτελέσµατος), 
σύγχρονης τεχνολογίας και αν βασίζεται στη µέθοδο της τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης-ανοσοκαθήλωσης. 

2. Να εκτελεί ηλεκτροφόρηση και ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών και ούρων. 
3. Να απαιτείται µικρή ποσότητα δείγµατος. 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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4. Να είναι επιτραπέζιος, µικρών διατσάσεων, να συνοδεύεται από έγχρωµη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας και 
χαµηλής ακτινοβολίας, σύγχρονη µονάδα Η/Υ, εκτυπωτή και σύστηµα σταθεροποίησης τάσης (UPS). 

5. Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγµάτων. 
6. Να διαθέτει µεγάλη παραγωγικότητα-ταχύτητα στη διεξαγωγή των εξετάσεων, ώστε να έχει δυνατότητα εκτέλεσης πάνω 

από 70 ηλεκτροφορήσεων 10πρωτεϊνών την ώρα και 10 ανοσοκαθηλώσεων την ώρα. 
7. Να διαθέτει στοιχεία Peltier σε άµεση επαφή για τον αποτελεσµατικό έλεγχο και τη ρύθµιση της θερµοκρασίας. 
8. Να διαθέτει barcodereader για την ανίχνευση των δειγµάτων ώστε να επιτυγχάνονται οι διαδικασίε και να βελτιώνεται η 

ασφάλεια του εργαστηρίου. 
9. 9. Ηµέτρηση των πρωτεϊνών να γίνεται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο µέγιστο της απορρόφησης τους (196 nm) 
10. Να έχει οπωσδήποτε τη δυνατότητα σύνδεσης µε αφίδροµη επικοινωνία µε το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα του 

εργαστηρίου (LIS), έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάγνωση των δειγµάτων καθώς και η αποστολή των αποτελεσµάτων 
και των καµπυλών ηλεκτροφόρησης και ανοσοκαθήλωσης. 

11. Η πραγµατοποίηση της ανοσοκαθήλωσης να γίνεται µε τον απλούστερο δυνατό τρόπο, δηλαδή να µην χρειάζεται 
παρέµβαση του χρήστη, εκτός του προγραµµατισµό και την φόρτωση των δειγµάτων. 

12. Τα αποτελέσµτα να µπορούν να εµφανιστούν είτε σαν ηλεκτρογράφηµα (καµπύλη), είτε σαν προσοµείωση 
ηλεκτροφόρησης σε αγαρόζη, είτε και µε τις δύο µορφές. 

13. Να διαθέτει βάση δεδοµένων για τη διατήρηση µεγάλου αρχείου ασθενών και δυνατότητα αποθήκευσης και σύγκριση 
πολλαπών ηλεκτρογραφηµάτων του ίδιου ασθενή. Επίσης να είναι δυνατή η σύγκριση του ηλεκτρογραφήµατος µε 
ηλεκτρογράφηµα αναφοράς. 

14. Προβλήµατα δυσλειτουργίας να επισηµαίνονται π.χ ακουστικά και µε δείξεις επί της οθόνης µε σύντοµη περιγραφή του 
προβλήµατος και της διαδικασίας άρσης τους. 

15. Να παρέχεται άµεση τεχνική υποστήριξη, υποστήριξη µηχανοργάνωσης και λειτουργίας συστηµάτων. 
16. Το σύστηµα να διαθέτει σύγχρονο και φιλικό λογισµικό, ώστε ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί και να 

επέµβει στο ηλεκτρόφόρηµα σε διάφορες παραµέτρους που επιθυµεί. 
17. Να κατατεθεί κατάλογο εγκατεστηµένων παρόµοιων αναλυτών στην Ελλάδα ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 
18. Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης των τριχοειδών και του οπτικού συστήµατος. 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΡΙΧΟΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΚΩ∆. 

ΝΟΣ/ΜΕΙΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ 
ΟΡΟΥ 18.01.01.31.001 

ΑΝΣΗΠ002 1.000 24,77 € 24.770 € 30.714,80 € 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση στην προσφορά του αναλυτή τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης –ανοσοκαθήλωσης είναι να 
περιλαµβάβνεται και πλήρες εφεδρικό αυτόµατο σύστηµα αγαρόζης (ηλεκτροφορητικό, χρωστικό, λογισµικό επεξεργασίας 
αποτελεσµάτων) για περαιτέρω διερεύνηση κάποιων απροσδιόριστων αποτελεσµάτων ανοσοκαθήλωσης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΑΡΟΖΗΣ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΩ∆. 
ΝΟΣ/ΜΕΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ 
ΟΡΟΥ 18.01.01.31.001 

ΑΝΣΑΓ001 20 28,45 € 569,00 € 705,56 € 

2 ΑΝΤΙΟΡΟΣ Anti-IgD ΑΝΣΑΓ002 20 6,33 € 126,60 € 156,98 € 

3 ΑΝΤΙΟΡΟΣ Anti-IgE ΑΝΣΑΓ003 20 7,00 € 140,00 € 173,60 € 

4 
Ηλεκτροφορήσης 
Λευκωµάτων 
ορού11.02.01.35.001 

/ΑΝΒΛΠΑ24 140 5,57 779,80 € 966,95 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.003,10 € 
 
Α.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΤΥΠΟΥ ELISA) 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.629,8628€ 

1. Ο αναλυτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης (randomaccess) και πλήρως αυτοµατοποιηµένος. 
2. Να έχει τη δυνατότητα να αναλύει δείγµατα αµέσως, χωρίς την ανάγκη οµαδοποίησης ή συγκεντρωσής τους, έτσι ώστε 

να επιτυγχένται ο ελάχιστος χρόνος διεκπαιρέωσης εξετάσεων ασθενούς. Να πειγραφεί ο τρόπος αυτός. 
3. Να µπορεί αν εκτελεί τουλάχιστον 25 διαφορετικές εξετάσεις ανά αναλυτικό κύκλο. 
4. Να δέχεται τουλάχισρτον 25 δείγµατα. 
5. Να απαιτεί µικρή ποσόστητα δείγµατος για κάθε εξέταση. 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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6. Να διαθέτει υψηλή πιστότηατ µε ρύθµιση της εσωτερικλής θερµοκρασίας του, ώτσε να διατηρείται σταθερή, ανεξάρτητα 
της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου. 

7. Όλα τα απαιτούµενα αντιδραστήρια για την εκτέλεση µιας δοκιµασίας να βρίσκονται τοποθετηµένα σε ειδικό περιέκτη 
που να εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή απώλεια λόγω λήξης. 

8. Στον περιέκτη των αντιδραστηρίων του προσφερόµενου συνοδού εξοπλισµού να εµπεριέχονται όλα τα απαιτούµενα 
αντιδρατσήρια µε τις κατάλληλες ποσότητες για την εκτέλεση µιας και µοναδικής δοκιµασίας ανά σθενή (monotest). 

9. ∆ιαθέτει σύστηµα ελέγχου για την ελαχιστοποίηση λήψηςλανθασµένων αποτελεσµάτων. Να περιγραφούν και αν 
τεκµηριωθούν σε ειδικά τεχνικά φυλλάδια. 

10. Να διαθέτει συσκευή σάρωσης γραµµικού κώδικα αναγνώρισης των αντιδραστηρίων και των δειγµάτων των ασθενών. 
11. Τα προσφερόµενα αντιδραστήρια και ο εξοπλισµός να φέρουν τη σήµανση CEmark. 
12. Ο συνοδός εξοπλισµός να διαθέτει δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε LIS και να µεταφέρει τα αποτελέσµατα 

δειγµάτων και ορών ελέγχου στο LIS, όπως έχει ζητηθεί και ανωτέρω. 
13. Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης µεγάλου αριθµού απαντήσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΚΩ∆. 

ΝΟΣ/ΜΕΙΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ  

1 
Anti-SSA (Ro) 
18.10.01.12.001 

ΑΝΣΚΛ016 100 6,8330 € 683,3000 847,2920 

2 
Anti-SSΒ (La) 
18.10.01.13.001 

ΑΝΣΚΛ019 100 
6,8330 € 683,3000 847,2920 

3 Anti-Sm 18.10.01.11.001 ΑΝΣΚΛ021 100 6,8330 € 683,3000 847,2920 

4 Anti-Scl-70 18.10.01.14.001 ΑΝΣΚΛ020 100 6,8330 € 683,3000 847,2920 

5 
Anti-U1snRNP 
18.10.01.14.001 

ΑΝΣΚΛ022 100 
6,8330 € 683,3000 847,2920 

6 
Anti-PR3(c-anca) 
18.10.90.10.001 

ΑΝΣΚΛ033 50 7,9170€ 395,8500 490,8540 

7 
Anti-MPO(p-anca) 
18.10.90.09.001 

ΑΝΣΚΛ032 50 7,9170€ 395,8500 490,8540 

8 
Anti-Tissue-Transglutaminase 
IgA 18.10.90.21.001 

ΑΝΣΚΛ068 50 8,0830 € 404,1500 501,1460 

9 
Anti-Tissue-Transglutaminase 
IgG 18.10.90.21.001 

ΑΝΣΚΛ067 100 6,7358€ 673,5800 835,2392 

10 
Anti-ds DNA IgΜ 
18.10.01.05.001 

ΑΝΣΚΛ070 50 7,9170€ 395,8500 490,8540 

11 
Anti-ds DNA IgG 
18.10.01.05.001 

ΑΝΣΚΛ002 100 7,1670€ 716,7000 888,7080 

12 ASCA IgA 18.10.01.12.001 ΑΝΣΚΛ01100 20 5,9725€ 119,4500 148,1180 
13 ASCA IgG 18.10.01.12.001 ΑΝΣΚΛ01200 20 5,9725€ 119,4500 148,1180 

14 
Anti-b2-glucoprotein I IgG 
18.10.90.04.001 

ΑΝΣΚΛ007 50 7,1670 € 358,3500 444,3540 

15 
Anti-b2-glucoprotein I IgM 
18.10.90.04.001 

ΑΝΣΚΛ008 50 
7,1670 € 

358,3500 444,3540 

16 
Anti-Cardiolipin IgG 
18.10.90.01.001 

ΑΝΣΚΛ069 85 
7,1670 € 

609,1950 755,4018 

17 
Anti-Cardiolipin IgM 
18.10.90.01.001 

ΑΝΣΚΛ030 85 
7,1670 € 

609,1950 755,4018 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  10.629,8628€ 
 
 
Α.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 96.400,08€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
1. Να είναι σύστηµα ανοιχτό, πλήρως αυτοµατοποιηµένο, τυχαίας προσπέλασης και συνεχούς φόρτωσης χωρίς διακοπή της 
λειτουργίας του.  
2. Να δέχεται ορό, πλάσµα, ούρα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό.  
3. Να εκτελεί εξετάσεις fixed time κινητικές, τελικού σηµείου και Integral.  
4. Να εκτελεί µεγάλο αριθµό εξετάσεων, ώστε να καλύπτει ευρύ φάσµα  διάγνωσης και παρακολούθησης κλινικών καταστάσεων 
(να αναφερθούν προς αξιολόγηση).Να είναι ανοικτό σύστηµα, ώστε να προσαρµόζονται και εξετάσεις άλλων εταιρειών εάν 
χρειάστεί.  

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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5. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης καµπυλών βαθµονόµησης αρκετών διαφορετικών παρτίδων του ίδιου αντιδραστηρίου.  
6. Να είναι δυνατή η αυτόµατη ανίχνευση της στάθµης των δειγµάτων, των αντιδραστηρίων και των προτύπων αντιδραστηρίων 
(standards, controls, buffers) και να προειδοποιεί σε περίπτωση έλλειψης. 
7.Να διαθέτει υψηλή  ασφάλεια, και να ελέγχει το φαινόµενο περίσσειας αντιγόνου µε τη χρήση ειδικών buffers και πρoτοκόλων 
προ-αντίδρασης (pre-reaction mode). 
8. Να έχει δυνατότητα επείγουσας ανάλυσης δείγµατος κατά την διάρκεια λειτουργίας του αναλυτή,όπως επίσης να έχει τη 
δυνατότητα αναγνώρισης των επειγόντων µέσω LIS.  
9. Να έχει µεγάλη ταχύτητα ανάλυσης( >200 εξετάσεις/ώρα) ,µε δυνατότητα υποδοχής µεγάλου αριθµού δειγµάτων ασθενών.  
10. Να διαθέτει πρόγραµµα γραµµωτού κώδικα Barcode και να αναγνωρίζει controls και standards µέσω Barcode reader,αλλά 
και τους ορούς µέσω LIS. Να διαθέτει δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε υπολογιστή για την αποθήκευση και εκτύπωση 
των αποτελεσµάτων.  
11. Να διαθέτει εύκολο για τον χρήστη πρόγραµµα, το οποίο θα βοηθά και στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.Το πρόγραµµα 
του αναλυτή να ενηµερώνεται αυτόµατα µε τα νέα στοιχεία των ορών ελέγχου και των βαθµονοµητών εκµηδενίζοντας χειριστικά 
σφάλµατα.  
12. Να φέρει δύο διανεµητές υγρών ένας για αραιώσεις των δειγµάτων και ένας για διανοµή αντιδραστηρίων.  
13. Να φέρει σύστηµα εντοπισµού των βλαβών του αναλυτή. Τα ηλεκτρονικά µέρη του νεφελοµέτρου να ελέγχονται µε σύστηµα 
αυτοελέγχου.  
14. Να έχει µεγάλο αρχικό εύρος µέτρησης για να καλύπτει µεγάλο εύρος τιµών φυσιολογικών και παθολογικών (να αναφερθεί)  
µε ελάχιστη ανάγκη επαναµέτρησης, µειώνοντας έτσι το χρόνο λήψης αποτελεσµάτων αλλά και το  κόστος λειτουργίας του 
αναλυτή. 
15. Να αποκλείει πιθανές επιµολύνσεις και εξατµίσεις αντιδραστηρίων,ώστε να  µειώνεται το κόστος χρήσης επειδή δεν 
υπάρχουν απώλειες αυτών των υλικών αλλά και να αυξάνεται ιδιαίτερα η αξιοπιστία από την έλλειψη οποιασδήποτε 
επιµόλυνσης.  
16.Να διαθέτει κυβέττες αντίδρασης - µέτρησης οι οποίες να αυτοκαθαρίζονται και να επαναχρησιµοποιούνται, ώστε να 
περιορίζεται το κόστος λειτουργίας του αναλυτή  
16. Να έχει ολοκληρωµένο πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου µε δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσµάτων µέτρησης σε 
µηνιαίους πίνακες.  
17. Να συνοδεύεται από τερµατικό PC και εκτυπωτή.  
18. Τα αποτελέσµατα να εκτυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά.  
19. Να φέρει σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων.  
20. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε εξωτερικό υπολογιστή. Η διασύνδεση του αναλυτή µε το Εργαστηριακό Πληροφοριακό 
Σύστηµα (LIS) είναι υποχρεωτική και το κόστος βαρύνει την προµηθεύτρια εταιρεία.  
21. O αναλυτής να συνοδεύεται και από σύστηµα σταθεροποίησης τάσης (UPS).  
22. Να διαθέτει επαναληψιµότητα inter και intra assay.  
23. Να διαθέτει άµεση και αποτελεσµατική τεχνική υποστήριξη.   
  
Πρέπει απαράβατα, να δοθούν λεπτοµερείς και τεκµηριωµένες απαντήσεις στις παραπάνω απαιτήσεις, µε την συµπλήρωση του 
Φύλλου συµµόρφωσης, το οποίο πρέπει να εξηγεί την συµφωνία των χαρακτηριστικών µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές και να 
τεκµηριώνει την κάθε µία εξ΄ αυτών µε παραποµπές στα τεχνικά εγχειρίδια του προσφερόµενου αναλυτή.   
Υποχρεωτικά πρέπει να κατατίθονται εκτός από την περιγραφή του αναλυτή και πληροφορίες για τη µέθοδο λειτουργίας του. Οι 
συµµετέχοντες υποχρεούνται να αναγράφουν την τιµή κάθε προσφερόµενου αντιδραστηρίου ανά εξέταση,αφού έχει 
συµπεριληφθεί το κόστος αναλωσίµων,controls και βαθµονοµητών. Οι εταιρίες πρέπει να είναι διαπιστευµένες µε ISO και την 
Υπουργική απόφαση,καθώς και τα αντιδραστήρια να έχουν την ένδειξη CE. 
Οι προσφέρουσες εταιρίες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν τη δυνατότητα δοκιµών στους αναλυτές τους µε τα ανάλογα 
αντιδραστήρια, εφόσον αυτό ζητηθεί.Στην τιµή ανά εξέταση ναι υπολογισθεί και το κόστος των απαραιτήτων standards, controls, 
αναλωσίµων υλικών γι α την κάθε εξέταση.Όλες οι πορσφερόµενες εξετάσεις να έχουν υψηλή ευαισθησία, σταθερότητα 
αντιδραστηρίων, άριστη επαναληψιµότητα inter και intra-assay  και ειδικότητα >96%. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΕΟΚΕΕ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩ

Ν 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ   

1 β2-µικροσφαιρίνη ΑΝΣΝΦ013 12.03.90.02.001 2.500 3,12 € 7.800,00 € 9.672,00 € 

2 Ανοσοσφαιρίνη IgA ΑΝΣΝΦ008 18.01.01.01.001 3.000 1,96 € 5.880,00 € 7.291,20 € 

3 Ανοσοσφαιρίνη IgG ΑΝΣΝΦ007 18.01.01.05.001 3.000 1,96 € 5.880,00 € 7.291,20 € 
4 Ανοσοσφαιρίνη IgM ΑΝΣΝΦ009 18.01.01.07.001 3.000 1,96 € 5.880,00 € 7.291,20 € 

5 
Ολική 
Ανοσοσφαρίνη IgE 

ΑΝΣΝΦ028 12.02.01.02.001 300 2,74 € 822,00 € 1.019,28 € 

6 
Παράγοντας 
Συµπληρώµατος C3c 

ΑΝΣΝΦ027 18.01.02.03.001 400 1,96 € 784,00 € 972,16 € 

7 
Παράγοντας 
Συµπληρώµατος C4 

ΑΝΣΝΦ010 18.01.02.05.001 400 1,96 € 784,00 € 972,16 € 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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8 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ C-
ΑΝΤΙ∆ΡΩΣΑ 
ΠΡΩΤΕΙΝΗ 
ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΑΝΣΝΦ015 12.13.01.10.001 7.000 1,80 € 
12.600,00 

€ 
15.624,00 

€ 

9 
RF / 
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ 

ΑΝΣΝΦ025 18.11.01.10.001 400 1,78 € 712,00 € 882,88 € 

10 
Ανοσοσφαιρίνης  κ 
Ελεύθερες αλυσίδες 
ορού 

ΑΝΣΝΦ032 18.01.01.38.001 2.000 9,15 € 
18.300,00 

€ 
22.692,00 

€ 

11 
Ανοσοσφαιρίνης  λ 
Ελεύθερες αλυσίδες 
ορού 

ΑΝΣΝΦ033 18.01.01.38.001 2.000 9,15 € 
18.300,00 

€ 
22.692,00 

€ 

          ΣΥΝΟΛΟ 77.742,00 96.400,08 
 
Α.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 78.783,152 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
1. Ο κυτταροµετρητής ροής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.  
2. Να διαθέτει lasers στερεάς κατάστασης : 488nm, 638nm και Violet 405nm,  
και να έχει δυνατότητα ανάλυσης έως και 10 χρώµατα ταυτόχρονα.  
3. Να διαθέτει φίλτρα που µπορούν εύκολα να αλλαχθούν από τους χρήστες. Να αναφερθεί ο τρόπος ελαχιστοποίησης της 
απώλειας της ακτινοβολίας. 
4. Να διαθέτει αυτόµατο δειγµατολήπτη πολλαπλών θέσεων µε δυνατότητα vortex κάθε σωληναρίου πριν τη µέτρηση του 
δείγµατος, και barcode reader για το κάθε σωληνάριο και τη θέση του στο δειγµατολήπτη.  
5. Να διαθέτει ψηφιακή ανάλυση 20 bit και να µπορεί να συλλέξει έως και 5 διαφορετικά σήµατα από κάθε ανιχνευτή. 
6. Να µπορούν να αναλύονται τουλάχιστον 25.000 events per second. 
7. Να µπορεί να διαχωρίσει σωµατίδια διαµέτρου από 0,4-40µm. 
8. Να διαθέτει ευαισθησία µικρότερη των 120 MESF για FITC, PE, PC5. 
9. H εταιρεία να δηλώσει υπεύθυνα ότι τα laser θα αντικατασταθούν από την εταιρεία χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση 
µόλις παρέλθει ο χρόνος  
ζωής τους. 
10. Η εταιρεία να δηλώσει υπεύθυνα ότι θα γίνονται οι απαιτούµενοι τεχνικοί έλεγχοι χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση 
ώστε να µην προκληθεί πρόβληµα στην εύρυθµη λειτουργία του εργαστηρίου. 
11. Να έχει τη δυνατότητα µέτρησης απόλυτου αριθµού µε δύο τρόπους, µε χρήση σφαιριδίων αλλά και µε τιµές που έχουν 
προκύπτουν από τον αιµατολογικό αναλυτή. 
12. Να µπορεί να ρυθµίζεται από το λογισµικό η γωνία συλλογής της ευθύγραµµης σκέδασης, ανάλογα µε την εφαρµογή. 
13. Να διαθέτει µηχανισµό που να µπορεί να ρυθµίζεται η εσωτερική θερµοκρασία του αναλυτή ώστε να µην επηρεάζεται το 
οπτικό σύστηµα από τις µεταβολές της θερµοκρασίας περιβάλλοντος. 
14. Να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εντόπιση προβληµάτων. 
15. Το λογισµικό να είναι συµβατό µε περιβάλλον windows. 
16. Να µπορεί να οριστεί µέσω του λογισµικού ο κάθε χρήστης, ο οποίος θα διαθέτει δικό του κωδικό πρόσβασης, και να µπορεί 
να καταγράφεται από το σύστηµα η ηµεροµηνία και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε χρήστη. 
17. Tα λειτουργικά αντιδραστήρια (υγρό περιροής (sheath), απορρυπαντικό, αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου) του αναλυτή να 
διαθέτουν CE σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/CΕ. Η κάθε εταιρεία να προσφέρει αντιδραστήρια µε τις αντίστοιχες 
φθορίζουσες χρωστικές που διαθέτει. 
 

A/
A ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΩ∆. 

ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Σύστηµα αυτόµατης ανάλυσης 
απόλυτων αριθµών CD34 κυτάρων 
(STEM -KIT). Για κάθε δείγµα να 
αντιστοιχούν δύο σωληνάρια ανα 

εξέταση και control 

ANTAM037 
(ΑΝΤΑΜ058) 

50 43,60 € 2.180,00 € 2.703,20 € 

2 CD1a-PE ΑΝΤΛΑ173 80 5,96 € 476,80 € 591,23 € 
3 CD2-FITC ΑΝΤΛΑ062 80 5,18 € 414,40 € 513,86 € 
4 CD3-FITC ΑΝΤΛΑ084 80 5,18 € 414,40 € 513,86 € 
5 CD4-ECD ΑΝΤΛΑ376 50 9,20 € 460,00 € 570,40 € 
6 CD4-PC5.5 ΑΝΤΛΑ149 50 14,00 € 700,00 € 868,00 € 
7 CD5-FITC ΑΝΤΑΥ004 80 5,00 € 400,00 € 496,00 € 
8 CD5-PC5.5 ΑΝΤΛΑ377 50 15,00 € 750,00 € 930,00 € 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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9 CD5-PC7 ΑΝΤΛΑ378 80 6,00 € 480,00 € 595,20 € 
10 CD7-PE ΑΝΤΛΑ119 80 6,14 € 491,20 € 609,09 € 
11 CD7-PC7 ΑΝΤΛΑ379 80 7,00 € 560,00 € 694,40 € 
12 CD8-PE ΑΝΤΛΑ120 80 6,00 € 480,00 € 595,20 € 
13 CD8-ECD (SFCI21Thy2D3(T8)) ΑΝΤΑΥ063 80 9,00 € 720,00 € 892,80 € 
14 CD8-PC7 ΑΝΤΛΑ380 80 4,80 € 384,00 € 476,16 € 
15 CD9-FITC ΑΝΤΑΥ008 80 5,40 € 432,00 € 535,68 € 
16 CD10-PC5.5 ΑΝΤΛΑ381 50 11,00 € 550,00 € 682,00 € 
17 CD11b-PE ΑΝΤΛΑ101 80 6,15 € 492,00 € 610,08 € 
18 CD11c-PC5 ΑΝΤΛΑ311 80 6,60 € 528,00 € 654,72 € 
19 CD11c-PC7 ΑΝΤΛΑ382 80 6,00 € 480,00 € 595,20 € 
20 CD13-PE ΑΝΤΛΑ283 80 6,10 € 488,00 € 605,12 € 
21 CD13-PC7 ΑΝΤΛΑ383 50 15,00 € 750,00 € 930,00 € 
22 CD14-PC5.5 ΑΝΤΛΑ384 50 12,40 € 620,00 € 768,80 € 

23 CD15-FITC (80H5) ΑΝΤΑΥ039 100 5,20 € 520,00 € 644,80 € 

24 CD16-PE ΑΝΤΛΑ104 80 6,20 € 496,00 € 615,04 € 
25 CD16-ECD ΑΝΤΛΑ368 80 7,00 € 560,00 € 694,40 € 
26 CD19-ECD ΑΝΤΛΑ264 80 8,20 € 656,00 € 813,44 € 
27 CD19-PC5.5 ΑΝΤΛΑ369 80 7,00 € 560,00 € 694,40 € 
28 CD19-APC ΑΝΤΛΑ181 80 6,90 € 552,00 € 684,48 € 
29 CD20-PE ΑΝΤΛΑ032 80 6,20 € 496,00 € 615,04 € 
30 CD20-PC5 ΑΝΤΛΑ370 80 6,90 € 552,00 € 684,48 € 
31 CD20-PB ΑΝΤΛΑ385 50 9,00 € 450,00 € 558,00 € 
32 CD20-PC7 ΑΝΤΛΑ386 80 6,50 € 520,00 € 644,80 € 
33 CD22-APC-A700 ΑΝΤΛΑ387 50 8,80 € 440,00 € 545,60 € 
34 CD23-PE ΑΝΤΛΑ194 80 6,20 € 496,00 € 615,00 € 
35 CD24-PC5,5 ΑΝΤΛΑ371 50 6,20 € 310,00 € 384,40 € 
36 CD25-PE ΑΝΤΛΑ269 80 6,20 € 496,00 € 615,04 € 
37 CD25-PC5 ΑΝΤΛΑ388 80 7,00 € 560,00 € 694,40 € 
38 CD26-PE ΑΝΤΛΑ389 80 6,00 € 480,00 € 595,20 € 

39 CD33-PE (D3HL60.251) ΑΝΤΛΑ315 100 6,20 € 620,00 € 768,80 € 

40 CD33-PC5.5 ΑΝΤΛΑ372 50 6,90 € 345,00 € 427,80 € 
41 CD34-APC ΑΝΤΛΑ390 200 5,00 € 1.000,00 € 1.240,00 € 
42 CD36-FITC ΑΝΤΛΑ199 100 5,20 € 520,00 € 644,80 € 
43 CD38-FITC ΑΝΤΛΑ284 100 5,20 € 520,00 € 644,80 € 
44 CD38-PC5 ΑΝΤΛΑ241 80 6,90 € 552,00 € 684,48 € 
45 CD38-PB ΑΝΤΛΑ391 50 8,00 € 400,00 € 496,00 € 
46 CD41-FITC ΑΝΤΛΑ202 100 5,20 € 520,00 € 644,80 € 
47 CD43-FITC ΑΝΤΛΑ031 100 5,40 € 540,00 € 669,60 € 
48 CD45-PC7 ΑΝΤΛΑ316 100 7,10 € 710,00 € 880,40 € 
49 CD45-Krome Orange ΑΝΤΛΑ005 700 7,10 € 4.970,00 € 6.162,80 € 
50 CD56-PE ΑΝΤΛΑ317 100 6,20 € 620,00 € 768,80 € 
51 CD56-PC7 ΑΝΤΛΑ392 100 5,00 € 500,00 € 620,00 € 

52 CD57-FITC (NC1) ΑΝΤΛΑ124 100 5,20 € 520,00 € 644,80 € 
53 CD61-PE ΑΝΤΛΑ247 100 5,00 € 500,00 € 620,00 € 
54 CD64-PE ΑΝΤΛΑ259 100 4,50 € 450,00 € 558,00 € 
55 CD64-PC7 ΑΝΤΛΑ393 100 5,50 € 550,00 € 682,00 € 
56 CD71-PE ΑΝΤΛΑ295 100 6,20 € 620,00 € 768,80 € 
57 CD79b-PE ΑΝΤΑΥ056 100 6,20 € 620,00 € 768,80 € 
58 CD79b-APC ΑΝΤΛΑ394 50 9,00 € 450,00 € 558,00 € 
59 CD81-PB ΑΝΤΛΑ395 50 8,00 € 400,00 € 496,00 € 
60 CD117-PE ΑΝΤΛΑ319 100 6,15 € 615,00 € 762,60 € 
61 CD117-APC-A750 ΑΝΤΛΑ396 50 9,00 € 450,00 € 558,00 € 
62 FMC7-FITC ΑΝΤΑΥ028 100 8,00 € 800,00 € 992,00 € 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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63 CD123-PE ΑΝΤΛΑ320 50 8,00 € 400,00 € 496,00 € 
64 ΡΟR-1-PE ΑΝΤΛΑ374 100 5,80 € 580,00 € 719,20 € 
65 CD138-PE ΑΝΤΛΑ184 100 6,20 € 620,00 € 768,80 € 
66 CD138-APC ΑΝΤΛΑ397 50 13,00 € 650,00 € 806,00 € 
67 7.1 (NG2 antigen)-PE ΑΝΤΛΑ322 100 7,20 € 720,00 € 892,80 € 
68 HLA-DR-PB ΑΝΤΛΑ398 50 13,00 € 650,00 € 806,00 € 
69 TCR-PAN a/b-PE ΑΝΤΛΑ326 50 11,30 € 565,00 € 700,60 € 
70 TCR-PAN g/d-FITC ΑΝΤΛΑ327 50 13,80 € 690,00 € 855,60 € 
71 TDT (pool)-FITC ΑΝΤΛΑ330 50 14,30 € 715,00 € 886,60 € 

72 Stemtrol 
ΑΝΤΛΑ333 

(ΑΝΤΑΜ054) 
10 23,00 € 230,00 € 285,20 € 

73 CD200-APC-A750 ΑΝΤΛΑ334 50 6,1 € 305,00 € 378,20 € 
74 IGD-FITC ΑΝΤΛΑ339 50 6,80 € 340,00 € 421,60 € 
75 IGM-FITC. ΑΝΤΛΑ341 50 8,56 € 428,00 € 530,72 € 
76 KAPPA-FITC ΑΝΤΛΑ399 100 7,50 € 750,00 € 930,00 € 
77 LAMBDA-PE ΑΝΤΛΑ400 100 7,50 € 750,00 € 930,00 € 
78 MPO-FITC/ LACTOFERRIN-PE ΑΝΤΛΑ183 50 8,50 € 425,00 € 527,00 € 

79 
CD3-FITC/ CD(16+56) - PE 

(UCHT1/3 G8+ N901(NKH-1)) 
ΑΝΤΛΑ086 50 8,00 € 400,00 € 496,00 € 

80 CD36-FITC/GlycoA-PE ΑΝΤΛΑ 230 50 8,00 € 400,00 € 496,00 € 

81 
Kappa-FITC/Lamda-PE/ CD19-

ECD 
ΑΝΤΑΥ035 25 27,20 € 680,00 € 843,20 € 

82 
CD103-FITC / CD 11 c-PE / CD19-

ECD 
ΑΝΤΛΑ 255 25 21,60 € 540,00 € 669,60 € 

83 
CD45-CD19-CD15-CD123-

CD117-CD13-CD33-CD34-CD38-
DR 

ΑΝΤΛΑ401 15 72,00 € 1.080,00 € 1.339,20 € 

84 
CD45-CD11b-CD16-CD7-CD10-

CD13-CD64-CD34-CD14-DR 
ΑΝΤΛΑ402 15 72,00 € 1.080,00 € 1.339,20 € 

85 
CD45-CD3-TCRgd-CD4-CD2-
CD56-CD5-CD34-CD7-CD8 

ΑΝΤΛΑ403 15 72,00 € 1.080,00 € 1.339,20 € 

86 NORMAL CELLS CONTROL ΑΝΤΛΑ404 1 630,00 € 630,00 € 781,20 € 

87 ABNORMAL CELLS CONTROL ΑΝΤΛΑ405 1 630,00 € 630,00 € 781,20 € 

88 LYSING SOLN ΑΝΤΛΑ406 100 1,80 € 180,00 € 223,20 € 
89 TCR Vb KIT ΑΝΤΛΑ407 15 196,00 € 2.940,00 € 3.645,60 € 

90 
KIT (CD45-CD20-CD81-ROR1-

CD79b-CD19-CD5-CD43) 
ΑΝΤΛΑ410 15 72,00 € 1.080,00 € 1.339,20 € 

91 
KIT (CD45-CD38-CD81-CD27-

CD19-CD200-CD138-CD56) 
ΑΝΤΛΑ408 15 72,00 € 1.080,00 € 1.339,20 € 

92 
KIT(IgD-CD21-CD19-CD27-

CD24-CD38-IgM-CD45) 
ΑΝΤΛΑ409 15 72,00 € 1.080,00 € 1.339,20 € 

93 Χλωριούχο Αµµώνιο ΑΝΤΑΑ011 100 1,40 € 140,00 € 173,60 € 

94 Λυτικό µε ∆ράση Αµίνης ΑΝΤΑΜ044 800 2,45 € 1.960,00 € 2.430,40 € 

95 

Αντιδραστήριο διαπερατότητας της 
Κυτταρικής µεµβράνης, για τον 

προσδιορισµό 
κυτταροπλασµατικών αντιγόνων 
(permeabilisation reagent) τύπου 

ΑΝΤΑΑ009  
(ANTAA012) 

50 3,00 € 150,00 € 186,00 € 

96 Προσδιορισµός απόλυτου αριθµού ΑΝΤΛΑ244 200 2,00 € 400,00 € 496,00 € 

     63.534,80 € 78.783,152 € 
 
Α.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΗΞΗΣ-ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 49.906,7140€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
1. Να πραγµατοποιεί όλους τους ελέγχους πήξης δηλ.: χρόνος προθροµβίνης (ΡΤ),χρόνος       µερικής θροµβοπλαστίνης (aPTT), 

Ινωδογόνο, παράγοντες πήξεως (ΙΙ,V,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII), Ηπαρίνη, α2 αντιπλασµίνη, πλασµινογόνο, πρωτεΐνη C 
πρωτεΐνη S, Αντιθροµβίνη ΙΙΙ, APC-FVL και screening, APC Resistance, ∆ιµερή Ινώδους, Von Willebrand, factor (activity), 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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VWillebrand-Ag, θροµβίνη, Ρεπτιλάση, αντιπηκτικά Λύκου (RW), C1-Inhibitor, Ενδογενές ∆υναµικό Θροµβίνης (ETP), 
Αναστολέα Ενεργοποιητή του Πλασµινογόνου (P.A.I.). 

2. Να είναι τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (Random Access), συνεχούς φόρτωσης (Continuous Loading), πολλαπλών 
επιλογών (multitasking) και να εκτελεί ταυτόχρονα πηκτικολογικούς, χρωµογονικούς και ανοσολογικούς προσδιορισµούς. 

3. Να διαθέτει πάνω από 35 θέσεις αντιδραστηρίων συνεχούς φόρτωσης. 
4. Να έχει αρκετές ψυχόµενες θέσεις αντιδραστηρίων για καλύτερη διατήρησή των. Να διαθέτει θέσεις αντιδραστηρίων µε 

ανάδευση και η βάση των υποδοχέων των αντιδραστηρίων να είναι επικλινής για µείωση του νεκρού όγκου αντιδραστηρίου 
ανά φιαλίδιο και καλύτερη οικονοµία (να αναφερθούν οι ποσότητες-dead volumes για κάθε τύπο φιαλιδίου επί του αναλυτή). 

5. Να δύναται να πραγµατοποιεί, αυτόµατα κατά την εισαγωγή και χωρίς την παρέµβαση ή την υποβοήθεια του χρήστη, θετική 
αναγνώριση δειγµάτων αντιδραστηρίων Standard & Controls µε χρήση γραµµικού κώδικα (barcode reader) προς αποφυγή 
σφαλµάτων. 

6. Nα κάνει αυτόµατο έλεγχο και διαχείριση όλων των χρησιµοποιούµενων κυβεττών, αναλωσίµων δειγµάτων, υγρών 
αντιδραστηρίων µε τη βοήθεια αισθητήρων στάθµης, και να προειδοποιεί τον χρήστη για τυχούσα έλλειψη. 

7. Να κάνει αυτόµατη βαθµονόµηση των παραµέτρων εξετάσεων και κατά τη διάρκεια των µετρήσεων και δυνατότητα 
αποθήκευσης µεγάλου αριθµού καµπυλών βαθµονόµησης ανά παράµετρο, αναφερόµενες σε διαφορετικό αριθµό παρτίδας 
αντιδραστηρίου.  

8. Να κάνει µέτρηση επείγοντος STAT ανά πάσα στιγµή καθ΄όλη την διάρκεια λειτουργίας και να τα µετρά αµέσως χωρίς να 
διακόπτεται η συνεχής λειτουργία και ροή ανάλυσης των δειγµάτων ρουτίνας του αναλυτή. 

9. Να έχει φιλικό λειτουργικό σύστηµα µε εικονίδια περιγραφής εντολών εύκολης χρήσης, δυνατότητα αποθήκευσης µεγάλου 
αριθµού αποτελεσµάτων και δεδοµένων λειτουργίας, δυνατότητα µεγάλης ποικιλίας εκτυπώσεων αποτελεσµάτων και 
στατιστικών δεδοµένων λειτουργίας. Να υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση µε στατιστικά στοιχεία από τον αναλυτή των 
εκτελεσµένων δοκιµασιών ανά εξέταση (ασθενείς,Controls,Callibrators κ.λ.π). 

10. Να είναι ανοικτό σύστηµα δηλαδή να έχει ελεύθερα πρωτόκολλα προγραµµατισµού και άλλων εξετάσεων επιθυµίας του 
χρήστη.  

11. Να γίνεται αυτόµατη ενηµέρωση του συστήµατος των στοιχείων των αντιδραστηρίων,Standards&Controls για οµάδα 
LotNumbers, ταυτόχρονα και συνολικά, µέσω δισκέτας. 

12. Να δέχεται ταυτόχρονα τουλάχιστον 90 δείγµατα σε αρχικά σωληνάρια αιµοληψίας κάθε είδους και διαστάσεων, 
προγραµµατιζόµενα ένα–ένα ή καθ’ οµάδεςκαι να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγµάτων χωρίς διακοπή της 
λειτουργίας του αναλυτή. Επίσης να δέχεται δείγµατα µικρού όγκου πχ παιδιατρικά σε ειδικούς υποδοχείς όπως eppendorf 
κλπ. ταυτόχρονα µε τα αρχικά σωληνάρια αιµοληψίας. 

13. Να διαθέτει πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου εξετάσεων και αποτελεσµάτων αυτόµατες αραιώσεις και επανάληψη µετρήσεων. 
Αυτόµατος προγραµµατισµός συνέχισης ανάλυσης, µε σύγκριση αποτελεσµάτων (reflex testing). Ο προσδιορισµός των  
πηκτικολογικών εξετάσεων να µπορεί να ανιχνεύει και να αντιµετωπίζει επιτυχώς την παρουσία παρεµβολών (χολερυθρίνης, 
αιµοσφαιρίνης και λιπιδίων στο πλάσµα) µε επαναµέτρηση σε διαφορετικό µήκος κύµατος ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 
αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. 

14. Να διαθέτει δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε εξωτερικό Η/Υ, δυνατότητα σύνδεσης µε LIS&Hostcomputer  και να 
είναι επιτραπέζιος αναλυτής για καλύτερη εξοικονόµηση χώρου. 

15. Να διαθέτει δύο διανεµητές (pipetors), ο ένας για τα δείγµατα, standards, controls και ο άλλος για τα αντιδραστήρια. Οι 
διανεµητές να διαθέτουν σύστηµα αποφυγής πρόσπτωσης  (crash sensor) και η θέρµανση των υγρών και αντιδραστηρίων 
στους 37ºC επιτυγχάνεται στο ρύγχος των δύο διανοµέων κατά τη διάρκεια της διανοµής. Ανάµιξη αντιδρώντων και 
ταυτόχρονη µέτρηση δειγµάτων από τον αναλυτή µε την βοήθεια φυγοκέντρησης. 

16. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός φιαλιδίων του ιδίου αντιδραστηρίου ώστε όταν 
αδειάσει το πρώτο ο αναλυτής να χρησιµοποιεί αυτόµατα το δεύτερο χωρίς να σταµατά η λειτουργία του και καθυστερούν οι 
εξετάσεις. Ναδιαθέτει επάρκεια αναλωσίµων επί του αναλυτή για τουλάχιστον 350 εξετάσεις χωρίς παρέµβαση του χρήστη. 

17. Η εξέλιξη των µετρήσεων να παρακολουθείται από την οθόνη του Ηλεκτρονικού   Υπολογιστή και να δύναται να εκτυπωθεί. 
18. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου και εντοπισµού τεχνικών βλαβών. 
19. Να καθαρίζεται αυτόµατα, χωρίς επέµβαση του χειριστή, κατά το ξεκίνηµα και µετά το         πέρας της ρουτίνας του 

εργαστηρίου. 
20. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα κατάσταση εργαστηρίων και κέντρων που χρησιµοποιούν αντίστοιχα 

αντιδραστήρια και αναλυτές µε τα προσφερόµενα ώστε να τεκµηριώνεται η ευρεία εµπειρία του προµηθευτή. 
21. Ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα να διατηρεί στην µνήµη καµπύλες βαθµονόµησης για τουλάχιστον έξι διαφορετικές 

παρτίδες αντιδραστηρίων (LotNumbers) και να διαθέτει λογισµικό µε πρότυπες καµπύλες βαθµονόµησης. 
22. Ταχύτητα ≥300 t/h µε δυνατότητα εκτελέσεως µεµονωµένων εξετάσεων και οµάδας εξετάσεων. 
23. Απαραίτητα να κατατεθεί φύλλο συµµόρφωσης µε σαφείς παραποµπές σε prospectus και συνοδευτικά έγγραφα τεχνικών 

περιγραφών του µηχανήµατος. 
Σε περίπτωση που ο µειοδότης στο παρών αναλυτικό σύστηµα Β.5  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ και στην Α. 
Αυτόµατη Γραµµή Παραγωγής είναι ο ίδιος, για λόγους οικονοµίας του νοσοκοµείου δεν απαιτείται η εγκατάσταση του 
εφεδρικού-standalone, αναλυτή αιµόστασης. 
Οι ανάγκες του νοσοκοµείου καλύπτονται µε δύο αναλυτές αιµόστασης, του συνδεδεµένου µε την Αυτοµατοποίηση αναλυτή 
αιµόστασης και του αναλυτή που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ



 
 
 

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

43                                                Ηλεκτρονικός ∆ιαγ. Άνω των Ορίων προµήθειας 
 Αντιδραστηρίων ∆ιάφορων Εργαστηρίων µε Α∆ 78/18 

Α/
Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΚΩ∆. 
ΚΕΟΚΕΕ 

ΚΩ∆.  
ΝΟΣ/ΜΕΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ  

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Αντιδραστήριο χρόνου Quick 
(PT) 

13.02.01.01.001 ΑΝ∆ΕΠ004 2.000 0,56 € 1.120,00 € 1.388,80 € 

2 
Αντιδραστήριο χρόνου Μερικής 
θροµβοπλαστίνης (ΡΤΤ) 

13.02.01.02.001 ΑΝ∆ΕΠ001 2.000 0,58 € 1.160,00 € 1.438,40 € 

3 
Αντιδραστήριο προσδιορισµού 
Ινωδογόνου 

13.02.02.01.001 ΑΝ∆ΕΠ002 2.000 0,90 € 1.800,00 € 2.232,00 € 

4 
Αντιδραστήρια προσδιορισµού 
θροµβίνης (Μέθοδος 
χρωµογονική) 

13.02.01.03.001 ΑΝ∆ΕΠ003 2.000 0,78 € 1.560,00 € 1.934,40 € 

5 
Αντιδραστήρια προσδιορισµού 
επιπέδων Ηπαρίνης (Μέθοδος 
χρωµογονική) 

13.02.03.05.001 ΑΝ∆ΕΠ018 900 2,38 € 2.142,00 € 2.656,08 € 

6 
Προσδιορισµός ΑΤΙΙΙ 
(Λειτουργικότητα) (Μέθοδος 
χρωµογονική) 

13.02.06.02.001 ΑΝ∆ΕΠ026 800 1,71 € 1.368,00 € 1.696,32 € 

7 
Προσδιορισµός Prot C 
(Λειτουργικότητα) (Μέθοδος 
χρωµογονική) 

13.02.06.08.001 ΑΝ∆ΕΠ019 800 3,76 € 3.008,00 € 3.729,92 € 

8 
Προσδιορισµός Prot S 
(Λειτουργικότητα) (Μέθοδος 
χρωµογονική) 

13.02.06.15.001 ΑΝ∆ΕΠ010 360 2,72 € 979,20 € 1.214,21 € 

9 
Ελεύθερη Πρωτείνη S 
(Ποσοτικός προσδιορισµός) 

13.02.06.13.001 ΑΝ∆ΕΠ104 120 6,00 € 720,00 € 892,80 € 

10 
Αντιδραστήρια προσδιορισµού 
Α2 Αντιπλασµίνης (Μέθοδος 
χρωµογονική) 

13.02.05.01.001 ΑΝ∆ΕΠ042 240 2,01 € 482,40 € 598,176 € 

11 
Αντιδραστήρια προσδιορισµού 
Πλασµινογόνου (Μέθοδος 
χρωµογονική) 

13.02.05.05.001 ΑΝ∆ΕΠ021 240 2,10 € 504,00 € 624,96 € 

12 
Αντιδραστήρια προσδιορισµού 
D-∆ιµερών (Μέθοδος 
Ανοσολογική) 

13.02.05.03.002 ΑΝ∆ΕΠ049 3.500 4,74 € 
16.590,00 

€ 
20.571,60 

€ 

13 

Αντιδραστήριο προσδιορισµού 
Αντιπηκτικών Λύκου (Μέθοδος 
RussellViperVenom test) 
Screening 

13.02.06.07.003 ΑΝ∆ΕΠ082 200 2,17 € 434,00 € 538,16 € 

14 

Αντιδραστήριο προσδιορισµού 
Αντιπηκτικών Λύκου (Μέθοδος 
RussellViperVenom test) 
Επιβεβαιωτικό. 

13.02.06.07.004 ΑΝ∆ΕΠ038 200 2,17 € 434,00 € 538,16 € 

15 

Προσδιορισµός Αναστολέα του 
Ενεργοποιητή του 
Πλασµινογόνου PAI test 
(Μέθοδος χρωµογονική) 

13.02.03.06.001 ΑΝ∆ΕΠ083 200 5,50 € 1.100,00 € 1.364,00 € 

16 
Ανίχνευση του συνολικού 
συστήµατος του κύκλου της 
Πρωτεϊνης C.  

  ΑΝ∆ΕΠ084 200 2,43 € 486,00 € 602,64 € 

17 
Αντίσταση στην 
ενεργοποιηµένη Πρωτεϊνη C 
(Πηκτικολογική) 

13.02.06.11.001 ΑΝ∆ΕΠ085 300 3,07 € 921,00 € 1.142,04 € 

18 
Προσδιορισµός Αντιγόνου του 
Παράγοντα V.Willebrand (VW 
Ag) 

13.02.02.29.001 ΑΝ∆ΕΠ086 200 5,11 € 1.022,00 € 1.267,28 € 

19 
Προσδιορισµός Παράγοντα 
V.Willebrand 
(Λειτουργικότητα) 

13.02.02.18.001 ΑΝ∆ΕΠ063 100 3,16 € 316,00 € 931,84 € 

20 
Προσδιορισµός έλλειψης 
Παράγοντα F II (Activty) 

13.02.02.02.001 ΑΝ∆ΕΠ088 150 1,17 € 175,50 € 217,62 € 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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21 
Προσδιορισµός έλλειψης 
Παράγοντα F V (Activty) 

13.02.02.04.001 ΑΝ∆ΕΠ036 150 0,85 € 127,50 € 158,10 € 

22 
Προσδιορισµός έλλειψης 
Παράγοντα F VII (Activty) 

13.02.02.05.001 ΑΝ∆ΕΠ061 150 1,88 € 282,00 € 349,68 € 

23 
Προσδιορισµός έλλειψης 
Παράγοντα F X (Activty) 

13.02.02.09.001 ΑΝ∆ΕΠ055 150 1,41 € 211,50 € 262,26 € 

24 
Προσδιορισµός έλλειψης 
Παράγοντα F VIII (Activty) 

13.02.02.07.001 ΑΝ∆ΕΠ064 150 1,29 € 193,50 € 239,94 € 

25 

Προσδιορισµός έλλειψης 
Παράγοντα F VIII 
(Chromogenic)(Μέθοδος 
Χρωµογονική) 

13.02.02.25.001 ΑΝ∆ΕΠ102 150 5,525 € 827,75 € 1.027,65 € 

26 
Προσδιορισµός έλλειψης 
Παράγοντα F IX (Activty) 

13.02.02.08.001 ΑΝ∆ΕΠ065 150 1,29 € 193,50 € 239,94 € 

27 
Προσδιορισµός έλλειψης 
Παράγοντα F XI (Activty) 

13.02.02.11.001 ΑΝ∆ΕΠ056 150 1,88 € 282,00 € 349,68 € 

28 
Προσδιορισµός έλλειψης 
Παράγοντα F XII (Activty) 

13.02.02.12.001 ΑΝ∆ΕΠ034 150 2,16 € 324,00 € 401,76 € 

29 
Προσδιορισµός έλλειψης 
παράγοντα F XIII (Μέθοδος 
χρωµογονική) 

13.02.02.28.001 ΑΝ∆ΕΠ103 250 5,93 € 1.482,50 € 1.838,30 € 

          
ΣΥΝΟΛ
Ο 40.247,35 

49.906,714
0 

 
 
Α.7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.511,8660€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
1.Να είναι υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) µε στήλη κατιοντοανταλλακτική για τον καλύτερο και πιο αναλυτικό 
διαχωρισµό της γλυκοζυλιωµένης και των παθολογικών αιµοσφαιρινών.  
2. Να έχει η συσκευή τη δυνατότητα να αναλύει ταυτόχρονα χωρίς να απαιτείται αλλαγή αντιδραστηρίων ή κολώνας τη 
γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη, (Α1c) και άλλες παθολογικές αιµοσφαιρίνες. Να παρατεθούν και τα αντίστοιχα 
χρωµατογραφήµατα που να αποδεικνύουν τον παραπάνω ισχυρισµό.  
3. Να έχει πιστοποιητικά από ∆ιεθνείς οργανισµούς όπου να πιστοποιείται η χρήση του και να αποδεικνύεται µε πολυεθνικές 
µελέτες η ακρίβεια και επαναληψιµότητα των µετρήσεων στην A1c αιµοσφαιρίνη ακόµη και παρουσία υψηλού ποσοστού 
αιµοσφαιρίνης F (άνω του 10%).  
4. Ο χρόνος ανάλυσης στην περίπτωση του προσδιορισµού A1c να µην ξεπερνά τα 3 λεπτά.  
5. Να έχει µεγάλη ακρίβεια και επαναληψιµότητα µε συντελεστή CV<2 για τη µέτρηση της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης σε 
χαµηλές, ενδιάµεσες και υψηλές τιµές.  
6. Το σύστηµα να πραγµατοποιεί αυτόµατα δειγµατοληψία από κοινά κλειστά σωληνάρια αιµοληψίας που περιέχουν ολικό αίµα, 
µε σύστηµα διάτρησης πώµατος ή αντίστοιχο για τη µέγιστη ασφάλεια των χειριστών.  
7. H προσφερόµενη συσκευή να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει αυτόµατα και να χρησιµοποιεί διαφορετικούς τύπους 
δειγµάτων (ολικό αίµα, αιµόλυµα, δείγµα control) και διαφορετικούς τύπους σωληναρίων (ανοικτά, κλειστά σωληνάρια, 
καψάκια δείγµατος) κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής ρουτίνας χωρίς παύσεις.  
8. Η προσφερόµενη συσκευή να χρησιµοποιεί τουλάχιστον 2 µήκη κύµατος για την ανίχνευση των διαφόρων κλασµάτων 
αιµοσφαιρίνης.    
9. Το σύστηµα να είναι απλό και ευκολόχρηστο στην αλλαγή αντιδραστηρίων χωρίς να απαιτείται διαδικασία προγραµµατισµού, 
απαέρωσης και αναγνώρισης αντιδραστηρίου.   
10. Να διαθέτει αυτόµατο δειγµατολήπτη / δειγµατοφορέα τουλάχιστον 80 δειγµάτων και να διαθέτει ειδική θέση υποδοχής και 
εξέτασης επειγόντων δειγµάτων κατά προτεραιότητα.  
11. Να διαθέτει ενσωµατωµένο bar code reader και να µπορεί να συνδεθεί µε Η/Υ µέσω ειδικής σειριακής εξόδου.  
12. Να µην επηρεάζεται η µέτρηση της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης από την παρουσία καρβαµυλιωµένης ή ακετυλιωµένης 
αιµοσφαιρίνης. Επίσης να µην επηρεάζεται από διακυµάνσεις στην τιµή αιµατοκρίτη ή την παρουσία παθολογικής 
αιµοσφαιρίνης στο δείγµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

Α/Α 
ΚΕΟΚΕΕ/ 
ΚΩ∆. 
ΝΟΣ/ΜΕΙΟ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ANA ΕΤΟΣ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ANA ETΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 11.02.01.14.001 
Γλυκοζυλιώµενη 
Αιµοσφαιρίνη (ΗΒΑ1-c)  

ΑΝΒΙΧ008 
1.500 1,8881 2.832,15 3.511,87 

 
Α.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.193,92 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
1. Να είναι προηγµένης τεχνολογίας, να χρησιµοποιεί µέθοδο χηµειοφωταύγειας ή ηλεκτροχηµειοφωταύγειας, µε τυχαία επιλογή 
δειγµάτων (Random Access).  
2. Ο αναλυτής να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 80 εξετάσεις την ώρα ανεξαρτήτως του τύπου και του συνδυασµού των εξετάσεων.  
3. Να έχει δυνατότητα µέτρησης επειγόντων δειγµάτων (STAT).  
4. Να διαθέτει ψυγείο ή συντήρηση για τη διαρκή φύλαξη όλων των αντιδραστηρίων 
5. Να επιτρέπει βαθµονόµηση αντιδραστηρίων από διαφορετικές παρτίδες. 
6. Ο φορέας δειγµάτων να είναι συνεχούς φόρτωσης, να δέχεται σωληνάρια διαφόρων τύπων µε bar code. 
7.Να έχει σύστηµα ανίχνευσης θρόµβων στα δείγµατα (clot detection). Να περιγραφεί πλήρως το σύστηµα.  
8. Να διαθέτει ικανό σύστηµα για την αποφυγή επιµόλυνσης (carry-over).  
9. Να εκτελεί αυτόµατες αραιώσεις, ανακλαστικές µετρήσεις (reflex testing) και επαναλήψεις χωρίς την επέµβαση του χειριστή. 
10. Να διαθέτει ενσωµατωµένο πλήρες πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας, µε διαγράµµατα Levey – Jennings και κανόνες Westgard.  
11. Nα διαθέτει ικανότητα παρακολούθησης σε πραγµατικό χρόνο της επάρκειας αντιδραστηρίων και των αναλώσιµων. 
12. Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης αποτελεσµάτων, δυνατότητα barcode & αµφίδροµης επικοινωνίας µε εξωτερικό 
λογισµικό. Σύνδεση σε αµφίδροµη επικοινωνία µε το LIS του Εργαστηρίου, µε δαπάνη του µειοδότη.  
13. Να παρέχει δυνατότητα εντοπισµού βλαβών.  
14. Το service και τα αναλώσιµα, θα βαρύνουν των προµηθευτή, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους 
χειριστές του οργάνου δωρεάν, στο χώρο των εργαστηρίων του Νοσοκοµείου.  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΕΟΚΕΕ 

ΚΩ∆. 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 HE-4 12.03.01.21.001 ΑΝΒΙΣ109 100 6,90 € 690,00 € 855,60 € 

2 CYFRA 21-1 
 12.03.01.20.00
1 

 ΑΝΣΙΣ042 100 3,00 € 300,00 € 372,00 € 

3 Θυρεοσφαιρίνη (TG) 12.04.01.08.001 ΑΝΣΙΣ020 300 1,20 € 360,00 € 446,40 € 
4 anti CCP  18.11.01.11.001 ΑΝΣΙΣ049 100 7,20 € 720,00 € 892,80 € 
5 CMV IGG  15.04.02.05 ΑΝΜΑΑ076 100 3,47 € 347,00 € 430,28 € 
6 CMV IGM  15.04.02.06 ΑΝΜΑΑ077 100 3,47 € 347,00 € 430,28 € 
7 TOXO IGG  15.05.01.05 ΑΝΜΑΑ081 100 3,47 € 347,00 € 430,28 € 
8 TOXO IGM  15.05.01.06 ΑΝΜΑΑ082 100 3,47 € 347,00 € 430,28 € 
9 AVIDITY CMV 15.04.02.07  ΑΝΜΑΑ084 100 8,80 € 880,00 € 1.091,2 € 

10 
TOXOPLASMA 
AVIDITY 

15.05.01.07 
 ΑΝΜΑΑ083 

100 8,80 € 880,00 € 1.091,2 € 

11 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ 
HTLV  Ι & I Ι 

15.03.30.04.001 

 ΑΝ∆ΑR041 

100 3,50 € 350,00 € 434,00 € 

12 EBV VCA IGG 15.04.04.08  ΑΝΜΑΑ060 100 4,10 € 410,00 € 508,40 € 
13 EBNA IgG 15.04.04.09  ΑΝΜΑΑ086 100 4,10 € 410,00 € 508,40 € 

14 EBV VACA IgM 15.04.04.07  ΑΝΜΑΑ074 50 4,40 € 220,00 € 272,80 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  8.193,92 € 
 
Α.9. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ή ΑΛΛΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.916,72€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
Οι εξετάσεις που ακολουθούν θα κατακυρωθούν µεµονωµένα ή συνολικά και µε την προϋπόθεση ότι αυτές  δύναται να 
εκτελεστούν σε αυτόµατους αναλυτές ή σε αναλυτές που προσφέρονται σε προηγούµενες κατηγορίες.  Το κόστος σύνδεσης των 
µηχανηµάτων στο LIS επιβαρύνει την εταιρεία του αναλυτή. 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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A/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΕΟΚΕΕ 

ΚΩ∆ΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

1 17 OH Προγεστερόνη 12.05.01.07.001 ΑΝΒ∆Φ069 100 5,50 € 550,00 € 682,00 € 

2 ∆4 Ανδροστενεδιονη 12.05.01.01.001 ΑΝΒ∆Φ070 50 2,50 € 125,00 € 155,00 € 
3 Αλοστερόνη 12.06.02.01.001 ΑΝΒ∆Φ071 50 4,00 € 200,00 € 248,00 € 

4 CA-50 12.03.01.06.001 ΑΝΒ∆Φ072 50 4,00 € 200,00 € 248,00 € 
5 Ελεύθερη τεστοστερόνη  12.05.01.10.002 ΑΝΒ∆Φ074 50 2,50 € 125,00 € 155,00 € 
6 CA 72-4 12.03.01.05.001 ΑΝΒ∆Φ075 50 4,80 € 240,00 € 297,60 € 
7 IGF-I 12.06.04.03.001 ΑΝΒ∆Φ076 50 4,20 € 210,00 € 260,40 € 

8 IGFBP-I 12.06.05.001 ΑΝΒ∆Φ077 50 5,20 € 260,00 € 322,40 € 
9 IGFBP-3 12.06.04.06.001 ΑΝΒ∆Φ078 50 3,30 € 165,00 € 204,60 € 

10 Αυξητική ορµόνη  12.06.04.02.001 ΑΝΒ∆Φ079 50 2,50 € 125,00 € 155,00 € 
11 Β-HCG FREE 17.05.01.01.059 ΑΝΒ∆Φ080 50 4,00 € 200,00 € 248,00 € 

12 HSV 1 IGG 15.04.03.06 ΑΝΜΑΑ078 50 4,20 € 210,00 € 260,40 € 
13 HSV 2 IGM 15.04.03.06 ΑΝΜΑΑ079 50 4,20 € 210,00 € 260,40 € 

14 EBEA IGG 15.04.04.09 ΑΝΜΑΑ085 50 4,20 € 210,00 € 260,40 € 

15 S-100 12.03.90.18.001 ΑΝΣΙΣ039 50 5,50 € 275,00 € 341,00 € 
16 NSE  12.03.90.08.001 ΑΝΒ∆Φ081 50 3,50 € 175,00 € 217,00 € 

17 total P1NP 12.06.03.18.001 ΑΝΒΙΣ079 50 4,00 € 200,00 € 248,00 € 
18 ACTH 12.06.04.01.001 ΑΝΒ∆Φ082 50 3,49 € 174,50 € 216,38 € 

19 Οστεοκαλσίνη  12.06.03.12.001 ΑΝΒ∆Φ083 50 4,67 € 233,50 € 289,54 € 

20 Καλσιτονίνη  12.06.03.02.001 ΑΝΒ∆Φ084 400 2,10 € 840,00 € 1.041,60 € 
21 antiTSHR  18.10.03.03.001 ΑΝΣΙΣ047 50 9,00 € 450,00 € 558,00 € 

22 CTX/ β-crossLaps 12.06.03.03.001 ΑΝΒΙΣ075 50 4,00 € 200,00 € 248,00 € 
   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  6.916,72 € 

 
Α.10. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 992€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

1. Να χρησιµοποιεί ολικό αίµα κατ΄ ευθείαν από την αιµοληψία χωρίς φυγοκέντρηση. 
2. Να δίνει αποτέλεσµα ποσοτικό εκπεφρασµένο σε δευτερόλεπτα σαν closure Time (CT) και να εκτυπώνεται. 
3. Να µετρά την δηµιουργίας τού λευκού-αιµοπεταλιακού θρόµβου (δηλ. προσκόλλησης, συσσώρευσης και 

αποκοκκιοποίησης). 
4. Να µέτρα την  αρχική αιµοστατική δυναµικότητα του δείγµατος (primary hemostasis capacity). 
5. Να έχει δυνατότητα αναγνώρισης γραµµικού κώδικα (barcode reader). 
6. Να διαθέτει ενσωµατωµένο εκτυπωτή. 
7. Πραγµατοποιεί τις  εξετάσεις Λειτουργικότητα Αιµοπεταλίων µε Collagen / Epinephrine σε ολικό Αίµα, 

Λειτουργικότητα Αιµοπεταλίων µε Collagen / ADP σε ολικό αίµα, Έλεγχος λειτουργικότητας Αιµοπεταλίων µε 
αποκλεισµό του υποδοχέα P2Y σε ολικό αίµα.  

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ  

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Λειτουργικότητα Αιµοπεταλίων µε 
Collagen / Epinephrine σε ολικό αίµα 

ΑΝ∆ΕΠ097 
20 20,00 € 24,80 € 496,00 € 

2 

Λειτουργικότητα Αιµοπεταλίων µε 
Collagen / ADP σε ολικό 

ΑΝ∆ΕΠ098 
20 20,00 € 24,80 € 496,00 € 

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  992,00 € 
       ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

725.507,90€ 
 
B.Τεχνικές Προδιαγραφές Κατηγορίας Αντιδραστηρίων µε Παρούσες Μεθόδους 
Συνολική Εγκεκριµένη ∆απάνη 362.346,55 µε ΦΠΑ 
 
Β1.ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ 
ΚΑΙ IN SITU ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 130.634,50€ 
µε ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισµού για 5000 tests/έτος 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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Ο προσφερόµενος συνοδός εξοπλισµός  να µπορεί να πραγµατοποιεί τεχνικά όλες τις εξετάσεις ανοσοϊστοχηµείας µε πρωτοταγή 
αντισώµατα που αναφέρονται στον κατάλογο του ΚΕΟΚΕΕ και µε αντισώµατα  οποιουδήποτε παραγωγού οίκου 
χρησιµοποιώντας το ίδιο κιτ ανίχνευσης και τα ίδια ρυθµιστικά διαλύµατα και αναλώσιµα που αναφέρονται στις παρακάτω 
τεχνικές προδιαγραφές. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ IN SITU ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ 
1. Να είναι ένα πλήρως αυτόµατο σύστηµα για τις διαδικασίες της ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ, INSITU ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ και 
FISHHER2, να εκτελεί δηλαδή χωρίς την επέµβαση ανθρώπινου παράγοντα το σύνολο της διαδικασίας και όχι µόνο την χρώση.  
Πιο συγκεκριµένα µετά την τοποθέτηση των πλακιδίων µε τα παρασκευάσµατα, να πραγµατοποιεί για την 
ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ: στέγνωµα τοµών (baking), αποπαραφίνωση (dewax), αποκάλυψη επιτόπων (epitoperetrieval), επώαση 
πρωτοταγούς αντισώµατος, ανίχνευση αντίδρασης ανοσοϊστοχηµείας (χρώση) και αντίχρωση και για τον INSITU ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟ: 
στέγνωµα τοµών (baking), αποπαραφίνωση (dewax), ενζυµατική πέψη, αποδιάταξη (DNAISH), υβριδοποίηση, ανίχνευση 
αντίδρασης υβριδισµού (χρώση) και αντίχρωση, σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα επιλογής του εργαστηρίου. Μετά το πέρας της 
διαδικασίας να εξασφαλίζει τα παρασκευάσµατα από αφύγρανση. 
2. Η αποκάλυψη των επιτόπων, να µπορεί να γίνει είτε θερµικά µε την χρήση διαλυµάτων αποκάλυψης µε διαφορετικά ph, είτε 
ενζυµικά. Το σύστηµα πρέπει να έχει την ικανότητα να εκτελεί τη θερµική και την ενζυµική αποκάλυψη επιτόπων στον ίδιο 
κύκλο επεξεργασίας. 
3. Το προσφερόµενο σύστηµα να έχει συµµετάσχει σε διαδικασίες εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου . Η συµµετοχή να 
αποδεικνύεται µε εκτυπώσεις από τις επίσηµες ιστοσελίδες των οργανισµών εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 
4. Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 30 πλακιδίων σε 3 οµάδες συνεχούς φόρτωσης  ώστε να υπάρχει ανεξάρτητη πρόσβαση 
σε κάθε µία οµάδα. 
5. Να είναι σύστηµα συνεχούς φόρτωσης και κατά  τη διάρκεια των διαδικασιών ανοσοϊστοχηµείας και in situ υβριδισµού.  
6. Να είναι επιδαπέδιο. 
7. Να µπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα ανοσοϊστοχηµικές χρώσεις και χρώσεις  in situ υβριδισµού µε χρήση του ίδιου ανιχνευτικού 
κιτ. 
8. Το κιτ να επαρκεί για τουλάχιστον 200 τεστ 
9. Να µπορεί να εκτελεί διπλή χρώση στο ίδιο πλακίδιο είτε διαδοχικά είτε παράλληλα µε τη χρήση µεµονωµένων πρωτοταγών 
αντισωµάτων ή µειγµάτων αυτών (cocktail) και τη χρήση κατάλληλου κιτ ανοσοϊστοχηµείας.  
10. Το σύστηµα να έχει την ικανότητα, κατά τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας και χωρίς την παρέµβαση ανθρώπινου 
παράγοντα, προετοιµασίας του χρωµογόνου που θα χρησιµοποιηθεί για την επίτευξη µέγιστης ποιότητας χρώσης. 
11. Να διαθέτει σύστηµα διαχωρισµού των αποβλήτων σε µη επιβλαβή-µη τοξικά απόβλητα και σε τοξικά-επιβλαβή απόβλητα τα 
οποία να οδηγούνται σε ανεξάρτητα κλειστά δοχεία, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη δυνατή οικονοµία στο κόστος διαχείρισης και 
απόρριψης  των αποβλήτων και την ασφάλεια του περιβάλλοντος και του προσωπικού του εργαστηρίου.  
12. Για την αυτόµατη εκτέλεση της διαδικασίας της ανοσοϊστοχηµείας η ποσότητα του πρωτοταγούς αντισώµατος που 
χρησιµοποιείται να µην υπερβαίνει τα 150 µl ανά πλακίδιο, για όλους τους τύπους και µεγέθη ιστών. 
13. Να είναι ανοιχτό σύστηµα ως προς τα αντισώµατα οποιουδήποτε παραγωγού οίκου.   
14. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ανοσοϊστοχηµικών χρώσεων ταυτόχρονα στον ίδιο κύκλο επεξεργασίας µε τουλάχιστον 25 
διαφορετικά αντισώµατα.  
15. Να διαθέτει επαρκή χώρο για την τοποθέτηση των δοχείων/φιαλιδίων φύλαξης των αντισωµάτων τουλάχιστον για 25 
διαφορετικά αντισώµατα.  
16. Να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα περιοδικής ανίχνευσης της ποσότητας των αντιδραστηρίων/πρωτοταγών αντισωµάτων πριν τη 
χρήση τους από το σύστηµα. Να ειδοποιεί τον χρήστη έγκαιρα για τυχόν ελλείψεις.  
17. Να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης της στάθµης των διαλυµάτων στα δοχεία µεγάλου όγκου και των αποβλήτων και 
να ειδοποιεί τον χρήστη έγκαιρα. 
18. Να διαθέτει σύστηµα οπτικής αποτύπωσης στοιχείων (κάµερα) για την αναγνώριση των πλακιδίων και την ενεργοποίηση του 
προεπιλεγµένου κατάλληλου πρωτοκόλλου ανοσοϊστοχηµείας και in situ υβριδισµού. 
19. Να χρησιµοποιεί σύστηµα barcode για την αναγνώριση των αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται στα πρωτοκόλλα 
ανοσοϊστοχηµείας και in situ υβριδισµού. 
20. Να διαθέτει πρότυπα πρωτόκολλα εκτέλεσης διαδικασιών ανοσοϊστοχηµείας και in situ υβριδισµού τα οποία να δύναται ο 
χρήστης του συστήµατος να τροποποιεί ελεύθερα ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εργαστηρίου.  
21. Το αυτόµατο σύστηµα να λειτουργεί µε τη χρήση αντικειµενοφόρων πλακών οποιουδήποτε κατασκευαστή.  
22. Να εξασφαλίζει τις τοµές από την ξήρανση, για κάθε αιτία. 
23. Το αυτόµατο σύστηµα να εκτελεί έναν πλήρη κύκλο επεξεργασίας το πολύ σε 3 ώρες. Να διαθέτει τη δυνατότητα 
προγραµµατιζόµενου χρόνου καθυστερηµένης έναρξης της διαδικασίας. 
24. Οι εντολές για τη λειτουργία του αυτόµατου συστήµατος ανοσοϊστοχηµείας και in situ υβριδισµού καθώς επίσης και οι 
ειδοποιήσεις, οι προειδοποιήσεις και τα µηνύµατα να δίνονται µέσω Η/Υ στα ελληνικά.  
25. Να διαθέτει λογισµικό στην Ελληνική γλώσσα  το οποίο να δίνει τη δυνατότητα έκδοσης στοιχείων και αναφορών, µέσω 
κατάλληλου εκτυπωτή ο οποίος θα συνοδεύει το σύστηµα 
26. Το λογισµικό του συστήµατος να έχει τη δυνατότητα επέκτασης στο χειρισµό και έλεγχο περισσοτέρων του ενός αυτόµατου 
συστήµατος ανοσοϊστοχηµείας και in situ υβριδισµού µέσω ενός µόνου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης να δίδει τη δυνατότητα 
σύνδεσης µε οποιοδήποτε συµβατό Πληροφοριακό Σύστηµα του Νοσοκοµείου (LIS). 
27. Το αυτόµατο σύστηµα ανοσοϊστοχηµείας και in situ υβριδισµού να είναι πιστοποιηµένο για invitro διαγνωστική χρήση 
(CE/IVD) σύµφωνα µε τις οδηγία 98/79/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµορφώνεται µε την οδηγία 2004/108/EEC της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. 
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28. Το αυτόµατο σύστηµα ανοσοϊστοχηµείας και in situ υβριδισµού να έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO13485:2003 “Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ιατρικών συσκευών-Απαιτήσεις κανονιστικής συµµόρφωσης”. 
29. Όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές να αποδεικνύονται στα φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή και να δύνανται 
να επιβεβαιωθούν από πελατολόγιο, κατάλογος του οποίου πρέπει να κατατεθεί συνηµµένα.  
30. Μαζί µε το αυτόµατο σύστηµα ανοσοϊστοχηµείας και in situ υβριδισµού να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα  αναλώσιµα  για 
την πλήρη και ορθή εκτέλεση ανοσοιστοχηµικών εξετάσεων οποιασδήποτε ανοσοιστοχηµικής εξέτασης αναφέρεται στη λίστα 
του ΚΕΟΚΕΕ και µε αντισώµτα  οποιουδήποτε παραγωγού οίκου. 
31. Τα προσφερόµενα αναλώσιµα να έχουν τις παρακάτω ειδικές προδιαγραφές : 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ IN SITU ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 
 
1. Πλήρες kit υψηλής ευαισθησίας το οποίο να είναι κατάλληλο για τουλάχιστον 200 τεστ σε εξετάσεις ανοσοϊστοχηµείαςκαι 
in situ υβριδισµού. Να χρησιµοποιεί νέα τεχνολογία ελεγχόµενου πολυµερισµού για την παραγωγή συζευγµένων µορίων 
συνδετικού αντισώµατος – HRP, σε αυτόµατα συστήµατα ανοσοϊστοχηµικών χρώσεων.  Να µη χρησιµοποιεί στρεπταβιδίνη και 
βιοτίνη. Να περιέχει κατ’ ελάχιστο υπεροξείδιο του υδρογόνου, αντιδραστήριο σύζευξης Post PrimaryIgG, αντιδραστήριο Poly – 
HRP IgG, DAB και αιµατοξυλίνη. Για λόγους οικονοµίας και προστασίας του περιβάλλον να φτιάχνεται µόνο η ποσότητα DAB 
που χρειάζεται για τον κάθε κύκλο εργασίας. 
Το προσφερόµενο κιτ να έχει συµµετάσχει σε διαδικασίες εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (NordiQC, UK NEQAS). Η 
συµµετοχή να αποδεικνύεται µε εκτυπώσεις από τις επίσηµες ιστοσελίδες των οργανισµών εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 
2. Ρυθµιστικό διάλυµα κιτρικών για τη θερµική ανάκτηση των αντιγονικών θέσεων. Να έχει ph: 6.   
3. Ρυθµιστικό διάλυµα EDTA για τη θερµική ανάκτηση των αντιγονικών θέσεων. Να έχει ph: 9.  
4. Σύστηµα αντιδραστηρίων συµπυκνωµένου πρωτεολυτικού ενζύµου και ρυθµιστικού διαλύµατος Tris. To ένζυµο να έχει 
συγκέντρωση όχι κατώτερη των 15mg/ml. Να συνοδεύεται από δοχεία για την παρασκευή των διαλυµάτων εργασίας του 
ενζύµου.  
5. ∆ιάλυµα αποπαραφίνωσης ιστολογικών τοµών. Nα είναι ελεύθερο ξυλόλης και αλκοόλης. Να περιέχει αλκάνια.  
6. ∆ιάλυµα έκπλυσης TBS. Να είναι  συµπυκνωµένο 10x. Να έχει ph : 7,5 – 7,7.  
7. ∆οχεία φύλαξης αραιωµένων αντισωµάτων για τουλάχιστον 45 εξετάσεις. Να δέχονται αντισώµατα οποιουδήποτε 
κατασκευαστή. Να φέρουν καπάκι για την αποφυγή εξάτµισης των αντισωµάτων.  
8. Ειδικό αναλώσιµο από πλαστικό ή χηµικό αντιδραστήριο, το οποίο να χρησιµοποιείται για την προστασία του ιστού 
από την ξήρανση και την αποφυγή της εξάτµισης των χρησιµοποιούµενων αντιδραστηρίων κατά την εκτέλεση των 
διαδικασιών της ανοσοϊστοχηµείας και in situ υβριδισµού 
9. Να είναι απόλυτα συµβατά µε το προσφερόµενο σύστηµα αυτόµατης διενέργειας ανοσοϊστοχηµικών χρώσεων και 
διαδικασιών in situ υβριδισµού (FISH , CISH) ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και αξιοπιστία  των  αποτελεσµάτων. Να 
επισυναφθεί βεβαίωση του οίκου κατασκευής του αναλυτή.  
10. Να έχουν σήµανση CE/IVD. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΕΟΚΕΕ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

- ΑΝΠΑΣ202 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ 

5000 9,30€ 46.500 

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 46.500 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REAL-TIME PCR ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ  ΣΤΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ BRAF, K-
RAS, N-RAS, EGFR ΚΑΙ PIK3CA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

1. O  αναλυτής να είναι τεχνολογίας Real Time PCR και εγκεκριµένος για διαγνωστική χρήση (CE/IVD 98/79) 
2. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί τουλάχιστον για την διεξαγωγή των εξετάσεων  KRAS, BRAF, και EGFR  µε αντιδραστήρια 

πιστοποιηµένα για διαγνωστική χρήση (CE/IVD 98/79) και προτεινόµενα από την κατασκευάστρια εταιρεία για χρήση στον 
προσφερόµενο εξοπλισµό 

Οι εν λόγω εξετάσεις να καλύπτουν τις κάτωθι προδιαγραφές. 
Α. BRAF 

1.Να έχει ένδειξηγια την επιλογή εξατοµικευµένης θεραπείας για µεταστατικό µελάνωµα καθώς και έγκριση για χρήση σε 
δείγµατα ιστού από  θηλώδη καρκίνο του θυρεοειδούς. 
2. Να ανιχνεύει τουλάχιστον τη µετάλλαξη  V600Ε στο εξώνιο 15.  
3. Να είναι κατάλληλο για διαγνωστική χρήση και να συνοδεύεται από κιτ για την αποµόνωση υψηλής καθαρότητας DNA από 
FFPET επίσης εγκεκριµένο για διαγνωστική χρήση, σε µικρό χρονικό διάστηµα και προτεινόµενο από την κατασκευάστρια 
εταιρεία.  

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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4. Να ορίζονται αναλυτικά στα εσώκλειστα, οι διαστάσεις των τοµών και του ποσοστού του καρκινικού ιστού  για την 
πραγµατοποίηση της εξέτασης ώστε να υπάρχει πλήρως καθορισµένη  ροή εργασιών στη διαχείριση του  δείγµατος FFPEΤ, και 
να διασφαλίζεται η έκδοση  αξιόπιστου τελικού αποτελέσµατος.  Να αναφερθούν.  

B. K- RAS ΚΑΙ N-RAS 
1. Να έχει ένδειξη για χρήση σε DNA που προέρχεται από ανθρώπινους FFPET ιστούς ορθοκολικού καρκίνου και µη 
µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα  
2. Να µπορεί να ανιχνεύσει τουλάχιστον 18 µεταλλάξεις στα κωδικόνια  12, 13 και 61. Θα εκτιµηθεί επιπλέον η προσφορά 
αντιδραστηρίων για  τον έλεγχο του εξωνίου 4 του KRAS, καθώς και των εξωνίων 2,3 & 4 του NRAS ως triage test 
3. Να είναι κατάλληλο για διαγνωστική χρήση και να συνοδεύεται από κιτ για την αποµόνωση υψηλής καθαρότητας DNA από 
FFPET επίσης εγκεκριµένο για διαγνωστική χρήση, σε µικρό χρονικό διάστηµα και προτεινόµενο από την κατασκευάστρια 
εταιρεία.  
4. Να ορίζονται αναλυτικά στα εσώκλειστα, οι διαστάσεις των τοµών και του ποσοστού του καρκινικού ιστού  για την 
πραγµατοποίηση της εξέτασης ώστε να υπάρχει πλήρως καθορισµένη  ροή εργασιών στη διαχείριση του δείγµατος FFPEΤ, και να 
διασφαλίζεται η έκδοση αξιόπιστου τελικού αποτελέσµατος.  Να αναφερθούν.  
Γ. EGFR 
1. Nα έχει ένδειξη για την επιλογή ασθενών µε µη µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα, προς θεραπεία µε αναστολείς 
Τυροσινικής Κινάσης (ΤΚΙ). Να έχει επίσης ένδειξη χρήσης για την παρακολούθηση (monitoring) των ασθενών υπό θεραπεία µε 
ΤΚΙ’s µέσω σειριακών αναλύσεων στο πλάσµα (ελεύθερο κυκλοφορούν DNA) και να επιτρέπει τον ηµιποσοτικό προσδιορισµό 
των µεταλλάξεων.  
2. Να µπορεί να ανιχνεύσει  τoυλάχιστον 40 µεταλλάξεις  στα εξώνια 18, 19, 20, 21, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το κατά το 
δυνατό µεγαλύτερο εύρος κάλυψης των κλινικά σηµαντικών µεταλλάξεων.   Να ανιχνεύει την πιο κοινή µετάλλαξη για εκδήλωση 
ανθεκτικότητας σε ασθενείς που λαµβάνουν αναστολείς κινάσης της τυροσίνης (Τ790M) 
3. Να είναι κατάλληλο για διαγνωστική χρήση και να συνοδεύεται από κιτ για την αποµόνωση υψηλής καθαρότητας DNA τόσο 
από FFPET όσο και από πλάσµα επίσης εγκεκριµένα για διαγνωστική χρήση, σε µικρό χρονικό διάστηµα και προτεινόµενα από 
την κατασκευάστρια εταιρεία. Να είναι δυνατή η ανάλυση µικτών δειγµάτων (ιστού & πλάσµατος) στην ίδια ανάλυση (mixed 
batching) 
4. Να ορίζονται αναλυτικά στα εσώκλειστα, οι διαστάσεις των τοµών και του ποσοστού του καρκινικού ιστού  για την 
πραγµατοποίηση της εξέτασης ώστε να υπάρχει πλήρως καθορισµένη  ροή εργασιών στη διαχείριση του  δείγµατος FFPEΤ, και 
να διασφαλίζεται η έκδοση  αξιόπιστου τελικού αποτελέσµατος.  Να αναφερθούν.  

∆. PIK3CA 
1. Θα εκτιµηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής της εξέτασης ανίχνευσης µεταλλάξεων στο γονίδιο PIK3CA. Το τεστ να µπορεί να 
ανιχνεύσει το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό καταγεγραµµένων µεταλλάξεων  στα εξώνια 1, 4, 7, 20, και να επιτυγχάνει το κατά  το 
δυνατό µεγαλύτερο εύρος κάλυψης των κλινικά σηµαντικών µεταλλάξεων, που σχετίζονται µε καρκίνο µαστού και καρκίνο 
παχέος εντέρου. 
2. Να ορίζονται αναλυτικά στα εσώκλειστα, οι διαστάσεις των τοµών και του ποσοστού του καρκινικού ιστού  για την 
πραγµατοποίηση της εξέτασης ώστε να υπάρχει πλήρως καθορισµένη  ροή εργασιών στη διαχείριση του  δείγµατος FFPEΤ, και 
να διασφαλίζεται η έκδοση  αξιόπιστου τελικού αποτελέσµατος.  Να αναφερθούν.  
3. Να διαθέτει φιλικό και εύκολο προς τον χρήστη λογισµικό που να εξασφαλίζει την πλήρως αυτοµατοποιηµένη έκδοση των 
αποτελεσµάτων χωρίς την παραµικρή παρεµβολή του χρήστη  
4. Να µπορεί να γίνει ανάλυση και µικρού αριθµού δειγµάτων (< 4) ανά παρτίδα (batch) ώστε να µην υπάρχει σπατάλη 
αντιδραστηρίων και να διασφαλίζεται ταχύτατη εξαγωγή αποτελεσµάτων 
5. Η όλη διαδικασία πραγµατοποίησης της εξέτασης, από την παραλαβή του δείγµατος έως και την αυτόµατη έκδοση του τελικού 
αποτελέσµατος, να  µπορεί να ολοκληρώνεται στη διάρκεια µίας εργάσιµης ηµέρας (8 ώρες).  
6. Να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους µάρτυρες (θετικό-αρνητικό-εσωτερικό) για τον ποιοτικό έλεγχο της εξέτασης και την 
αποφυγή έκδοσης ψευδώς αρνητικών αποτελεσµάτων καθώς και ενζυµικό σύστηµα αποφυγής επιµολύνσεων (carry-over 
contamination) για την αποφυγή έκδοσης ψευδώς θετικών αποτελεσµάτων 
7. Ο αναλυτής να εξασφαλίζει ταχύτητα ενίσχυσης, οµοιοµορφία θερµοκρασίας και αξιόπιστη µέτρηση φθορισµού σε όλες τις 
θέσεις. Να αναφερθεί ο τρόπος λειτουργίας και επίτευξης.  
8. Nα διαθέτει ανοιχτό κανάλι και ειδικό λογισµικό για την ανάπτυξη λοιπών πρωτοκόλλων ενδιαφέροντος του εργαστηρίου.  
9. Να διαθέτει περισσότερα από 4 φίλτρα ώστε να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση multiplex PCR.  
10. H ανάλυση να γίνεται σε PCR µικροπλάκα 96 θέσεων, µε εύρος όγκου αντίδρασης 10 – 100µl. 
11. Να µπορεί να υποστηρίξει ταυτοποίηση µεταλλάξεων µέσω ανάλυσης καµπύλης τήξης 
12. Να είναι δυνατή η εκτέλεση color compensation αναλύσεων για την αποφυγή cross-talk φαινοµένων σε περίπτωση multiplex 
PCR 
13. Να µπορεί επίσης, µέσω ειδικού λογισµικού, να υποστηρίξει τις κάτωθι αναλύσεις:  
- Απόλυτη ποσοτικοποίηση (Abs Quant) 
- Σχετική ποσοτικοποίηση (Relative Quantification) 
- Υπολογισµός θερµοκρασιών τήξης (Tm calling) 
- Γονοτύπηση τελικού σηµείου (Endpoint Genotyping) 
- Ανάλυση τήξης υψηλής διακριτικότητας (High Resolution Melting, HRM) 
14. Να υποστηρίζει τουλάχιστον τις τεχνολογίες ανίχνευσης φθορισµού : TaqMan (Ηydrolysis probes) ,  HybProbe Probes, 
SimpleProbes & SYBR Green  
15. H διέγερση να πραγµατοποιείται από πηγή υψηλής έντασης φωτός µε ευρύ φάσµα εκποµπής και µεγάλη διάρκεια ζωής και το 
λογισµικό να ενηµερώνει τον χρήστη για αντικατάσταση της πηγής φωτός σε περίπτωση που η ένταση της πέσει κάτω από το 
χαµηλότερο επιτρεπτό επίπεδο. 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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16. Να συνοδεύεται από σύστηµα ανάγνωσης γραµµωτού κώδικα (barcode scanner) 
17. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα LIS  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΕΟΚΕΕ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΚΩ∆. ΣΥΣΤ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

17.06.02.12.001 
EGFR ανιχνευση µεταλλαξεων exons 18, 

19, 20, 21 
ΑΝΠΜΟ150 

200 144,67 28.934,16 

17.06.02.13.001 
17.06.02.14.001 
17.06.02.15.001 

KRAS ανιχνευση µεταλλαξεων exons 2,3,4 
 

ΑΝΠΜΟ151 
200 121,42 24.284,16 

17.06.02.16.001 
17.06.02.17.001 
17.06.02.18.001 

NRAS ανιχνευση µεταλλαξεων exons 2,3,4 
ΑΝΠΜΟ152 

42 69,75 2.929,50 

17.06.02.07.001 BRAF ανιχνευση µεταλλαξεων ex15 ΑΝΠΜΟ153 72 105,92 7.626,2976 

17.06.03.06.001 
PI3KCA ανιχνευση µεταλλαξεων exons 

9,20 
ΑΝΠΜΟ154 

24 98,17 2.356,0992 

17.06.02.12.001 
EGFR ανιχνευση µεταλλαξεων exons 18, 

19, 20, 21 σε υγρη βιοψια 
ΑΝΠΜΟ155 

24 144,67 3.472,0992 

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 69.602,3160€ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ  ΤΟΥ ΙΟΥ HPV ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PCR ΚΑΙ ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
1. Να ανιχνεύει και να τυποποιεί τουλάχιστον τους  γονότυπους6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, IS39 και CP6108σε κύτταρα τραχήλου που συλλέγονται σε 
υγρά µέσα κυτταρολογίας. 
2. Nα προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για όλα τα στάδια της εξέτασης ήτοι για την αποµόνωση του HPV DNA, 
την ενίσχυση µε PCR τόσο του στόχου όσο και του εσωτερικού µάρτυρα καθώς και το τελικό στάδιο της 
ανίχνευσης/τυποποίησης σε λωρίδες (strips) επικαλυµµένες µε ειδικούς ιχνηθέτες για κάθε τύπο.   
3. Όλα τα προσφερόµενα αντιδραστήρια για την διεξαγωγή της εξέτασης να είναι εγκεκριµένα για διαγνωστική χρήση (CE IVD 
98/79) και προτεινόµενα από την κατασκευάστρια εταιρεία σύµφωνα µε το επίσηµο εσώκλειστο της εξέτασης. 
4. Να είναι συµβατό και εγκεκριµένο για δειγµατοληψία στo υγρό µέσο κυτταρολογίας  PreservCyt (ThinPrep).  
5. Να απαιτείται µικρός όγκος αρχικού δείγµατος (λιγότερο από 300 µl), έτσι ώστε να είναι δυνατό να εφαρµοστεί από την ίδια 
λήψη και το τεστ Παπανικολάου  υγρής φάσης. 
6. Να εµπεριέχει όλους του απαραίτητους θετικούς & αρνητικούς µάρτυρες για τον ποιοτικό έλεγχο της εξέτασης. 
7. Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη ανίχνευση εσωτερικού µάρτυρα (β-σφαιρίνη) έτσι ώστε να ελέγχεται η κυτταρική επάρκεια 
του δείγµατος αλλά και η αποφυγή ψευδώς αρνητικών αποτελεσµάτων λόγω ύπαρξης αναστολέων της PCR  
8. Να διαθέτει ενζυµικό τρόπο  αποφυγής επιµολύνσεων από προηγούµενες PCR ίδιου τύπου στον χώρο (carry-over 
contamination). 
9. Να κατατεθεί το εσώκλειστο της εξέτασης στην ελληνική γλώσσα. 
10. Το εσώκλειστο της εξέτασης να διαθέτει αναλυτικές πληροφορίες για την ευαισθησία, ειδικότητα και επαναληψιµότητα της 
εξέτασης. 
11. Να προσφερθεί ο  συνοδός εξοπλισµός που απαιτείται για την διενέργεια της εξέτασης. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΕΟΚΕΕ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

17.06.06.02.001 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ HPV 

ΑΝΠΜΟ156 150 96,88 14.532,18 

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 14.532,18 
 
  
Β2. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 48.791,52€ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ 
1. Τα προσφερόµενα προϊόντα να λειτουργούν µε την µέθοδο κυτταρολογίας υγρής φάσης µε τη χρήση φίλτρου. 
2. ΝακατατεθείσήµανσηEC DeclarationofConformity according to In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC 

γιαταπροσφερόµεναείδη. Επίσης να κατατεθούν ISO 13485:2003 ,τόσο του προµηθευτή όσο και του κατασκευαστή και ISO 
9001:2008 του προµηθευτή. 

3. Το διάλυµα πρέπει να αποτελεί µέσο µεταφοράς και συλλογής γυναικολογικών δειγµάτων και να επιτρέπει τον περαιτέρω 
έλεγχο(π.χ HPV) απο το ίδιο δείγµα. Να κατατεθεί σχετική βεβαίωση απο εγκεκριµένο οργανισµό πιστοποίησης 

4. Το σύστηµα να πληροί τις απαιτήσεις του υψηλότερου επίπεδου των κανονιστικών ελέγχων (regulatorycontrol) σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς του F.D.A. 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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5. Να κατατεθεί βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι τα προσφερθέντα  αντιδραστήρια και αναλώσιµα 
προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συµβατά µε τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη του 
µηχανήµατος και ότι δεν θα επηρεάσουν την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. 

6. Να διατίθενται τα ∆ελτία Στοιχείων Ασφαλείας Προϊόντων (MaterialSafetyDataSheet) στην Ελληνική γλώσσα 
7. Να κατατεθούν αναλυτικές πληροφορίες του κατασκευαστή που αφορούν στην ασφαλή συσκευασία και διακίνηση των 

προσφεροµένων ειδών. 
8. Να κατατεθούν αναλυτικές οδηγίες παρασκευής των δειγµάτων στην Ελληνική γλώσσα. 
9. Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας των αντιδραστηρίων/αναλώσιµων, καθώς και σε κάθε µονάδα του περιεχοµένου της, 

πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά : Επωνυµία και διεύθυνση κατασκευαστή, ο 
κωδικός της παρτίδας, η ηµεροµηνία, µέχρι την οποία το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ασφαλώς, οι ειδικές συνθήκες 
αποθήκευσης ή και χειρισµού, οι ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά  για το χρόνο διατήρησης του διαγνωστικού προϊόντος µετά από την 
πρώτη αποσφράγιση της πρωτοταγούς συσκευασίας, τον τύπο του δείγµατος που πρέπει να χρησιµοποιείται, λεπτοµερής 
περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος και πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων και τις 
προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται . 

10. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα αξιολογηθούν κατόπιν δοκιµής για την αποτελεσµατικότητα τους και την διαγνωστική 
αξιοπιστία τους και θα υπάρχει δυνατότητα τεκµηριωµένης απόρριψης όσων δεν έχουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα για την 
σωστή διάγνωση των υπό εξέταση υλικών του Εργαστηρίου. 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ/ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
∆ιάλυµα 20mlγενικής κυτταρολογίας 
∆ιάλυµα µεταφοράς, µονιµοποίησης και συντήρησης κυττάρων για δείγµατα γενικών κυτταρολογικών εξετάσεων µε τη µέθοδο 
της κυτταρολογίας υγρής φάσης  σε συσκευασία φιαλιδίου 20 ml, συµβατό µε την αυτόµατη συσκευή επίστρωσης κυττάρων µε 
χρήση φίλτρου. Η σύσταση του διαλύµατος να έχει ως βάση την Μεθανόλη. Το προσφερθέν είδος να διαθέτει 
ECDeclarationofconformityaccordingtoinvitrodiagnosticsmedicaldevicesdirective 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να 
διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485:2003. 
∆ιάλυµα 20ml για Παπ Τεστ 
∆ιάλυµα µεταφοράς, µονιµοποίησης και συντήρησης κυττάρων για κολποτραχηλικά δείγµατα µε τη µέθοδο της κυτταρολογίας 
υγρής φάσης  σε συσκευασία φιαλιδίου 20 ml, συµβατό µε την αυτόµατη συσκευή επίστρωσης κυττάρων µε χρήση φίλτρου. Η 
σύσταση του διαλύµατος να έχει ως βάση την Μεθανόλη. Το προσφερθέν είδος να διαθέτει 
ECDeclarationofconformityaccordingtoinvitrodiagnosticsmedicaldevicesdirective 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να 
διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485:2003. 
Φιαλίδιο συλλογής 30 ml 
∆ιάλυµα λύσης (ταυτόχρονα βλεννολυτικό, αιµολυτικό, και πρωτεϊνολυτικό) συστατικών υποστρώµατος ποικίλου 
κυτταρολογικού δείγµατος µε τη µέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης  σε φιαλίδια συλλογής 30ml, συµβατό µε την αυτόµατη 
συσκευή επίστρωσης κυττάρων µε χρήση φίλτρου . Το προσφερθέν είδος να διαθέτει 
ECDeclarationofconformityaccordingtoinvitrodiagnosticsmedicaldevicesdirective 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να 
διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485:2003. 
Φιαλίδιο φυγοκέντρησης 30 ml 
∆ιάλυµα λύσης (ταυτόχρονα βλεννολυτικό, αιµολυτικό, και πρωτεϊνολυτικό) συστατικών υποστρώµατος ποικίλου 
κυτταρολογικού δείγµατος µε τη µέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης σε φιαλίδια φυγοκέντρησης 30ml, συµβατό µε την 
αυτόµατη συσκευή επίστρωσης κυττάρων µε  χρήση φίλτρου. Το προσφερθέν είδος να διαθέτει 
ECDeclarationofconformityaccordingtoinvitrodiagnosticsmedicaldevicesdirective 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να 
διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485:2003. 
 
Φίλτρο Γενικής Κυτταρολογίας  
Πλαστικό, κυλινδρικό φίλτρο, διαµέτρου περίπου 2 εκατοστών για επίστρωση λεπτής στιβάδας σε δείγµατα γενικής 
κυτταρολογίας µε τη µέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης, συµβατό µε την αυτόµατη συσκευή επίστρωσης κυττάρων µε 
χρήση φίλτρου. Το προσφερθέν είδος να διαθέτει 
ECDeclarationofconformityaccordingtoinvitrodiagnosticsmedicaldevicesdirective 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να 
διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485:2003. 
Αντικειµενοφόρος πλάκα Γενικής Κυτταρολογίας 
Αντικειµενοφόρος πλάκα για επίστρωση κυττάρων για δείγµατα γενικών κυτταρολογικών εξετάσεων µε τη µέθοδο της 
κυτταρολογίας υγρής φάσης  συµβατή µε την αυτόµατη συσκευή επίστρωσης κυττάρων µε τη χρήση φίλτρου. Το προσφερθέν 
είδος να διαθέτει ECDeclarationofconformityaccordingtoinvitrodiagnosticsmedicaldevicesdirective 98/79/EC και ο 
κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485:2003. 
Φίλτρο για Παπ Τεστ 
Πλαστικό, κυλινδρικό φίλτρο, διαµέτρου περίπου 2 εκατοστών για επίστρωση λεπτής στιβάδας σε δείγµατα κολποτραχηλικά µε 
τη µέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης συµβατό µε την αυτόµατη συσκευή επίστρωσης κυττάρων  µε χρήση φίλτρου.  Το 
προσφερθέν είδος να διαθέτει ECDeclarationofconformityaccordingtoinvitrodiagnosticsmedicaldevicesdirective 98/79/EC και ο 
κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485:2003. 
Αντικειµενοφόρος πλάκα για Παπ Τεστ 
Αντικειµενοφόρος πλάκα για επίστρωση κυττάρων για δείγµατα κολποτραχηλικά µε τη µέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης  
συµβατή µε την αυτόµατη συσκευή επίστρωσης κυττάρων µε τη χρήση φίλτρου. Το προσφερθέν είδος να διαθέτει 
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ECDeclarationofconformityaccordingtoinvitrodiagnosticsmedicaldevicesdirective 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να 
διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485:2003. 
∆ιάλυµα 946 ml 
∆ιάλυµα λύσης (ταυτόχρονα βλεννολυτικό, αιµολυτικό, και πρωτεϊνολυτικό) συστατικών υποστρώµατος ποικίλου 
κυτταρολογικού δείγµατος µε τη µέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης σε φιάλη 946ml, συµβατό µε την αυτόµατη συσκευή 
επίστρωσης κυττάρων µε τη χρήση φίλτρου.Το προσφερθέν είδος να διαθέτει 
ECDeclarationofconformityaccordingtoinvitrodiagnosticsmedicaldevicesdirective 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να 
διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485:2003 
Μονιµοποιητικό ∆ιάλυµα 946ml 
∆ιάλυµα µεταφοράς, µονιµοποίησης και συντήρησης κυττάρων για Παπ τεστ και δείγµατα γενικής κυτταρολογίας µε τη µέθοδο 
της κυτταρολογίας υγρής φάσης σε συσκευασία φιάλης 946 ml, συµβατό µε την αυτόµατη συσκευή επίστρωσης κυττάρων µε  
χρήση φίλτρου . 
Το προσφερθέν είδος να διαθέτει ECDeclarationofconformityaccordingtoinvitrodiagnosticsmedicaldevicesdirective 98/79/EC και 
ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 13485:2003 
 
Τεχνικες προδιαγραφές     
Αυτόµατου Επεξεργαστή Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης µε χρήση φίλτρου   
 
1. Ο επεξεργαστής να είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένος, µικρών διαστάσεων,  και να µην απαιτεί ιδιαίτερη υλικοτεχνική 

υποδοµή απο το κυτταρολογικό εργαστήριο 
2. Να χρησιµοποιεί την τεχνική επίστρωσης κυττάρων σε λεπτή µονοεπίπεδη στιβάδα µε την χρήση φίλτρου. 
3. Ο επεξεργαστής να διαθέτει συστήµατα προειδοποίησης και πρόληψης σφαλµάτων κατά την διαδικασία της 

αυτοµατοποιηµένης επίστρωσης. 
4. Η ακολουθία της προετοιµασίας του επιχρίσµατος να ολοκληρώνεται πλήρως αυτοµατοποιηµένα, σε ένα µόνο στάδιο, χωρίς 

την µεταφορά των υπό εξέταση υλικών σε άλλη µονάδα ή άλλη συσκευή του συστήµατος και χωρίς την παρέµβαση του 
χρήστη, σύµφωνα µε τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής.(GLP) 

5. Η συνολική διαδικασία για την αυτόµατη επίστρωση κάθε επιχρίσµατος να γίνεται σε σύντοµο χρόνο και πάντως όχι πάνω 
από 90 

6. Ο επεξεργαστής να διαθέτει σύστηµα αυτόµατου κλειδώµατος κατά τη  λειτουργία του. 
7. Ο επεξεργαστής να επεξεργάζεται όλα τα κυτταρολογικά δείγµατα ήτοι κολποτραχηλικά και δείγµατα γενικών 

κυτταρολογικών εξετάσεων 
8. Η συλλογή των δειγµάτων να γίνεται σε ειδικό διάλυµα (µε αντιβακτηριακή, αντιική και αντιµυκητιασική δράση)το οποίο 

να  µονιµοποιεί και να συντηρεί τα κύτταρα καθώς επίσης και να τα διατηρεί σε θερµοκρασία δωµατίου για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον για τρεις (3) εβδοµάδες. 

9. Ο επεξεργαστής να διαθέτει µηχανισµό που να εξασφαλίζει την οµοιόµορφη επίστρωση των κυττάρων, σε ικανοποιητικό 
αριθµό και σε προκαθορισµένη επιφάνεια επί του ειδικού πλακιδίου (µεγαλύτερη η ίση 50.000) 

10. Ο επεξεργαστής θα πρέπει να διατηρεί σταθερές τις προδιαγραφές καλής λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται βαθµονόµηση για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα και να διαθέτει πρόγραµµα αυτοδιάγνωσης κατά την έναρξη και τη λειτουργία της συσκευής. 

11. Ο επεξεργαστής να διαθέτει µηχανισµό όπου να φυλάσσεται µε ασφάλεια το λειτουργικό του πρόγραµµα, καθώς επίσης και 
ειδικό ηλεκτρονικό σύστηµα για τον έλεγχο της σωστής του λειτουργίας. 

12. Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να δηλώσει ότι διαθέτει στην Ελλάδα  κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για την 
εκπαίδευση των γιατρών, τόσο επί της λειτουργίας του µηχανήµατος όσο και επί της κυτταρικής µορφολογικής ανάγνωσης. 
Να κατατεθεί για το σκοπό αυτό πιστοποιητικό εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ώστε να τεκµηριώνεται η 
καταλληλότητα των εκπαιδευτών. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον διαγωνιζόµενο ότι θα παράσχει την απαιτούµενη 
εκπαίδευση όταν ζητηθεί από τους γιατρούς/χρήστες 

13. Να κατατεθεί βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι η προσφέρουσα εταιρία(προµηθευτής) είναι 
εξουσιοδοτηµένη ως προς την παροχή πλήρους Τεχνικής και Επιστηµονικής υποστήριξης (service,ανταλλακτικά, κλπ) και 
ότι τα στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια τ ου Οίκου κατασκευής. Αποδεικτικά ως προς τα προσόντα και την 
εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού να συνυποβληθούν µε την βεβαίωση. 

14. Να  κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι διατίθεται απο τον κατασκευαστή εκπαιδευτικός άτλαντας 
µορφολογίας για τα κολποτραχηλικά και τα δείγµατα γενικής κυτταρολογίας 

15. Ο επεξεργαστής να έχει έξοδο RS232 για πιθανή σύνδεση µε κεντρικό ή περιφερειακό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
16. Να διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα για την άντληση και µεταφορά των υπολειµµάτων, καθώς και αυτόνοµο σύστηµα 

συγκοµιδής τους σε δοχεία χωρητικότητας τουλάχιστον 3 λίτρων. 
17. Η µέθοδος µε τη χρήση του προσφερόµενου επεξεργαστή να είναι διεθνώς αποδεκτή και να εφαρµόζεται στην πλειοψηφία 

των κυτταρολογικών εργαστηρίων. Να κατατεθεί πελατολόγιο των εργαστηρίων που χρησιµοποιούν το σύστηµα καθώς και 
επιστολές των χρηστων που να βεβαιώνουν την ποιοτητα, τη διαγνωστική αξιοπιστία και αναπαραγωγιµότητα της µεθοδου. 

18. Να κατατεθεί σήµανση EC DeclarationofConformity according to In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC 
γιαταπροσφερόµεναείδη. Επίσης να κατατεθούν ISO 13485:2003 ,τόσο του προµηθευτή όσο και του κατασκευαστή και ISO 
9001:2008 του προµηθευτή καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα 

19. Το σύστηµα να πληροί τις απαιτήσεις του υψηλότερου επίπεδου των κανονιστικών ελέγχων (regulatorycontrol) σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς του F.D.A. 

20. H τεκµηριωµένη βιβλιογραφικά αύξηση στην εντόπιση δυσπλασιών στα κολποτραχηλικά υλικά συγκριτικά µε άλλες 
τεχνικές.  

21. Βιβλιογραφικά στοιχεία για την υψηλή επαναληψιµότητα και αναπαραγωγιµότητα της τεχνικής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ                                                    
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
(Το κόστος ανά εξέταση να περιλαµβάνει και το κόστος όλων των αναγκαίων αναλωσίµων υλικών) 

Α/Α GR CODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΟΣΤΟΣ  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
1 17.03.01.03.001 

Κωδικός Νοσοκοµείου 
ΑΝΥ∆Φ019 

Κυτταρολογική εξέταση 
αποφολιδωµένων κυττάρων µε 
τεχνική κυτταρολογίας υγρής 
φάσης µε χρήση ΦΙΛΤΡΟΥ, 

ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ Ή 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ. 

100 12,68 1.268,00 

2 17.03.01.03.001 
Κωδικός Νοσοκοµείου 

ΑΝΥ∆Φ009 

Κυτταρολογική εξέταση 
υλικού παρακέντησης δια 
λεπτής βελόνης µε τεχνική 
κυτταρολογίας υγρής φάσης 

µε χρήση ΦΙΛΤΡΟΥ, 
ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ Ή 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

2800 13,60 38.080,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 48.791,52 € 

 
 
Β3. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 31.788,50€ 
 
Προµήθεια αντιδραστηρίων µικροβιολογικών εξετάσεων µε ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισµού (αναλυτών και 
αναλωσίµων) 

ΟΜΑ∆Α Α 
Χαρακτηριστικά  Συστήµατος  Αιµοκαλλιεργειών 

1.Να  επωάζει, να ανακινεί  και να ελέγχει αυτόµατα ανά 10’ τις καλλιέργειες και να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες µε 
ηχητικά  και οπτικά σήµατα. 
2.Να βασίζεται σε ανίχνευση µε δείκτες φθορισµού υψηλής ευαισθησίας ευαίσθητους στην παραγωγή  CO2 και την κατανάλωση  
Ο2, ανάλογα µε τα προς αναζήτηση µικρόβια. 
3 Να έχει αρχή µεθόδου υψηλής ευαισθησίας 
4.Οι ουσίες δέσµευσης-αντιβιωτικών να καλύπτουν ευρύ φάσµα αντιβιοτικών καθώς και αντικαρκινικών / ανοσοκατασταλτικών 
φαρµάκων (Να κατατεθούν σχετικά  αποδεικτικά στοιχεία). 
5 Η αξιολόγηση των φιαλιδίων να γίνεται µε τον µέγιστο δυνατό αριθµόαλγορίθµων για αυξηµένη ταχύτητα /ευαισθησία. 
6 Η τεχνολογία των φιαλιδίων να µην δυσκολεύει στην µικροσκόπηση κατά Gram κεχρωσµένου επιχρίσµατος αίµατος, δηλ. να 
µην παρουσιάζονται ιζήµατα από  τις  ουσίες των φιαλών, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται η µικροσκόπηση. 
7   Να ανιχνεύει µικροοργανισµούς που δεν παράγουν επαρκώς διοξείδιο του άνθρακα, όπως επίσης και άλλους απαιτητικούς 
µικροοργανισµούς. 
8   Τα φιαλίδια ενηλίκων να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίµατος από 3–10  ml, τα δε  παιδιατρικά από 0,5 ml. 
9  Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο λογισµικό µε κωδικοποιηµένες εντολές bar-code. Να δίνει δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα 
στιγµή της συνολικής  κατάστασης εντός του κλιβάνου. 
10  Να διαθέτει αυτόµατη, παράλληλα µε τις µετρήσεις, διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των θέσεων καλλιέργειας και της 
κατάστασης του συστήµατος. 
11. Να υπάρχει δυνατότητα απευθείας λήψης αίµατος µε τα κοινά συστήµα τα      αιµοληψίας υπό κενό  τύπου vacutainer. 
12.Να µην απαιτείται προσθήκη συµπληρωµάτων, τρύπηµα ή άλλος ειδικός χειρισµός των φιαλιδίων. 
13    Να διαθέτει πάνω από 200 θέσεις ανίχνευσης φιαλών. 
14    Να έχει αρχή µεθόδου υψηλής ευαισθησίας 
15.   Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης 

 
Φιαλίδια   Αιµοκαλλιεργειών µε Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩN 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
φιαλίδια ενηλίκων για αερόβια 

µικρόβια µε κατάλληλη ουσία Για 
τη δέσµευση αντιβιοτικών Κωδικός 

ΚΕΟΚΕΕ 14.01.11.11.001 

ΑΝΜΦΑ002 930 5,020 4.668,60 

φιαλίδια ενηλίκων για αναερόβια 
µικρόβια µε κατάλληλη ουσία για 
τη δέσµευση αντιβιοτικών Κωδικός 

ΚΕΟΚΕΕ 14.01.11.11.001 

ΑΝΜΦΑ001 930 5,020 4.668,60 
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φιαλίδια ενηλίκων για αναερόβια 
µικρόβια µε παράγοντες λύσης 
των κυττάρων για λευχαιµικούς 
ασθενείς προς αποφυγή ψευδώς 

θετικών αποτελεσµάτων Κωδικός 
ΚΕΟΚΕΕ 14.01.11.11.001 

ΑΝΜΦΑΑ007 50 5,370 268,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    11.911,0680 € 

 
1. Για να πραγµατοποιηθεί αιµοκαλλιέργεια ενός ασθενούς απαιτούνται 2 φιάλες ήτοι µια φιάλη για αερόβιους 
µικροοργανισµούς και µια φιάλη για αναερόβιους µικροοργανισµούς (ζεύγος φιαλών) 
2. Σύµφωνα µε το ΚΕΟΚΕ οι εξετάσεις των αιµοκαλλιεργειών ανήκουν στο <<ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ 
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ .>> µε ( ΕDMACODE  14.01.11.11).  
 

ΟΜΑ∆Α Β 
Βιοχηµικές εξετάσεις ούρων µε ταινίες πολλαπλών και βιοχηµικών παραµέτρων ούρων (τουλάχιστον 10 παραµέτρων) µε 
συνοδό εξοπλισµό και συµφερότερη προσφορά 
Εκτέλεση εξετάσεων 8.500 δείγµατα ετησίως περίπου 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩN 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Βιοχηµικές εξετάσεις ούρων Κωδικός ΚΕΟΚΕΕ 14.01.07.01.001 6.465 0,366 ΑΝΜΓΟ001 2.366,19 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  2.934,0756 € 
 
Σύµφωνα µε το ΚΕΟΚΕ δεν υπάρχει αντιστοιχία. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Να προσφερθούν υλικά για πλήρη εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο  
2. Σύστηµα αυτόµατης εξέτασης ούρων 
3. Μικρός αναλυτικός χρόνος 
4. Χαµηλό όριο ανίχνευσης (υψηλή ευαισθησία) 
5. Τα αντιδραστήρια και αναλώσιµα που απαιτούνται για τη λειτουργία του αναλυτή και τη βαθµονόµησή του να είναι έτοιµα 
προς χρήση. 
 

ΟΜΑ∆Α Γ 
Προδιαγραφές συνοδού εξοπλισµού για  αυτόµατο σύστηµα Ταυτοποίησης µικρόβιων  και MIC  στα Αντιβιοτικά 
Αναλώσιµα και σχετικά είδη µε συνοδό εξοπλισµό για την εκτέλεση περίπου 1800 εξετάσεων ταυτοποίησης και  MIC 
1. Να διαθέτει ψηφιακό θολοσίµετρο για τον προσδιορισµό θολερότητας µικροβιακού εναιωρήµατος. 
2. Να εκτελεί αυτόµατα τον εµβολιασµό, την επώαση και ανάγνωση των αναλύσεων. 
3. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης  απόρριψης των τεστ που έχουν τελειώσει χωρίς την παρέµβαση του χρήστη. 
4. Να εκδίδει αποτελέσµατα ταυτοποίησης βακτηρίων σε 4-10 ώρες και MIC σε 6-18 ώρες . 
5. Τα panels του συστήµατος να έχουν τις µικρότερες διαστάσεις για µικρότερο όγκο µολυσµατικών αποβλήτων. 
6. Να µην απαιτείται η προσθήκη συµπληρωµατικών  αντιδραστηρίων για την διενέργεια  των αναλύσεων 

ταυτοποίησης. 
7. Να διαθέτει πρόγραµµα διαχείρισης αρχείου ασθενών, στατιστικών και  ποιοτικού ελέγχου. 
8. Να διαθέτει ειδικό εξελιγµένο πρόγραµµα ανίχνευσης µηχανισµών αντοχής και επικύρωσης αποτελεσµάτων. 
9. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.  
10. Να συνοδεύεται από Η/Υ και εκτυπωτή. 
11. Να εκτελεί όλες τις παρακάτω ζητούµενες εξετάσεις 
12. Αναλυτής που να διενεργεί πλήρως αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες προετοιµασίας, αξιολόγησης και διεκπεραίωσης των 

αναλύσεων. Να περιγραφεί η µεθοδολογία του αυτοµατισµού 
13. Ελαχιστοποίηση χρόνου απασχόλησης προσωπικού και ταχείας έκδοσης αποτελεσµάτων.Να κατατεθούν στοιχεία/µελέτες 

α)σχετικά µε τον χρόνο απασχόλησης ανά στέλεχος και β) µε τον χρόνο έκδοσης αποτελεσµάτων. 
14. Να παρέχεται θολοσίµετρο προσδιορισµού της πυκνότητας εναιωρήµατος κατά MCFarland 

 
Αντιδραστήρια-πλάκες ταυτοποίησης Μικροβίων και MIC Αντιβιοτικώv 
2.1 Γενικές προδιαγραφές 
2.1.1 Έτοιµα προς χρήση, µε εκτυπωµένα barcode για κάθε τεστ. 
2.1.2 Χωρίς την προσθήκη αντιδραστηρίων  
2.1.3 Να παρέχουν ασφάλεια στην χρήση και στις επιµολύνσεις και µε µικρό βάρος/ όγκο αποβλήτων. 
2.2 Ταυτοποιήσεις 
2.2.1 Να ταυτοποιούνται τουλάχιστον   Gram (-), Gram (+) και Μύκητες. Θα εκτιµηθούν επιπλέον δυνατότητες (Αναερόβια, 
απαιτητικά κ.α). 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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2.2.2 Να µην απαιτείται η προσθήκη επιπλέον αντιδραστηρίων  
2.2.3 Οι πλάκες ταυτοποίησης να είναι δυνατό να ταυτοποιούν πάνω από 400 διαφορετικά είδη. 
2.3 Αντιβιόγραµµα 
2.3.1 Να διενεργείται αντιβιόγραµµα µε µεθοδολογία MIC σε Gram (-), Gram (+) και Μύκητες  
2.3.2 Να µην απαιτείται προσθήκη αντιδραστηρίων. 
2.3.3 Οι αραιώσεις των αντιβιοτικών να είναι οι προτεινόµενες από διεθνείς οργανισµούς (CLSI/EUCAST) ή και περισσότερες. 
Να κατατεθεί λίστα του εύρους των τιµών MIC ανά αντιβιοτικό για τα προσφερόµενα πάνελς. 

2.4 . Λογισµικό 
2.4.1 Υπολογιστής πολλαπλών εφαρµογών σε παραθυρικό περιβάλλον λειτουργίας. Με αναφορά στοιχείων λειτουργίας 
 
2.4.2 Με ειδικό πρόγραµµα ελέγχου φαινοτύπων και ανίχνευσης µηχανισµών αντοχής. Με αναφορά στοιχείων του τρόπου 
επισήµανσης των φαινοτύπων 
2.4.3 ∆υνατότητα σύνδεσης LIS 
2.4.4 ∆υνατότητα στατιστικών αναλύσεων ,διατήρησης αρχείου εξετάσεων και εξαγωγής αποτελεσµάτων στο Whonet. 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Ταυτοποιήσεις  Gram αρνητικών ΚΕΟΚΕΕ 
14.02.01.01.001 

ΑΝΜΤΣ001 350 9,250 3.237,50 

Ταυτοποιήσεις  Gram θετικών ΚΕΟΚΕΕ 
14.02.01.03.001 

ΑΝΜΤΣ002 150 
9,250 

1.387,50 

Ταυτοποιήσεις  Μυκήτων ΚΕΟΚΕΕ 
14.02.01.05.001 

ΑΝΜΤΣ003 188 
9,250 

1.739 

Ταυτοποιήσεις  Αναεροβίων -
Κορυνοβακτηριδιων ΚΕΟΚΕΕ 14.02.01.05.001 

ΑΝΜΤΣ004 50 
9,250 

462,50 

Ταυτοποιήσεις Απαιτητικών ΑΝΜΤΣ005 50 9,250 462,50 

Αντιβιόγραµµα MIC Gram αρνητικών ΑΝΜΤΣ006 300 9,250 3.237,50 
Αντιβιόγραµµα MIC Gram Θετικών ΑΝΜΤΣ007 200 9,250 1.850 

Αντιβιόγραµµα MIC Μυκήτων ΑΝΜΤΣ008 150 9,250 1.387,50 

    1.488  13.664,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16.493,86 € 

Οι παραπάνω εξετάσεις σύµφωνα µε τον ΚΕΟΚΕ ανήκουν στο <<BiochemicalIdentificationandSusceptibilitytesting-
Automated, EDMACODE 14.02.01  >>. 
Β4. ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΜΕ KAI ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 151.582,128€ 
Προδιαγραφές και πίνακες ζητουµένων ειδών Αντιδραστηρίων Αιµοδοσίας χωρίς συνοδό εξοπλισµό (CPV:33696100-6) 
και 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33696100-6)  
«ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ» 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ  
(ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) 

 
 
Σύµφωνα µε την Υ4δ/οικ 2897 / 16-3-1994 του Υπουργού Υγείας, τα αντιδραστήρια ελέγχου του προς µετάγγιση αίµατος 
µπορούν να κατακυρώνονται σε δύο προµηθευτές.  

 
Ακολουθεί  ο πίνακας ζητουµένων εξετάσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), µε την κωδικοποίηση κατά ΚΕΟΚΕΕ (έκδοση Απρίλιος 2016) µε 
τις ζητούµενες ποσότητες ανά έτος και το προϋπολογιζόµενο κόστος βάσει έρευνας αγοράς. ∆εν υπάρχει παρατηρητήριο τιµών 
για τις ζητούµενες εξετάσεις. 
Ακολουθεί δεύτερος πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) που αποτελείται από αντιδραστήρια που δεν εντάσσονται σε εξετάσεις 
κωδικοποιηµένες κατά ΚΕΟΚΕΕ. Εδώ παρατίθεται ο κωδικός και η τιµή παρατηρητηρίου τιµών (όπου υπάρχουν), οι αιτούµενη 
ποσότητα για ένα έτος και το κόστος βάσει του παρατηρητηρίου τιµών ή έρευνας αγοράς. 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΚΕΟΚΕΕ  

 

Α/Α 
GR 
code Ελληνική Ονοµασία 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΤ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΒΑΣΕΙ ΠΤ 
Ή ΑΠΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗ   φπα  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 1 13.03.03.01.001 ΟΜΑ∆Α ABO-RhD 27000   0,043 1.161,00 13% 1.311,93 ΑΝ∆ΟΡ067 
 

2 
13.03.01.20.001 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ Α1 
ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ 500   0,0432 21,60 13% 24,4080 

ΑΝ∆ΟΡ009 

 
3 

13.03.02.02.001 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ Rh 
C, c, E, e 1000   0,576 576,00 13% 650,88 

ΑΝ∆ΟΡ068 

 
4 

13.03.05.90.002 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
KELL 500   0,126 63,00 13% 71,19 

ΑΝ∆ΟΡ051 

 
5 

13.03.05.90.003 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
CELLANO 

40 
  0,66 26,40 13% 29,8320 

ΑΝ∆ΟΡ027 

 6 13.03.05.90.004 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Jka 120   0,44 52,80 13% 59,6640 ΑΝ∆ΟΡ019 

 
7 

13.03.05.90.005 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
JKb 

120 
  0,44 52,80 13% 59,6640 

ΑΝ∆ΟΡ020 

 
8 

13.03.05.90.006 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
Lea 

160 
  0,58 92,80 13% 104,8640 

ΑΝ∆ΟΡ023 

 
9 

13.03.05.90.007 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
Leb 

160 
  0,58 92,80 13% 104,8640 

ΑΝ∆ΟΡ024 

 
10 

13.03.05.90.008 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
Fya 

120 
  0,456 54,72 13% 61,8336 

ΑΝ∆ΟΡ021 

 
11 

13.03.05.90.009 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
FYb 

120 
  0,58 69,60 13% 78,6480 

ΑΝ∆ΟΡ022 

 12 13.03.05.90.010 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ M 160   0,356 56,96 13% 64,3648 ΑΝ∆ΟΡ026 

 13 13.03.05.90.011 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ N 160   0,38 60,80 13% 68,7040 ΑΝ∆ΟΡ030 

 14 13.03.05.90.012 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ S 80   0,48 38,40 13% 43,3920 ΑΝ∆ΟΡ032 

 15 13.03.05.90.013 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ s 80   0,40 32,00 13% 36,1600 ΑΝ∆ΟΡ025 

 16 13.03.05.90.014 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ P1 20   0,52 10,40 13% 11,7520 ΑΝ∆ΟΡ065 

 
17 

13.03.05.90.015 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
Lua 

20 
  0,80 16,00 13% 18,08 

ΑΝ∆ΟΡ036 

 
18 

13.03.05.90.016 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
Lub 

20 
  0,60 12,00 13% 13,56 

ΑΝ∆ΟΡ033 

ΑΔΑ: ΩΡΕ04690ΩΖ-ΕΕΤ
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19 

13.03.04.30.001 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
(∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ) 2500 

  
0,0504 126,00 13% 142,38 

ΑΝ∆ΑΕ011 

 

20 

15.02.03.07.001 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ 
ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ C 70   40 2.800,00 24% 3.472,00 

ΑΝ∆∆Φ027 

 

21 
15.70.01.05.002 

ΣΥΦΙΛΙΣ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΣΜΑ(RPR) 300   0,094 28,20 24% 34,9680 

AN∆∆Φ011 

ΣΥΝΟΛΟ 6.463,138€ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΚΕΟΚΕΕ 
 

Α/Α   

ΟΝΟΜΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΤ 

ΤΙΜΗ ΠΤ 
Ή 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 

1 

ΑΝ∆ΑΑ007 Αντιδραστήριο ποιοτικού ελέγχου εξέτασης 
Rhesus (Rh Control 10 ml) 10 

 ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 6,80 € 68,00 € 24% 84,32 € 

 

2 

ΑΝ∆ΟΡ066 Αντιδραστήριο ποιοτικού ελέγχου  της εξέτασης 
Coombs( Coombs control) 12 

 ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 30,00 € 360,00 € 24% 446,40 € 

 

3 

ΑΝ∆∆Φ028 Αντιδραστήρια ηµερήσιου εσωτερικού ποιοτικού 
ελέγχου (Quality Control) για α)HBsAg β)HCV 
γ)HIV δ)HTLV  36 

 ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 330,00 € 11.880,00 € 24% 14.731,20 € 

 

4 

ΑΝ∆∆Φ048 Αντιδραστήρια ετησίου εξωτερικού ποιοτικού 
ελέγχου (Quality Control) για HBV για HCV και 
για HIV 1 

 ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 2.270,00€ 2.270,00 € 24% 2.814,80 € 

 

5 

ΑΝ∆∆Φ049 Αντιδραστήρια ετησίου εξωτερικού ποιοτικού 
ελέγχου (Quality Control) για προσδιορισµό ΑΒΟ-
Rh για screening & compatibility test και για 
antiglobulin test 1 

 ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 1.403,90 € 1.403,90 € 24% 1.740,836 € 

 
6 

ΑΝΣΚΚ003 Dimethyl Sulfoxide (DMSO) min 99.5% 
100 

 ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 42,00 € 4.200,00 € 24% 5.208,00 € 

 

7 

ANDDF040 Ετικέττες επιβεβαίωσης ακτινοβόλησης αίµατος 
και παραγώγων 1650 

 ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 1,7 € 2.805,00 € 24% 3.478,20 € 

  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 & 2) 

   
  34.788,84 € 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ  
(ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) 

(όπου δεν υπάρχουν προδιαγραφές, ισχύει η περιγραφή του είδους) 
 
Α)  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΟΡΩΝ KΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1-19, ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 
1-2)  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΟΡΩΝ  
Τα αντιδραστήρια για την ανίχνευση και ταυτοποίηση αντιγονικών οµάδων των ερυθροκυττάρων και για 
εξετάσεις συµβατότητας πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
1. Να είναι άριστης ποιότητας αντιοροί, κάτι που να πιστοποιείται αφενός από την υψηλή συγγένεια και 

ειδικότητά τους, αφ’ ετέρου από τον τίτλο τους. 
2. Για τα Rh οι τίτλοι πρέπει να είναι πάνω από 1/16 για Anti-A, Anti-B πάνω από 1/128. 
3. Να µην προκαλούν διασταυρούµενες αντιδράσεις ή φαινόµενο προζώνης. 
4. Να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται οµάδες χαµηλής αντιγονικότητας, να είναι 

απαλλαγµένα δε µη ειδικών αντισωµάτων, ώστε να αποφεύγονται ψευδώς θετικά αποτελέσµατα. 
5. Η προκαλούµενη αντίδραση να είναι καθαρή και εµφανής ώστε να αποφεύγονται λάθη αναγνώρισης. 
6. Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν σαφή συγκόλληση 3-4 σταυρών µε εναιώρηµα ερυθρών. 
7. Να φέρουν απαραίτητα σήµανση CE, πιστοποιητικά  ISO και CE. 
8. Το anti-Human πρέπει να έχει ευρέως φάσµατος δράση και η προσθήκη του να µην δηµιουργεί αιµόλυση ή 

συγκόλληση µη ευαισθητοποιηµένων ερυθρών αιµοσφαιρίων και επίσης να είναι πρασίνου χρώµατος και 
όχι άχρωµο, ούτως ώστε  να διασφαλίζεται η αναγνώριση προσθήκης του στα σωληνάρια. 

9. Να κατατεθεί πελατολόγιο. 
10. Να αναγράφεται ο κλώνος του εκάστοτε µονοκλωνικού αντισώµατος. 
11. Τα συνοδευτικά έντυπα να έχουν και την Ελληνική γλώσσα. 
12. Να είναι εγκεκριµένα από το FDA της Αµερικής η αντιστοίχου οργανισµού Ευρωπαϊκού CE για τα 

Ευρωπαϊκά Αντιδραστήρια. 
13.  Ο χρόνος ζωής να είναι µεγάλος και να µην είναι µικρότερος του έτους από την στιγµή της παράδοσης 

τους. 
14. Να αναφέρονται οι τίτλοι στους οποίους αντιδρούν οι προσφερόµενοι αντιοροί και να υποβάλλονται τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά. 
15.  Να κατατίθενται δείγµατα αντιορών για να ελέγχεται η λειτουργικότητα και η καταλληλότητα τους από 

την Επιτροπή. Η δοκιµή θα λαµβάνεται υπ’ όψιν στη βαθµολόγηση. 
16. Ο κάθε αντιορός να έχει διαφορετικό και καθορισµένο χρώµα και στο περιεχόµενο και στην ετικέτα. 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ 

Αντιδραστήρια για προσδιορισµό οµάδων αίµατος ΑΒΟ-RhD, υποοµάδων A (Πίνακας 1, α/α 1-3) 
Η τεχνική χρησιµοποιεί: 
Anti-A µονοκλωνικό (Μη αιµολυτ.µπλέ διάλυµα) Μέθοδος slide, tube test, συγκόλληση < των 2 min  
Anti-B µονοκλωνικό (Μη Αιµολυτ.κίτρινο διάλυµα) Μέθοδος slide, tube test, συγκόλληση < των 2 min  
Anti-A Β µονοκλωνικό (Μη αιµολυτ.άχρωµο διάλυµα) Μέθοδος slide, tube test, συγκόλληση < των 2 min σε 
ποσοστό 10% των εξετάσεων. 
Anti-A1 Lectin  των 5 ml (Dolichus Bilforus) (Μη αιµολυτ.άχρωµο διάλυµα) Μέθοδος slide, tube test, 
συγκόλληση < των 2 min. 
Αντιδραστήρια για προσδιορισµό Rh(D), πλήρους φαινότυπου Rhesus.  
Anti-D (IgG+IgM blend) µονοκλωνικό γκρί ετικέτα η άλλο χρώµα εκτός των ανωτέρω (Mη αιµολυτικ. 
αχρώµου περιεχοµένου) Μέθοδος slide, tube test, συγκόλληση < των 2 min. Το anti-D να είναι µίγµα  
Μονοκλωνικών αντιορών IgG και  IgM (2 κλώνους IgM και 2 κλώνους IgG )  και να είναι ανθρώπινης 
προέλευσης, ώστε ν’ανιχνεύονται οι ασθενείς εκφράσεις D [weak D και το D VI καθώς και σπάνια αντιγόνα του 
τύπου RH33]. 
Anti-D IgM Complete µονοκλωνικό Μέθοδος slide, tube test, συγκόλληση < των 2 min . Μεµονωµένοι 
αντιοροί µονοκλωνικών anti-D (δύο διαφορετικοί κλώνοι) IgM (για προσδιορισµό ασθενών εκφράσεων D ) 
Anti-C µονοκλωνικό Μέθοδος slide, tube test, συγκόλληση < των 2 min. 
Anti-E µονοκλωνικό Μέθοδος slide, tube test, συγκόλληση < των 2 min. 
Anti-c µονοκλωνικό Μέθοδος slide, tube test, συγκόλληση < των 2 min.. 
Anti-e µονοκλωνικό Μέθοδος slide, tube test, συγκόλληση < των 2 min..  
Αντιδραστήριο ποιοτικού ελέγχου  της εξέτασης (Rhesus control).ερυθρά οµάδος  « Ο » των 10 ml 
Η ποσότητα που χρησιµοποιείται να υπολογισθεί περίπου 100µL από έκαστο αντιδραστήριο ανά εξέταση. 
Αντιδραστήρια για προσδιορισµό λοιπών αντιγόνων. (Πίνακας 1, α/α 4-18) 
Anti-Kell Μονοκλωνικό, Μέθοδος slide, συγκόλληση < των 2 min.  
Η ποσότητα που χρησιµοποιείται να υπολογισθεί περίπου 100µL ανά εξέταση. 
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Λοιπά αντιγόνα: Ποσότητα ανάλογη µε την τεχνική (συνήθως 50µL ανά εξέταση). Τα αντιδραστήρια να 
παράγουν σαφή αποτελέσµατα µε την ελάχιστη ποσότητα αντιδραστηρίου και na υπάρχει δυνατότητα από τον 
κατασκευαστή να εκτελείται η εξέταση και σε κάρτες µικροµεθόδου γέλης (Gel test). 
Αντιδραστήρια για συµβατότητα (Πίνακας 1, α/α 19) 
Anti-Human Πολυδύναµος (IgG-C3d) πράσινος Μέθοδος Coombs test,  
Bovine Albumine 22% FL των 10 ml.Μέθοδος tube test. 
Η ποσότητα που χρησιµοποιείται να υπολογισθεί περίπου 150µL από έκαστο αντιδραστήριο ανά εξέταση.  
Β. Αντιδραστήριο  Επιβεβαιωτικό της ηπατίτιδας C µε την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης κατά 
διαφορετικών ιικών περιοχών (ΕΞΕΤΑΣΗ 20) 

1. Ν’ ανιχνεύει  τα  HCV  αντισώµατα  της ηπατίτιδος C σε ανθρώπινο ορό η πλάσµα έναντι διαφόρων 
ιϊκών περιοχών C1, C2, E2, NS3, NS4, σε µία ταινία µε την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης. 

2. Απαραίτητα να περιέχει µάρτυρες εσωτερικού ελέγχου (controls). 
3. Η µέθοδος να είναι εύκολη και εύχρηστη µε  σύντοµη επώαση, κατά προτίµηση ολίγων ωρών 
4. Ελάχιστος αριθµός δειγµάτων 18,να είναι δε δυνατή η χρήση και για λιγότερα δείγµατα. 
5. Να υπάρχουν ταινίες  ευαισθητοποιηµένες µέσω ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών του καψιδίου ΝS3 και 

ΝS4 
6. Να είναι πιστοποιηµένο από τον οργανισµό Φαρµάκων FDA της Αµερικής και από Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό CE. 
Γ. Αντιδραστήριο ανίχνευσης της σύφιλης (RPR) (ΕΞΕΤΑΣΗ 21) 

1. Να µην χρειάζεται αδρανοποίηση των ορών των εξεταστέων δειγµάτων πριν την εξέταση 
2. Να συµπεριλαµβάνει υποχρεωτικά θετικούς και  αρνητικούς µάρτυρες 
3. Η ποσότητα του αντιδραστηρίου να είναι έτοιµη µοιρασµένη σε µικρές ποσότητες σε ξεχωριστά 

φιαλίδια µέσα στο kit, έτοιµα προς χρήση, ώστε να διατηρείται άριστη η ποιότητα του υπολοίπου kit 
µετά το άνοιγµα κάθε φιαλίδιου 

4. Να περιλαµβάνονται οι πλάκες αντίδρασης µέσα στο ίδιο το κουτί και να είναι συσκευασµένες σε 
ξεχωριστές ζελατίνες και σε µικρές ποσότητες, ώστε να φυλάσσονται εύκολα στο εργαστήριο, χωρίς να 
σκορπίζονται η να καταστρέφονται 

5. Να περιέχονται µέσα στο kit  όλοι οι αναδευτήρες 
6. Να περιέχονται µέσα στο kit οι πιπέττες δειγµάτων 
7. Να περιέχεται µέσα στο κουτί ο ειδικός διανοµέας του αντιδραστηρίου 
8. Το kit  να έχει σήµανση CE 

 
∆. Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος ιολογικών εξετάσεων (ΕΙ∆ΟΣ 3 ΠΙΝΑΚΑ 2) 
http://specs.ekevyl.gr/wp-content/uploads  

Ανεξάρτητα εσωτερικά run controls για τον καθηµερινό ποιοτικό έλεγχο στις ορολογικές εξετάσεις  
αιµοδοτών και ασθενών 

1. Το control θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος ορός, ο οποίος να δίνει οριακά θετική αντίδραση ή τιµή στην 
γκρίζα ζώνη και να µπορεί να ελέγχει όλες τις εξετάσεις ρουτίνας: να περιέχει αντισώµατα για HIV 1, 
HIV 2, HTLV, HCV, HBV και HBsAg. 

2. Το κοντρόλ να είναι έτοιµο για χρήση σε υγρή φάση και να µη χρειάζεται ανασύσταση. 
3. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 18 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής και τουλάχιστον 2 µήνες 

σταθερότητα µετά το άνοιγµα του φιαλιδίου. 
4. Να είναι σε µικρή κατά το δυνατόν ποσότητα ώστε να µειώνεται η πιθανότητα επιµόλυνσης µετά από 

τις πολλές χρήσεις 
5. Να καλύπτει τους περισσότερους κατασκευαστές αντιδραστηρίων και αναλυτών ιολογικού ελέγχου και 

οπωσδήποτε την µεθοδολογία του εργαστηρίου µας. 
6. Να παρέχεται διεργαστηριακός ποιοτικός έλεγχος για την καταγραφή και αξιολόγηση των τιµών του 

ποιοτικού ελέγχου, δίνοντας έτσι την δυνατότητα υπολογισµού του ολικού σφάλµατος του 
εργαστηρίου. 

7. Τα controls ( όχι µόνο η εταιρεία ) να έχουν έγκριση από διεθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό (π.χ FDA 
) και σήµανση CE 

8. Ο κατασκευαστής να είναι ανεξάρτητος από τους κατασκευαστές αντιδραστηρίων (εγκύκλιος ΕΠΥ 
919/16-2-2016). Να κατατεθεί πελατολόγιο, το οποίο θα αξιολογηθεί αναλόγως. 

 
Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΙ∆Η 4-5 ΠΙΝΑΚΑ 2) 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Ο Οργανισµός που θα πραγµατοποιεί την εξωτερική ποιοτική αξιολόγηση να είναι παγκόσµια αναγνωρισµένος 
µη κερδοσκοπικός πιστοποιηµένος µε ISO 9001:2008 και να είναι διαπιστευµένος ως προς την διενέργεια 
σχηµάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας µε τις απαιτήσεις του πρότυπου EN ISO/IEC 17043:2010 και να 
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κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά. Να είναι δε ανεξάρτητος από τους κατασκευαστές αντιδραστηρίων 
(εγκύκλιος ΕΠΥ 919/16-2-2016) 

2. Η εταιρεία να προσφέρει ολοκληρωµένη σειρά προγραµµάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας, να παρέχει 
επιστηµονική ερµηνεία στην περίπτωση παρέκκλισης αποτελεσµάτων. 

3. Τα δείγµατα να είναι συµβατά µε τους αναλυτές και τις µεθόδους.  
4. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα να περιλαµβάνει:  
• Την αποστολή των προς εξέταση δειγµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε το εκάστοτε πρόγραµµα 

παραδόσεων.  
• Την επεξεργασία των αποτελεσµάτων του εργαστηρίου από τον Οργανισµό.  
• Την προετοιµασία και αποστολή από τον Οργανισµό εξατοµικευµένων εκθέσεων απόδοσης και στατιστικών του 

εργαστηρίου για κάθε αποστολή δειγµάτων, καθώς και ετήσια έκθεση (πιστοποιητικό) απόδοσης.  
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ Α/Α 4 ΠΙΝΑΚΑ 2 (ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) 

1. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας για τον HBV  
• Ετήσια προγράµµατα αποτελούµενα από τουλάχιστον 3 κύκλους, σε ποσότητα που να καλύπτει τη χρήση 

του/κύκλο σε όλους τους αναλυτές.  
• Να διενεργεί εξέταση και όλων των δεικτών για τον HBV.  

2. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας για τον HCV.  
• Ετήσιο πρόγραµµα αποτελούµενο από τουλάχιστον 3 κύκλους, σε ποσότητα που να καλύπτει τη χρήση του/κύκλο 

σε όλους τους αναλυτές.  
• Το πρόγραµµα να διενεργεί εξέταση όλων των δεικτών και επιβεβαιωτικών µεθόδων. 

3. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας για τον HΙV.  
• Ετήσιο πρόγραµµα αποτελούµενο από τουλάχιστον 3 κύκλους, σε ποσότητα που να καλύπτει τη χρήση του/κύκλο 

σε όλους τους αναλυτές.  
• Το πρόγραµµα να διενεργεί εξέταση για HIV Ag/Ab, HIV Ab, HIV1/HIV2.  

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ Α/Α 5 ΠΙΝΑΚΑ 2 (ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ) 

1. Ετήσιο πρόγραµµα αποτελούµενο από τουλάχιστον 2 κύκλους που περιλαµβάνει: 
o Έλεγχο Οµάδων ΑΒΟ και συστήµατος Rhesus 
o Έλεγχο DAT (άµεσος Coombs) 
o Έλεγχο IAT και ανίχνευση αλλοαντισωµάτων 
o ∆οκιµασία Συµβατότητας  
2. Κάθε παράδοση να περιλαµβάνει πλέον του ενός δείγµατα (ερυθρών και ορού), ώστε να προκύπτουν 

περισσότεροι συνδυασµοί, συµβατοί ή µη. (ΕΕ Σύσταση Αρ. R(95)15, 16η Έκδοση 2010, σελ. 118-119) 
ΣΤ. DMSO (ΕΙ∆ΟΣ 6 ΠΙΝΑΚΑ 2) 

1. Να είναι δοκιµασµένο σε υβριδώµατα. 
2. Να είναι ελεγµένο για καταλληλότητα σε κατάψυξη κυττάρων. 
3. Να είναι αποστειρωµένο µε φίλτρο και δοκιµασµένο για ενδοτοξίνες. 

Ζ. Ετικέττες ένδειξης και επιβεβαίωσης ακτινοβόλησης αίµατος και παραγώγων (ΕΙ∆ΟΣ 7 ΠΙΝΑΚΑ 2) 
1. Να περιέχουν ακτινοευαίσθητη ουσία η οποία µε αλλαγή του χρώµατος να δείχνει και να επιβεβαιώνει την 

ακτινοβόληση της µονάδας µε δόση τουλάχιστον 25 Gy. 
2. Να προσφύονται στερεά στην µονάδα αίµατος (αυτοκόλλητες) και να επικολλούνται εύκολα. 
3. Να φέρουν χώρο για αναγραφή ηµεροµηνίας και ταυτότητας χρήστη. 
4. Να έχουν πιστοποιήσεις CE Mark & FDA. 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σύµφωνα µε την 
Υ4δ/οικ 2897 / 16-3-1994 του Υπουργού Υγείας, τα αντιδραστήρια ελέγχου του προς µετάγγιση 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33696100-6) µπορούν να 
κατακυρώνονται σε δύο προµηθευτές.  

I. Τα αντιδραστήρια χωρίζονται σε 2 κατηγορίες.  
Ακολουθεί η περιγραφή των ειδών κατά κατηγορίες µε τις οικείες προδιαγραφές. Οι εκτιµώµενες 

ετήσιες ποσότητες υπολογίσθηκαν µε βάση τις στατιστικές του τµήµατος κατά τα τελευταία έτη και 
λαµβάνοντας υπ’όψιν τις τάσεις µεταβολής 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ∆Ο ΓΕΛΗΣ 
∆ιενεργούµενες εξετάσεις  

α/α 

ΚΕΟΚΕΕ GR 
CODE 

Εξετάσεις Αριθµός ανά 
έτος 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΒΑΣΕΙ Π.Τ. Ή 
ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 13.03.03.90.900 

ΑΛΛΟΙ ΣΥΝ∆YΑΣΜΕΝΟΙ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑ∆ΟΣ ΑΒΟ 

ΚΑΙ RHESUS:  
ΟΜΑ∆Α ΑΒΟ (ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ) ΚΑΙ RhD 
ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ (ΑΝ∆ΟΡ069 ΚΑΙ 

ΑΝ∆ΟΡ070) ΑΝ∆ΟΡ010 

2400 7,10 € 17.040€ 13% 19.255,20€ 

2 13.03.02.02.001 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 

Rh C, c, E, e (ΑΝ∆ΟΡ071) 
2400 4,8687€ 11.684,88€ 13% 13.203,9144€ 

3 13.03.04.20.001 ΑΜΕΣΗ COOMBS (ΑΝ∆CO025) 200 2,9940€ 598,80€ 13% 676,644€ 

4 13.03.04.22.001 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ 
COOMBS ΜΕ ΜΟΝΟ∆ΥΝΑΜΟΥΣ 
ΑΝΤΙΟΡΟΥΣ (IgG, IgM, IgA, C3D 

ΚΟΚ) (ΑΝ∆ΟΡ048) 

100 9,8507€ 985,07€ 13% 1.113,1291€ 

5 13.03.04.02.001 
ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΕ 3 

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ(ΑΝ∆CO026) 

4800 2,5881€ 12.422,88€ 13% 14.037,8544€ 

6 13.03.04.03.001 
ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΕ ΕΡΥΘΡΑ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΖΥΜΟ 

(AN∆CO027) 
4800 2,2776€ 10.932,48€ 13% 12.353,7024€ 

7 13.03.04.03.002 

PANEL ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟ ΟΡΟ 
(ΕΜΜΕΣΗ COOMBS) 

(ΑΝ∆CO028) 

960 3,1851€ 3.057,6960€ 13% 3.455,1965€ 

8 13.03.04.03.003 

PANEL ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΖΥΜΟ 

(ΠΑΠΑΪΝΗ, ΦΙΣΙΝΗ, 
ΒΡΩΜΕΛΙΝΗ, ΚΑ) (ΑΝ∆CO029) 

960 3,1851€ 3.057,6960€ 13% 3.455,1965€ 

9 13.03.04.30.001 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

(∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ) 
(ΑΝ∆CO030) 

9000 0,9955 8.959,50€ 13% 10.124,2350€ 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
68.739,002 

  
  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
    

77.675,0723 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ∆ΟΥ ΓΕΛΗΣ (GEL TEST) 
Τεχνική µικροµεθόδου γέλης (Gel Test): 
Περιγραφή Τεχνικής¨ 
Η Τεχνική χρησιµοποιεί γέλη εµποτισµένη ή µη εµποτισµένη µε κατάλληλους αντιορούς για να 
αξιολογήσει τη συγκόλληση των ερυθρών που διέρχονται από τους πόρους της γέλης κατά την 
φυγοκέντρηση. 
Η γέλη είναι τοποθετηµένη σε ειδικές πλαστικές κάρτες που τοποθετούνται στον αναλυτή. 
Η τεχνική άρα περιλαµβάνει: 

• Τις κατάλληλες κάρτες 
• Τα κατάλληλα ερυθρά αιµοσφαίρια, αν αυτά απαιτούνται για την εξέταση. 
• Τα επιπρόσθετα διαλύµατα που είναι απαραίτητα για την εξέταση και για τη λειτουργία του 

αναλυτή. 
Εκτελούµενες εξετάσεις: 
� Προσδιορισµός ΑΒΟ οµάδων αίµατος, ανάστροφης οµάδας, πλήρους φαινοτύπου Rhesus D (Du) 

CcEe, Cw, K και υποοµάδων. Τα αντιδραστήρια (ABO – Rhesus) να είναι µονοκλωνικής και 
ανθρώπειας (Human) προέλευσης. 

� Προσδιορισµός D weak και Rh (D) ποικιλιών. 
� Προσδιορισµός µεµονωµένων και συνδυασµένων «σπανίων» αντιγόνων. 
� ∆οκιµασία συµβατότητας (να µην συνιστάται πλύσιµο ερυθροκυττάρων) 

I. Σε γέλη µε αντισφαιρινικό ορό (Coombs) 
II.  Σε γέλη χωρίς αντισφαιρινικό ορό, κατεργασία ερυθρών δότη µε ένζυµο (σε ποσοστό 25% 

των εξετάσεων) 
� ∆οκιµασία ανίχνευσης και ταυτοποίησης αντισωµάτων: 

I. Ανίχνευση αντιερυθροκυτταρικών αντισωµάτων (screening test-έµµεσος Coombs) µε 3 ή 4 
ερυθροκυτταρικά δείγµατα  

a) µη κατεργασµένα  
b) κατεργασµένα µε ένζυµο (ΠΑΠΑΪΝΗ, ΦΙΣΙΝΗ, ΒΡΩΜΕΛΙΝΗ, κ.α.) 

II. Ταυτοποίηση αντιερυθροκυτταρικών αντισωµάτων (Panel) µε 11 ερυθροκυτταρικά δείγµατα 
a) µη κατεργασµένα  
b) κατεργασµένα µε ένζυµο (ΠΑΠΑΪΝΗ, ΦΙΣΙΝΗ, ΒΡΩΜΕΛΙΝΗ, κ.α.) 

� Άµεση δοκιµασία Coombs και ταξινόµηση αυτοαντισωµάτων 
Χαρακτηριστικά µεθόδου: 

1. Να έχει υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψιµότητα και αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 
2. Να δίνει καθαρές, σταθερές αντιδράσεις 
3. Να µην δίνει ψευδείς αντιδράσεις 
4. Οι αντιοροί να είναι ενσωµατωµένοι σε υπόστρωµα γέλης, σε πλαστικές κάρτες. 
5. Να δέχεται ποιοτικό έλεγχο της µεθόδου (εσωτερικό - εξωτερικό) 
6. Να προσφέρεται όλη η γκάµα των ζητούµενων αντιδραστηρίων 
7. Τα αντιδραστήρια και τα διαλύµατα να έχουν διάρκεια χρήσεως τουλάχιστον ενός έτους 
8. Επειδή τα ερυθροκύτταρα έχουν όριο χρήσεως µικρό (περίπου 1 µήνα), θα πρέπει το εργαστήριο 

να προµηθεύεται επαρκή ποσότητα ερυθροκυττάρων µε βάση τη µηνιαία του κατανάλωση. Με 
βάση τη δραστηριότητα των τελευταίων ετών, η κίνηση για την εξέταση 6 είναι έως 400 µηνιαίως, 
ενώ για τις 7 και 8 είναι έως 80 µηνιαίως (ανά εξέταση). Το εργαστήριο πρέπει να προµηθεύεται 
επαρκή ποσότητα ερυθροκυττάρων µηνιαίως για τις ως άνω εξετάσεις. Εννοείται ότι οι ποσότητες 
των ερυθροκυττάρων που θα περισσεύουν και θα έχουν λήξει δεν θα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν. 

9. Nα υπάρχει πολυετής αποδεδειγµένη εµπειρία της τεχνικής που αποδεικνύεται µε συνηµµένη 
βιβλιογραφία (απαραίτητη προυπόθεση). 

10. Όλα τα αντιδραστήρια να φέρουν απαραίτητα σήµανση CE και πιστοποιητικά CE, ISO. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑ∆ΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ∆ΟΥ ΓΕΛΗΣ 

1. Να στηρίζεται στην τεχνική της µικροµεθόδου γέλης και να διαθέτει προγράµµατα για τις 
ζητούµενες δοκιµασίες. 

2. Ο αναλυτής να είναι ολοκληρωτικά walk away (χωρίς ενδιάµεση παρέµβαση χρήστη), συνεχούς 
φόρτωσης και τυχαίας προσπέλασης (Random Access). Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα 
καθορισµού δειγµάτων σε προτεραιότητα (STAT). 

3. Να είναι εύκολος στην χρήση. 
4. Να δέχεται τουλάχιστον 40 δείγµατα συγχρόνως.  
5. Ο αναλυτής να έχει υψηλή ταχύτητα (35 οµάδες και φαινότυποι/ώρα ή 20 διασταυρώσεις/ώρα). 
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6. Να έχει αυτόµατη ανίχνευση διαµέτρου σωληναρίων, χωρίς τη χρήση ειδικών υποδοχέων. 
7. Να έχει αυτόµατη αναγνώριση πήγµατος αίµατος. 
8. Να διατρυπά αυτόµατα το κάλυµµα αλουµινίου των καρτών. 
9. Τα δείγµατα και τα αντιδραστήρια να αναγνωρίζονται µέσω Barcode. 
10. Να δέχεται διαφορετικούς τύπους δειγµάτων: α) Συµπυκνωµένα ερυθροκύτταρα ή ολικό αίµα. β) 

Εναιώρηµα ερυθροκυττάρων 0,8%, 3-5% και 5%. γ) Ορό ή πλάσµα.   
11. Να µην χρησιµοποιεί αναλώσιµα (θήκες εναιωρηµάτων, µαγνητάκια ανακίνησης ερυθρών). 
12. Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για αποθήκευση αντιδραστηρίων (κάρτες, διαλύµατα). 
13. Ο χρήστης να ενηµερώνεται κάθε στιγµή για τα διαθέσιµα αντιδραστήρια, για τα απαιτούµενα, για 

το χρόνο που χρειάζεται για να πραγµατοποιηθεί η κάθε εξέταση κλπ.  
14. Να ξαναχρησιµοποιεί τις κάρτες οι οποίες δεν έχουν χρησιµοποιηθεί πλήρως. 
15. Το αποτέλεσµα της αντίδρασης να ελέγχεται από κάµερα υψηλής ευκρίνειας και ερµηνεύεται 

αυτόµατα. Σε περίπτωση µη ερµηνείας κάποιου αποτελέσµατος (µικτός πληθυσµός, ακαθόριστο 
αποτέλεσµα κλπ) χρήστης να  έχει τη δυνατότητα να δει την κασέτα.  

16. Να αποθηκεύει την εικόνα των αποτελεσµάτων µε δυνατότητα παρέµβασης σε αυτά. 
17. Να παρέχεται η δυνατότητα καθηµερινού ποιοτικού ελέγχου. 
18. Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε επιµέρους τµήµατα (πχ να προσθέσει 

δείγµατα ή κασέτες), χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του αναλυτή. 
19. Ο αναλυτής να διαθέτει σύγχρονο, εύχρηστο πρόγραµµα χειρισµού. Ο χρήστης ανα πάσα στιγµή 

να επιλέγει την εξέταση ή το πάνελ των εξετάσεων που θέλει να πραγµατοποιήσει.  
20. Να συνδέεται µε εξωτερικό πληροφοριακό σύστηµα (LIS) για λήψη παραγγελιών και αποστολή 

αποτελεσµάτων. 
21. Να προσφερθούν απαραίτητα όλα τα ζητούµενα είδη εξετάσεων. 
22. To σύστηµα να διαθέτει πιστοποιητικό συµµόρφωσης ως προς το CE σύµφωνα µε την περί In 

Vitro ∆ιαγνωστικών οδηγία 98/79/EC και η  κατασκευάστρια εταιρεία να είναι κάτοχος 
πιστοποιητικού ISO 9000:2001. 

23. Να παρέχεται απαραιτήτως εφεδρικό σύστηµα αποτελούµενο από φυγόκεντρο και 
επωαστήρα. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο  ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΩΝ 
 

∆ιενεργούµενες εξετάσεις 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΩΝ ΚΑΣΣΕΤΤΩΝ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΩΝ 
1. Οι στήλες να έχουν ενσωµατωµένους του αντιορούς για τον έλεγχο των οµάδων αίµατος, για την εκτέλεση συµβατότητας, για τις δοκιµασίες Coombs. 
2. Για την τεχνική των οµάδων ΑΒΟ, Rhesus, έµµεση Coombs, συµβατοτήτων κλπ το εναιώρηµα των ερυθρών να παρασκευάζεται µε φυσιολογικό ορό και να µην απαιτούνται ειδικά 

διαλύµατα παρασκευής τους. 
3. Να χρησιµοποιούνται ως φίλτρα συγκράτησης των συγκολληµένων ερυθρών αδρανή µικροσφαιρίδια. 
4. Σε σχέση µε τις κλασικές προδιαγραφές στο σωληνάριο η τεχνική µε τα παραπάνω αντιδραστήρια  να διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 

� Να είναι πιο αντικειµενική στο διάβασµα 
� Να είναι ταχύτερη µέθοδος 
� Για τεχνικές Coombs να καταργεί το πλύσιµο των ερυθρών 
� Να είναι σταθερή η αντίδραση και να διαρκεί αρκετές ώρες 
� Να είναι ασφαλέστερη για το προσωπικό ( να µειώνει την επαφή του χρήστη µε τα δείγµατα αίµατος ). 

ZHTOYMENA ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ KAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  
• Στήλες αιµοσυγκόλλησης για καθορισµό ΑΒO, Rh-D, και ανάστροφης οµάδας 
• Στήλες αιµοσυγκόλλησης για καθορισµό ΑΒO, Rh-D, C,E. 
• Στήλες αιµοσυγκόλλησης για ABD-ABD (για επιβεβαίωση οµάδας) 
• Στήλες αιµοσυγκόλλησης για ανάστροφη οµάδα 
• Στήλες αιµοσυγκόλλησης για φαινότυπο Rhesus (C,c,E,e), Kell 

α/α ΚΕΟΚΕΕ GR 
CODE 

Εξετάσεις Αριθµός 
ανά έτος 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Π.Τ. 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΒΑΣΕΙ Π.Τ. Ή 
ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

13.03.03.90.900 

ΑΛΛΟΙ ΣΥΝ∆YΑΣΜΕΝΟΙ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑ∆ΟΣ ΑΒΟ 
ΚΑΙ RHESUS:  
ΟΜΑ∆Α ΑΒΟ (ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ) ΚΑΙ RhD 
(ΑΝ∆ΑΜ16/ΑΝ∆ΑΜ003) 
ΑΝ∆ΑΜ017 

3200 

 ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ  

6,48 € 20.736,00 € 6% 21.980,16 € 
2 

13.03.02.02.001 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ Rh 
C, c, E, e (ΑΝ∆ΑΜ002) 

3200  ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ  5,00 € 16.000,00 € 6% 16.960,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ       36.736,00 €     
    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ           38.940,16 € 
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• Στήλες αιµοσυγκόλλησης για συµβατότητες, µε πολυδύναµο αντιανθρώπινο ορό (anti-Human polyspecific) για ανίχνευση αντισωµάτων (screening), για ταυτοποίηση αντισωµάτων 
και διασταυρώσεις 

• Στήλες αιµοσυγκόλλησης µε Neutral 
• Στήλες αιµοσυγκόλλησης µε polyspecific/ Neutral 
• Στήλες αιµοσυγκόλλησης για άµεση Coombs µε αντι-IgG ορό και συµπλήρωµα 
• ∆ιάλυµα χαµηλής ιονικής ισχύος 
• Ερυθρά Α1, Β για την ανάστροφη οµάδα 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ  ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙ∆ΙΩΝ  
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑ∆ΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

1. Να είναι πλήρως αυτόµατος αναλυτής συνεχούς φόρτωσης δειγµάτων και τυχαίας προσπέλασης. Να µπορεί να λειτουργεί όλο το  24ωρο. 
2. Να διαθέτει ευρύ µενού εξετάσεων : 
• Οµάδα αίµατος µε ανάστροφη  
• Rhesus 
• Φαινότυπο 
• ∆οκιµασία συµβατότητας 
• Ανίχνευση αντιερυθροκυτταρικών αντισωµάτων 
• Άµεση Coombs 
• Ταυτοποίηση αντιερυθροκυτταρικών αντισωµάτων . 

3. Να διαθέτει τουλάχιστον 36 θέσεις για τοποθέτηση δειγµάτων και επιπλέον 6 για επείγοντα (STAT).  
4. Τα δείγµατα να αναγνωρίζονται µέσω Barcode. 
5. Τα δείγµατα να εξετάζονται από τα αρχικά σωληνάρια χωρίς µετάγγιση. 
6. Ο αναλυτής να δέχεται σωληνάρια όλων των διαθέσιµων διαστάσεων.  
7. Να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο για αποθήκευση αντιδραστηρίων (περισσότερες από 200 κασέτες). 
8. Τα αντιδραστήρια να τοποθετούνται σε τυχαίες θέσεις και ο αναλυτής µέσω του γραµµικού κώδικα (Barcode) να ελέγχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όνοµα αντιδραστηρίου, 

αρ.παρτίδας, ηµ.λήξης). 
9. Ο χρήστης να ενηµερώνεται κάθε στιγµή για τα διαθέσιµα αντιδραστήρια, για τα απαιτούµενα, για το χρόνο που χρειάζεται για να πραγµατοποιηθεί η κάθε εξέταση κλπ.  
10. Ο αναλυτής να εξετάζει δείγµατα ορού, πλάσµατος, εναιωρήµατος ερυθροκυτάρων, πυκνών ερυθρών, φυγοκεντρηµένου ολικού αίµατος. Να µπορεί να εξετάσει συνδυασµούς µε τους 

παραπάνω τύπους δειγµάτων. Να µπορεί να παρασκευάσει εναιώρηµα ερυθρών  3-5%.  
11. Να διαθέτει ανιχνευτή πήγµατος και ινικής φυσαλίδων για µεγαλύτερη ασφάλεια του αποτελέσµατος. Μετά την ανίχνευση πήγµατος να πραγµατοποιείται αυτόµατος καθαρισµός. 

Επίσης να διαθέτει ανιχνευτή στάθµης.  
12. Ο αναλυτής να διαθέτει επαρκή αποθηκευτικό χώρο για στερεά και υγρά απόβλητα. Η στάθµη τους να ελέγχεται ηλεκτρονικά.  
13. Ο αναλυτής να έχει υψηλή ταχύτητα (40 οµάδες και φαινότυποι/ώρα ή 25 διασταυρώσεις/ώρα).  
14. Το αποτέλεσµα της αντίδρασης να ελέγχεται από κάµερα υψηλής ευκρίνειας και από τις δύο όψεις της κασέτας και ερµηνεύεται αυτόµατα. Σε περίπτωση µη ερµηνείας κάποιου 

αποτελέσµατος (µικτός πληθυσµός, ακαθάριστο αποτέλεσµα κλπ) χρήστης να  έχει τη δυνατότητα να δει την κασέτα.  
15. Η εικόνα της αντίδρασης να αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στη µνήµη του αναλυτή. 
16. Τα αποτελέσµατα από την ταυτοποίηση αντισωµάτων (panel) να µπορούν να µεταφερθούν σε ειδικό πρόγραµµα το οποίο θα ερµηνεύει και θα δώσει το πιθανό αντίσωµα.  
17. Ο αναλυτής να διατηρεί αρχείο αποτελεσµάτων για τουλάχιστον 5 έτη.  
18. Να συνδέεται µε εξωτερικό πληροφοριακό σύστηµα (LIS) για λήψη παραγγελιών και αποστολή αποτελεσµάτων. 
19. Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε επιµέρους τµήµατα (πχ να προσθέσει δείγµατα ή κασέτες), χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του αναλυτή. 
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20. Να διαθέτει σύστηµα ποιοτικού ελέγχου τόσο για τα επιµέρους τµήµατά του όσο και για τα αντιδραστήρια µε έτοιµα αυτοµατοποιηµένα πρωτόκολλα και τα αντίστοιχα αντιδραστήρια.  
21. Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο πρόγραµµα που είναι σε περιβάλλον windows και µε οθόνη αφής . Ο χρήστης ανα πάσα στιγµή να επιλέγει την εξέταση ή το πάνελ των εξετάσεων 

που θέλει να πραγµατοποιήσει.  
22. Ο αναλυτής να διαθέτει εφεδρικό σύστηµα το οποίο χρησιµοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια.  
23. Να διαθέτει έγκριση FDA η CE  και να είναι πιστοποιηµένα µε  ISO 9000-2001 
24. Να υπολογίζεται η εµπειρία και η µακροχρόνια χρήση του συστήµατος 
25. Να προσφέρονται απαραίτητα όλα τα αιτούµενα είδη εξετάσεων 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΜΕΘO∆ΟΥΣ 362.346,55 € 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα είναι το πλέον σύγχρονο µοντέλο του κατασκευαστικού Οίκου, καινούριος και αµεταχείριστος.  
2. Ο εξοπλισµός να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς ασφαλείας και αξιοπιστίας οι οποίοι θα κατονοµάζονται και πιστοποιούνται. Να υπάρχουν και να κατατεθούν έγκυρα 

πιστοποιητικά ISO τόσο για την κατασκευάστρια όσο και για την προµηθεύτρια εταιρεία.  
3. Όλα τα αντιδραστήρια να είναι εγκεκριµένα για διαγνωστική χρήση συµβατά µε τον προσφερόµενο εξοπλισµό, ο οποίος να είναι εγκεκριµένος για διαγνωστική χρήση. 
4. Στην προσφορά της κάθε εταιρείας θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα των εσωκλείστων ή άλλων επίσηµων φυλλαδίων που θα αφορούν : 
• τα χαρακτηριστικά (επαναληψιµότητα, ευαισθησία, ακρίβεια, πειράµατα παρεµβολής) των αντιδραστηρίων και 
• πληροφορία (µορφή υλικού, διάρκεια ζωής, τρόπος φύλαξης, κ.α) σχετική για τα απαραίτητα υλικά (όπως calibrators, controls, diluents, buffers, κ.α.)  για όλες τις προσφερόµενες 

εξετάσεις. 
5. Οι ζητούµενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που θα προσφερθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται µε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 
6. Με την υπογραφή της νέας σύµβασης η απεγκατάσταση του προ υπάρχοντος εξοπλισµού, θα πραγµατοποιηθεί µε υποχρέωση και την ευθύνη του προµηθευτή-ιδιοκτήτη του 

εξοπλισµού και µε την καθοδήγηση-χρονοδιάγραµµα του νοσοκοµείου, µε στόχο την οµαλή λειτουργία του νοσοκοµείου. 
7. Σε συνεργασία µε το νοσοκοµείο ο προµηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του εργαστηρίου στη λειτουργία του εξοπλισµού θέτοντας παράλληλα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης αυτής  
8. Ο προµηθευτής θα αναλάβει το κόστος και την ευθύνη εγκατάστασης του εξοπλισµού στο χώρο του εργαστηρίου σε συνεργασία µε το νοσοκοµείο. 

 
Η Επιτροπή Προδιαγραφών 

 
 
Σταυρούλα Αλεξιά 
 
 
Άγγελος Αθανασόπουλος 
 
 
Παυλίνα Κυλίδου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 

 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δηµοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 
Received notice number 
- 
Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
URL της ΕΕ 
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν 
υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει 
πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
(π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσηµη ονοµασία: 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ 
Χώρα: 
Ελλάδα 
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων 
Type of procedure 
Open procedure 
 
Τίτλος: 
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός Άνω των ορίων για την προµήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων ∆ιάφορων 
 
Σύντοµη περιγραφή: 
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός Άνω των ορίων για την προµήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων ∆ιάφορων 
 
Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
(εάν υπάρχει): 
78/2018 
 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Επωνυµία: 
Οδός και αριθµός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
Ηλ. ταχ/µείο: 
Τηλέφωνο: 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 
προστατευόµενης απασχόλησης; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι 
εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής]; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
○ Άνευ αντικειµένου 
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
• Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας 
 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος µέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από κοινού µε άλλους; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
• Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς 
φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία προµήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου: 
- 
Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να 
υποβάλει προσφορά: 
- 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα #1 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης: 
Όνοµα 
Επώνυµο 
Ηµεροµηνία γέννησης 
Τόπος γέννησης 
Οδός και αριθµός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Ηλ. ταχ/µείο: 
Τηλέφωνο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 
 
 
Γ. Πληροφορίες σχετικά µε στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο µέρος V κατωτέρω; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα 
τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους,καθώς και το µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από τους ενδιαφερόµενους φορείς. Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να 
περιλαµβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού 
φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονοµικός φορέας µπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε µία από τις 
σχετικές οντότητες. 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίωνρίζεται ο οικονοµικός φορέας 
• (Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα). 
 
∆. Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας. 
 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα 
τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). 
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 
Α. Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 
 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆ιαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού 
περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) 
ή του οικονοµικού φορέα. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
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- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για απάτη µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή 
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες. Υπάρχει τελεσίδικη 
απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του 
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες µε 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 
σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.  
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας µε 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.  
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων µε καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 
εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού. 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
  
Β. Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
Καταβολή φόρων.  
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία 
είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 
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❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση 
είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση 
είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
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Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
 
 
Γ. Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα. 
σύγκρουση συµφερόντων  
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού  
 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου.  
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του περιβαλλοντικού 
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη 
ή στα έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου; 
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του εργατικού δικαίου; 
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
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URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας.  
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή.  
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 
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❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού 
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 
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Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισµούς στο 
εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης 
Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική 
νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την 
συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εµπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούµενων εγγράφων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονοµικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
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❍❍❍❍ Όχι 
∆: Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού 
  
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
Α. Καταλληλότητα 
α 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής  
Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο 
Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί 
να οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Εγγραφή στο εµπορικό µητρώο 
Είναι εγγεγραµµένος στα εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί 
να οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Γ. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συµβάσεις προµηθειών: δείγµατα, περιγραφή ή φωτογραφίες µε πιστοποίηση γνησιότητας 
Για τις συµβάσεις δηµόσιων προµηθειών: Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα δείγµατα, 
περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προµηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου 
χρειάζεται. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι  
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URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Για τις συµβάσεις προµηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύµατα ελέγχου της ποιότητας 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα 
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 
οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
 
∆. Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
∆∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικήςδιαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 
όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν 
όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους µέλους της 
ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
  
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα µέρη II έως V ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά  
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 
[υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να 
υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική εφαρµογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 
δεύτερο εδάφιο της οδηγίαςν2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή 
τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο οικονοµικός φορέας δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ...[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα,όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθµός αναφοράς)]. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ηµεροµηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 
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