ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
1ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΩΝ

Νέα Ιωλία 5-2-2021
Αξηζκ. Πξωη. 4234

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 3-5 Ν.ΙΧΝΙΑ 14233
ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Κ ρίδαο
ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2132057790
Email: promkgh2009@gmail.com

ΑΡΙΘΜ. Γ/ΞΗ Π

8/21

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ Δ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΓΩΝ ,ΔΙΓΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ & ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΙΓΗ ΑΠΟ ΓΤΑΛΙ
(ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΛΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ) ΜΔ CPV 33790000-4, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
(Αξηζκφο Γηαθήξπμεο Π 8/21)

Έρνληαο ππφςε :
1.Σν λ. 2362/95 (ΦΔΚ 247/η.Α΄/95) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2.Σν λ. 3329/05 (ΦΔΚ 81/η.Α /́ 05) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
3.Σν λ. 3580/07 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/07«Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
4.Σν λ. 3918/11 (ΦΔΚ 31/η.Α΄/11) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
5.Σν λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο ΄Δξγσλ , Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) » κε ηηο εθάζηνηε
ηξνπνπνηήζεηο
6.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο 35 ηνπ λ. 4472/2017 (ΦΔΚ 74/η.Α΄17)
7.Σελ απφ 20/3/2020 (1ε πλ Θεκ A26) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
8. Σν κε αξ. πξση. 32901/02-12-2020 έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
9.Σελ ππ αξ πξ 33071/02-12-2020 1ε πξφζθιεζε δηαβνχιεπζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
10. Σελ ππ αξ πξ 35499/24-12-2020 2ε πξφζθιεζε δηαβνχιεπζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
11.Σελ απφ 20-1-2021 (1ε πλ Θέκα Α14) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
πλνπηηθφ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο ε
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο Δξγαζηεξηαθά είδε ,είδε πγηεηλήο &
θαη θαξκαθεπηηθά είδε απφ γπαιί (Αλαιψζηκν πιηθφ εξγαζηεξίσλ ) κε CPV 33790000-4 , γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 54.000,00 €, πιένλ Φ.Π.Α θαη κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
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1. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Γεληθό Ννζνθνκείν
Ν. Ιωλίαο
Κωλζηαληνπνύιεην –
Παηεζίωλ
(Πξωηόθνιιν)

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

23/02/2021 εκέξα
Σξίηε θαη ψξα 14:30
κ.κ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Γεληθό Ννζνθνκείν
Ν. Ιωλίαο
Κωλζηαληνπνύιεην –
Παηεζίωλ (Ακθηζέαηξν)

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

24/2/2021 εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα
10:00 π.κ

2.ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ:
χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε
ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε :
α) ζε θξάηνο –κέινο ηεο Έλσζεο
β) ζε θξάηνο –κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ)
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Παξαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα
πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ΄φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη
αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3. ΚΡΑΣΗΔΙ
Η Σηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο εθηφο ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ.
Οη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη εμήο :
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ 20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 0,07% (πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
γ) Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ & κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ
“et.diavgeia.gov.gr”
4. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ
παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο .

4.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

4.2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄

4.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄

4.5.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄

Γξ Πξνκεζεηψλ

Κ ρίδαο

Πξ Οηθνλνκηθνχ Η Αλ/ηξηα πξντζη Γηνηθ/θήο Γ/λζεο Η Πξντζη Γηνηθ/θήο Γλζεο

Γ. Σζαβιήο

Γ. Λακπξνπνχινπ

2

Δ. Ραπηνπνχινπ

O Γηνηθεηήο

Υ. Ν. Πξίθηεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΗΜΟΙΔΤΗ (ΚΗΜΓΗ
ΙΣΟΔΛΙΓΑ)
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΩΓΙΚΟ CPV

πλνπηηθφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν
βάζεη ηηκήο

8-2-2021
Πξνκήζεηα ηνπ είδνπο Δξγαζηεξηαθά είδε ,είδε πγηεηλήο & θαη
θαξκαθεπηηθά είδε απφ γπαιί (Αλαιψζηκν πιηθφ εξγαζηεξίσλ
)
(CPV 33790000-4 )

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ

54.000,00 επξψ πιένλ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

Σεκάρηα
Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ 1311

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ
ΒΑΡΤΝΔΙ
ΠΟΟΣΗΣΑ -ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ
ΔΙΓΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ
ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ
ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)
ΓΔΙΓΜΑ

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄
Απνζήθε Τιηθνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ν. Ισλίαο
Κσλζηαληνπνχιεην - Παηεζίσλ
χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ
λφκηκεο θξαηήζεηο
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20%
εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 0,07%
(πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
γ) Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
(Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηηκνινγίνπ πιελ
ΦΠΑ).
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% γηα
παξνρή ππεξεζηψλ θαη 4% γηα πξνκήζεηεο
Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε δείγκαηνο

3

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
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Α/Α
ίδουσ

1

2

3

ΚΩΔ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ

ΣΙΜΗ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

16.2.110

0,12

16000

0,12

1.968,00

472,32

2.440,32

16.2.38

0,026

81000

0,026

2.106,00

505,44

2.611,44

16.2.69

84

15

84

1.260,00

302,40

1.562,40

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικειμενοφόρεσ
πλάκεσ κετικά
φορτιςμζνεσ ,
o
τροχιςμζνεσ 90 ,
διαςτάςεων
25x75x1,0 mm με
λευκι κεραμικι
επικάλυψθ ςτο ζνα
άκρο, για ανεξίτθλθ
γραφι ςτοιχείων
δείγματοσ. Να είναι
κατάλλθλεσ για
τεχνικζσ
ανοςοϊίςτοχθμείασ
ςε τομζσ παραφίνθσ
και τεχνικζσ που
απαιτοφν κερμικι
αποκάλυψθ
επιτόπων (HIER). Να
διακζτουν ςιμανςθ
CE και πιςτοποίθςθ
IVD.
Αντικειμενοφόρεσ
πλάκεσ,
διπλοτροχιςμζνεσ
45ο διαςτάςεων
25x75x1,0 mm με
κομμζνεσ γωνίεσ. Σο
ζνα άκρο να είναι
καλυμμζνο με
κεραμικι ουςία
λευκοφ χρϊματοσ για
ανεξίτθλθ γραφι
ςτοιχείων δείγματοσ.
Με κομμζνεσ τισ
γωνίεσ για
μεγαλφτερθ
αςφάλεια κατά τον
χειριςμό. Να
διακζτουν ςιμανςθ
CE και πιςτοποίθςθ
IVD.
Αρχειοκικεσ
αντικειμενοφόρων
πλακϊν 76x26 mm
μεταλλικζσ 14
ςυρταριϊν
διαςτάςεων
490x490x 140 mm
για αρχεικζτθςθ
5000
αντικειμενοφόρων

5

πλακϊν, με
δυνατότθτα
ςχθματιςμοφ ςτιλθσ.

4

5

6

7

8

9

10

Αρχειοκικεσ καςετϊν
ζγκλειςθσ ιςτϊν
μεταλλικζσ των 14
ςυρταριϊν
διαςτάςεων
490x490x90 mm για
αρχεικζτθςθ 850
καςετϊν, με
δυνατότθτα
ςχθματιςμοφ ςτιλθσ.
Βαμβακοφόροι
ςτυλεοί
αποςτειρωμζνοι, ανά
τεμάχιο και κατά
μονάδα, μίασ χριςθσ.
Βελόνεσ διάνοιξθσ
αςκϊν αίματοσ χωρίσ
ςωλθνάριο.
Διθκθτικό χαρτί
μεγάλθσ διθκθτικισ
ικανότθτασ 39x39 cm
περίπου 50 gr/m2.
Δοχεία 5 LAπόρριψθσ αιμθρϊν
αντικειμζνων
(βελονϊν-νυςτεριϊνςυριγγϊν). Να είναι
ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ που
αναφζρονται ςτο
ΦΕΚ 1537/8-5-2012
Σβϋ.Παράρτθμα Ι Παρ
1.2(1.2.5-1.2.6).
Δοχεία απόρριψθσ
παραφίνθσ
ιςτοκινζτασ. Σα
δοχεία αποτελοφν
αναλϊςιμο τθσ
ιςτοκινζτασ Excelsior
AS και είναι τα μόνα
κατάλλθλα (5 δοχεία)
Δοχεία ιςτολογικϊν
παραςκευαςμάτων
5L από ανκεκτικό
πλαςτικό υλικό, και
με καπάκι αςφαλείασ
το οποίο να ζχει
πρακτικό άνοιγμα και
ερμθτικό κλείςιμο
ϊςτε να αποκλείουν
τθν διαρροι υγρϊν
και ατμϊν.

16.2.20

86

40

86

3.440,00

825,60

4.265,60

17.1.126

0,019

4000

0,01

44,00

10,56

54,56

16.1.143

0,1879

10000

0,1879

1.879,00

450,96

2.329,96

4500

0,0324

145,80

34,99

180,79

4500

0,5512

2.480,40

595,30

3.075,70

10

15

150,00

36,00

186,00

200

1,46

292,00

70,08

362,08

16.2.195

1,47

6

11

12

13

14

15

16

Θικεσ χάρτινεσ για
κρυοφιαλίδια 100
κζςεων.
Θικεσ μεταφοράσ
αντικειμενοφόρων
πλακϊν 76x26 mm,
πλαςτικζσ 25
κζςεων. Να είναι
από υλικό άκραυςτο,
να μθν μεταβάλλεται
το ςχιμα τουσ μετά
από πίεςθ, να μθ
διαβρϊνονται από
χθμικζσ ουςίεσ και να
είναι ανκεκτικζσ ςε
πολφ χαμθλζσ
κερμοκραςίεσ,
(βακεία κατάψυξθ 20oC).
Θικεσ μεταφοράσ
αντικειμενοφόρων
πλακϊν 76x26 mm,
πλαςτικζσ 50
κζςεων. Να είναι
από υλικό άκραυςτο,
να μθν μεταβάλλεται
το ςχιμα τουσ μετά
από πίεςθ, να μθ
διαβρϊνονται από
χθμικζσ ουςίεσ και να
είναι ανκεκτικζσ ςε
πολφ χαμθλζσ
κερμοκραςίεσ
(βακεία κατάψυξθ)
ζωσ και
-20oC).
Θικεσ μεταφοράσ
αντικειμενοφόρων
πλακϊν πλαςτικζσ 5
κζςεων από υψθλισ
ποιότθτασ πλαςτικό
υλικό, με υποδοχζσ
για τοποκζτθςθ
πλακιδίων και καπάκι
που αςφαλίηει.
Θικεσ μεταφοράσ
αντικειμενοφόρων
πλακϊν, χάρτινεσ 2
κζςεων από ςκλθρό
και άκαμπτο χαρτόνι.
Καλυπτρίδεσ 24x24
mm από λεπτό
απόλυτα κακαρό
ανκεκτικό γυαλί
εφκολα
επικολλϊμενεσ.

16.2.158

16.2.96

3,8

0,0075

7

100

1,66

166,00

39,84

205,84

10

1,45

14,50

3,48

17,98

5

2,42

12,10

2,90

15,00

110

1,56

171,60

41,18

212,78

100

0,19

19,00

4,56

23,56

30000

0,0029

87,00

20,88

107,88
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Καλυπτρίδεσ 24x50
mm και πάχουσ 0,130,17 mm
καταςκευαςμζνεσ
από γυαλί υψθλισ
διαφάνειασ,
κακαρότθτασ
ελαςτικότθτασ και
αντοχισ, με ειδικό
διαχωριςτικό
παράγοντα που
αποτρζπει τθν
μεταξφ τουσ
ςυγκόλλθςθ. Ειδικζσ
για αςφαλι χριςθ
και ςε μθχανιματα
αυτόματθσ
επικάλυψθσ. Να
διακζτουν ςιμανςθ
CE και πιςτοποίθςθ
IVD.
Καπάκι για ςτατϊ (με
Α/Α 74) κατάλλθλα
για φιαλίδια των 17
ml (50 κζςεων) με
καπάκι.
Καςζτεσ ζγκλειςθσ
ιςτϊν διαφόρων
χρωμάτων, διάτρθτεσ
με εςμυριςμζνα
πλαϊνά, αποςπϊμενο
κάλυμμα, που να
ανοίγει από τθν πίςω
πλευρά τθσ καςζτασ
και γωνία επιφάνειασ
ο
αναγραφισ 30 . Σο
καπάκι να εφαρμόηει
με πλιρθ αςφάλεια.
Κουτιά κατάλλθλα
για φιαλίδια
κατάψυξθσ του 1 ml,
με πλαςτικό ςκελετό
και διάφανο καπάκι.
(48 τεμ.)
Κρικοφόροι
καλλιεργειϊν μίασ
χριςεωσ
αποςτειρωμζνοι των
10 λ ςε ςυςκευαςία
των 10 τεμ.
Κρικοφόροι
καλλιεργειϊν μίασ
χριςεωσ
αποςτειρωμζνοι των
10 λ ςε ςυςκευαςία
των 20 τεμ.
Κρυςταλικό μολφβι
(διαμαντάκι)

16.2.157

16.2.45

0,0075

0,046

82000

0,0056

459,20

110,21

569,41

4

5,5

22,00

5,28

27,28

45000

0,0431

1.939,50

465,48

2.404,98

96

5,67

544,32

130,64

674,96

16.2.28

0,0143

25000

0,0143

357,50

85,80

443,30

16.2.28

0,0143

40000

0,0143

572,00

137,28

709,28

3

52,5

157,50

37,80

195,30

8

υαλογραφικό.
Σεμάχια.
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Κρυοφιαλίδια
(ςωλθνάρια)
Cryovials για φφλαξθ
ςε απλι και βακια
κατάψυξθ
βιολογικοφ υλικοφ,
2ml από
πολυπροπυλζνιο με
βιδωτό καπάκι και
εξωτερικι
βακμονόμθςθ.
Αποςτειρωμζνα.
DNase free, Rnase
free, external Thread,
με κωνικό πάτο και
δυνατότθτα να
ςτζκονται μόνα τουσ
(self standing), με
πιςτοποίθςθ CE (CE
marked). υςκευαςία
500 τεμ.
Κυβζτεσ
αιμοςφαιρινομζτρου.
(Σα απαιτοφμενα
αιμοςφαιρινόμετρα
τεμ. 4 κα
παραχωρθκοφν από
τθν μειοδότρια
εταιρεία και κα
πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ που
αναφζρονται ςτο
τζλοσ των ειδϊν).
Λάμεσ νυςτεριϊν Νο
24.

2000

0,15

300,00

72,00

372,00

9000

0,39

3.510,00

842,40

4.352,40

2500

0,315

787,50

189,00

976,50
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Λυχνίεσ Bunsen
θλεκτρονικζσ.

3

628,61

1.885,83

452,60

2.338,43
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Μάπεσ
αντικειμενοφόρων
πλακϊν 76x26 mm
από χαρτόνι, με
ενςωματωμζνεσ
υποδοχζσ
τοποκζτθςθσ 20
πλακιδίων, με 2
πλαϊνά καλφμματα
που να ανοίγουν
εφκολα και πλιρωσ
ςε 180ο, να
ςυνδεόνται με τθ
βάςθ με
αδιαβοχοποιθμζνθ
κολλθτικι ταινία θ
οποία να είναι
ςτακερι και να μθν

60

2,73

163,80

39,31

203,11

9

ξεκολάει κατά τθ
χριςθ και να μθν
επικαλφπτει τισ
υποδοχζσ των
πλακιδίων και να
παραμζνουν
ςτακερζσ όταν είναι
ανοιχτζσ ι κλειςτζσ.
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Μάπεσ
αντικειμενοφόρων
πλακϊν 76x26mm
πλαςτικζσ, με
ενςωματωμζνεσ
υποδοχζσ
τοποκζτθςθσ 20
πλακιδίων, με 2
πλαϊνά διαφανι
καλφμματα που να
ανοίγουν εφκολα ωσ
180ο. Να είναι από
υλικό άκραυςτο, να
πλζνονται εφκολα, να
μθ μεταβάλλεται το
ςχιμα τουσ μετά απο
πίεςθ, να μθ
διαβρϊνονται από
χθμικζσ ουςίεσ και να
είναι ανκεκτικζσ ςε
χαμθλζσ και υψθλζσ
κερμοκραςίεσ
(κατάψυξθεπωαςτικόσ
κλίβανοσ).
Μαρκαδόροι
κατάλλθλοι για
γράψιμο ςε cryovials,
πάχοσ μφτθσ
μεγζκουσ S περίπου
0,3 mm όχι
μεγαλφτερο των 0,4
mm (υςκ.10 τεμ.)
μπλε 10
Μαρκαδόροι
κατάλλθλοι για
γράψιμο ςε cryovials,
πάχοσ μφτθσ
μεγζκουσ S περίπου
0,3 mm όχι
μεγαλφτερο των 0,4
mm (υςκ.10τεμ.)
κόκκινο 10
Μαρκαδόροι
κατάλλθλοι για
γράψιμο ςε cryovials,
πάχοσ μφτθσ
μεγζκουσ S περίπου

10

20

4,2

84,00

20,16

104,16

6

1,4

8,40

2,02

10,42

6

1,4

8,40

2,02

10,42

6

1,40

8,40

2,02

10,42

0,3 mm όχι
μεγαλφτερο των 0,4
mm (υςκ.10 τεμ.)
μαφρο 10
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Μαχαιράκια
μικροτόμου με γωνία
κοπισ 35ο
διαςτάςεων
ανοξείδωτα
(stainless steel),
καταλλιλα για τομζσ
κρυοςτάτθ (frozen
tissue). Να διακζτουν
CE.
Μαχαιράκια
μικροτόμου με γωνία
κοπισ 35ο
ανοξείδωτα με
επικάλυψθ
λευκόχρυςου και
ρθτίνθσ για
μεγαλφτερθ διάρκεια
ηωισ κατάλλθλα για
extra λεπτζσ τομζσ
παραφίνθσ για
μαλακοφσ ζωσ πολφ
ςκλθροφσ ιςτοφσ. Να
διακζτουν CE, IVD.
Μεταλλικόσ χάρακασ
μικουσ 30 cm flexible
carbon steel ruler.
Μικροαιματοκρίτεσ
θπαρινιςμζνοι.
Mικροαιματοκριτζσ
μθ θπαρινιςμζνοι.
Να φζρουν ςιμανςθ
IVD, CE.
Ογκομετρικζσ φιάλεσ
γυάλινεσ 500 cc.
Ογκομετρικζσ φιάλεσ
γυάλινεσ 1000 cc.
Ογκομετρικοί
κφλινδροι γυάλινοι
100 cc.
Ογκομετρικοί
κφλινδροι γυάλινοι
250 cc.
Ογκομετρικοί
κφλινδροι γυάλινοι
500 cc.
Ογκομετρικοί
κφλινδροι γυάλινοι
1000 cc.
Παραφίλμ ςε ρολό
διαςτάςεων 15x5 cm.

16.2.19

16.1.11

16.1.14

0,0125

2,74

13,2
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100

1,81

181,00

43,44

224,44

3100

1,81

5.611,00

#######

6.957,64

1

45,00

45,00

10,80

55,80

2000

0,0125

25,00

6,00

31,00

1000

0,011

11,00

2,64

13,64

3

12,18

36,54

8,77

45,31

3

16,8

50,40

12,10

62,50

10

2,74

27,40

6,58

33,98

4

6,66

26,64

6,39

33,03

10

13,2

132,00

31,68

163,68

5

10,54

52,70

12,65

65,35
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5,04

352,80

84,67

437,47
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Πιπζτεσ 1 ml
πλαςτικζσ
αποςτειρωμζνεσ μίασ
χριςθσ, με
προςτατευτικό
φίλτρο , με ενδείξεισ
που δεν
επθρεάηονται από
τθν κερμοκραςία και
τισ περιςςότερεσ
χθμικζσ ουςίεσ.
Πιπζτεσ 10 ml
πλαςτικζσ
αποςτειρωμζνεσ μίασ
χριςθσ, με
προςτατευτικό
φίλτρο, με ενδείξεισ
που δεν
επθρεάηονται από
τθν κερμοκραςία και
τισ περιςςότερεσ
χθμικζσ ουςίεσ.
Πιπζτεσ 5 ml
πλαςτικζσ
αποςτειρωμζνεσ μίασ
χριςθσ, με
προςτατευτικό
φίλτρο, με ενδείξεισ
που δεν
επθρεάηονται από
τθν κερμοκραςία και
τισ περιςςότερεσ
χθμικζσ ουςίεσ.
Πλάκεσ
γαλακτόχρωμεσ με
5x12 βυκίςματα για
χαρακτθριςμό
ομάδων αίματοσ.
Πλάκεσ ειδικζσ για
μικροςκόπθςθ
οφρων Fast-Read 10
κζςεων μιασ χριςθσ
με το πλζγμα
μζτρθςθσ κυττάρων
περιφερικά (υςκ
100 τεμ.).
Πλάκεσ
μικροτιτλοποίθςθσ
με 96 βυκίςματα και
επίπεδο πυκμζνα.
Ποτιρια
ουροκαλλιεργειϊν
120 ml
αποςτειρωμζνα, με
ογκομετρικζσ
ενδείξεισ και βιδωτό
καπάκι αςφαλείασ.

16.3.1.69

0,073

500

0,073

36,50

8,76

45,26

16.3.1.9

0,1179

1550

0,1179

182,75

43,86

226,60
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0,0899

730

0,0899

65,63

15,75

81,38

4000

0,7392

2.956,80

709,63

3.666,43

10

100

1.000,00

240,00

1.240,00

1000

0,3675

367,50

88,20

455,70

20100

0,0599

1.203,99

288,96

1.492,95
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0,3723
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Ποτιρια πλαςτικά
γενικισ ουρων μθ
αποςτειρωμζνα 100120 ml, με βιδωτό
πϊμα. Προςοχι
να είναι υδατοςτεγι.
Πϊματα για τα
ςωλθνάρια διαφανι
τφπου RIA 5 ml
Ρφγχθ
αποςτειρωμζνα με
φίλτρo, μιασ χριςθσ,
ςε κουτί (rack), με
πλιρθ εφαρμογι και
απόλυτα ςωςτι
λιψθ όγκου,
κατάλλθλα για
αυτόματεσ πιπζτεσ
Gilson είτε
Finnpipette με
απόρριψθ ρφγχουσ,
ρυκμιηόμενου όγκου
0,5-30 μl.
Ρφγχθ
αποςτειρωμζνα με
φίλτρο, μιασ χριςθσ,
ςε κουτί (rack), με
πλιρθ εφαρμογι και
απόλυτα ςωςτι
λιψθ όγκου,
κατάλλθλα για
αυτόματεσ πιπζτεσ
Gilson είτε
Finnpipette με
απόρριψθ ρφγχουσ ,
ρυκμιηόμενου όγκου
0,2-10 μl.
Ρφγχθ
αποςτειρωμζνα με
φίλτρο, μιασ χριςθσ,
ςε κουτί (rack), με
πλιρθ εφαρμογι και
απόλυτα ςωςτι
λιψθ όγκου,
κατάλλθλα για
αυτόματεσ πιπζτεσ
Gilson είτε
Finnpipette με
απόρριψθ ρφγχουσ,
ρυκμιηόμενου όγκου
0,5-20 μl.
Ρφγχθ
αποςτειρωμζνα με
φίλτρο, μιασ χριςθσ,
ςε κουτί (rack), με
πλιρθ εφαρμογι και
απόλυτα ςωςτι
λιψθ όγκου,

20000

0,0458

916,00

219,84

1.135,84

15000

0,0062

93,00

22,32

115,32

16.3.2.2

0,07

5000

0,0515

257,50

61,80

319,30

16.3.2.12

0,12

500

0,0515

25,75

6,18

31,93

16.3.2.2

0,07

3500

0,0515

180,25

43,26

223,51

16.3.2.76

0,0521

6000

0,0521

312,60

75,02

387,62
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κατάλλθλα για
αυτόματεσ πιπζτεσ
Gilson είτε
Finnpipette με
απόρριψθ ρφγχουσ,
ρυκμιηόμενου όγκου
100-1000 μl.
Ρφγχθ
αποςτειρωμζνα με
φίλτρο, μιασ χριςθσ,
ςε κουτί (rack), με
πλιρθ εφαρμογι και
απόλυτα ςωςτι
λιψθ όγκου,
κατάλλθλα για
αυτόματεσ πιπζτεσ
Gilson είτε
Finnpipette με
απόρριψθ ρφγχουσ,
ρυκμιηόμενου όγκου
5-300 μl.
Ρφγχθ αυτόματθσ
πιπζτασ Finnpipette
20-200 μl, κίτρινα. Η
εφαρμογι ςτισ
πιπζτεσ να είναι
ςτακερι, να μθν
επιτρζπουν τθν
είςοδο αζρα που
μεταβάλλει τον
ρυκμιηόμενο όγκο
και να μθν
κατακρατοφν υγρά
ςτα τοιχϊματα.
Ρφγχθ αυτόματθσ
πιπζτασ Finnpipette
200-1000 μl, μπλζ. Η
εφαρμογι ςτισ
πιπζτεσ να είναι
ςτακερι, να μθν
επιτρζπουν τθν
είςοδο αζρα που
μεταβάλλει τον
ρυκμιηόμενο όγκο
και να μθν
κατακρατοφν υγρά
ςτα τοιχϊματα.
Ρφγχθ αυτόματθσ
πιπζτασ Finnpipette
5-40 μl, λευκά. Η
εφαρμογι ςτισ
πιπζτεσ να είναι
ςτακερι, να μθν
επιτρζπουν τθν
είςοδο αζρα που
μεταβάλλει τον
ρυκμιηόμενο όγκο
και να μθν

8000

0,0683

546,40

131,14

677,54

16.3.2.103

0,04

21500

0,0055

118,25

28,38

146,63

16.3.2.63

0,009

20000

0,0055

110,00

26,40

136,40

16.3.2.103

0,04

5000

0,0055

27,50

6,60

34,10
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κατακρατοφν υγρά
ςτα τοιχϊματα.
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Ρφγχθ αυτόματθσ
πιπζτασ Nichiryo
ρυκμιηόμενου όγκου
10-100 μl.
Ρφγχθ αυτόματθσ
πιπζτασ plus-sed 10
μl, 25 μl,50 μl.
Ρφγχθ για
δοςιμετρικι πιπζτα
πολλαπλϊν ρίψεων
Eppendorf 0,5 ml.
Ρφγχθ για
δοςιμετρικι πιπζτα
πολλαπλϊν ρίψεων
Finpipette 0,5 ml
Ρφγχθ για Finnpipette
μεταβλθτοφ όγκου
0,5 ml ζωσ 5 ml
(άςπρα).
Ρφγχθ λευκά μιασ
χριςθσ ςε rack B78
για αυτόματεσ
πιπζτεσ Finnpipette,
ρυκμιηόμενου όγκου
0,5-5ml.
ιφϊνια Pasteur 3 ml
πλαςτικά μιασ
χριςθσ με επαρκι
διατομι ςωλινα για
τθν ειςρόφθςθμεταφορά
θμίρευςτων (π.χ.
πτυζλων) υγρϊν.
καρφιςτιρεσ
ενθλίκων με ειδικι
αςφάλεια βελόνασ
(ςτοπ) και πλαςτικι
επικάλυψθ
τατϊ για πλαςτικά
ςωλθνάρια 50
κζςεων Φ οπισ 1717,7 mm. φψοσ το
ανωτζρω 55 mm.
τατϊ ςωλθναρίων
50
κζςεων για
ςωλθνάρια
διαµζτρου
1,2 cm.

16.3.1.15

0,0066
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3000

0,0525

157,50

37,80

195,30

2000

0,0525

105,00

25,20

130,20

5100

0,525

2.677,50

642,60

3.320,10

1000

0,0525

52,50

12,60

65,10

500

0,242

121,00

29,04

150,04

3000

0,0055

16,50

3,96

20,46

180000

0,0066

1.188,00

285,12

1.473,12

9300

0,0823

765,39

183,69

949,08

7

16,13

112,91

27,10

140,01

5

5

25,00

6,00

31,00
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τατϊ ςωλθναρίων
50 κζςεων για
ςωλθνάρια
διαµζτρου
1,6 cm.
τατϊ ςωλθναρίων
48 κζςεων (4x12)
κατάλλθλο για
κρυοφιαλίδια των
2ml.
τατϊ κατάλλθλα για
φιαλίδια των 17 ml
(50 κζςεων) με
καπάκι.
τατϊ κατάλλθλα για
φιαλίδια των 2 ml.
τατϊ κατάλλθλα για
φιαλίδια ζωσ 8 μl (50
κζςεων) με οπζσ
διαμζτρου 1,5 cm
περίπου.
τατϊ κατάλλθλα για
φιαλίδια ζωσ 20 μl
(50 κζςεων) με οπζσ
διαμζτρου 2 cm
περίπου.
τυλεοί κρικοφόροι
ζτοιμοι ςυρμάτινοι
(με ενςωματωμζνο
ςφρμα) ευκείσ
(μικουσ 6 cm).
φουγκαράκια
βιοψιϊν.
ωλθνάρια Coombs
πλαςτικά διαφανι 5
ml, μθ
αποςτειρωμζνα
χωρίσ χείλοσ με
ςτρογγυλό πυκμζνα
12x75 mm.
ωλθνάρια γενικισ
οφρων παιδιατρικά
ελαχίςτου όγκου
1,5ml
ωλθνάρια για PCR,
τφπου Eppendorf
(safe lock) 0,2 ml,
DNase-/RNase-/PCR
inhibitor -free, με
επίπεδο καπάκι.
ωλθνάρια γυάλινα
(Wasserman) των 9
ml, μθ
αποςτειρωμζνα, με
ςτρογγυλό πυκμζνα,
διαφανι, διαμζτρου
1,5 cm, με χείλοσ.

5

6

30,00

7,20

37,20

3

3,12

9,36

2,25

11,61

4

14,28

57,12

13,71

70,83

2

9,52

19,04

4,57

23,61

4

6,70

26,80

6,43

33,23

4

15

60,00

14,40

74,40

5

6,3

31,50

7,56

39,06

16.2.7

0,011

20000

0,011

220,00

52,80

272,80

16.4.153

0,0068

50000

0,0068

340,00

81,60

421,60

500

0,042

21,00

5,04

26,04

10000

0,028

280,00

67,20

347,20

4000

0,0315

126,00

30,24

156,24

16

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

ωλθνάρια με βιδωτό
πϊμα
αποςτειρωμζνα ανά
τεμάχιο, με
ςτρογγυλό πυκμζνα,
διαφανι, διαμζτρου
1,5 cm
χωρθτικότθτασ 10 ml.
ωλθνάρια πλαςτικά
των 5 ml, μθ
αποςτειρωμζνα, με
ςτρογγυλό πυκμζνα,
διαφανι, τφπου RIA,
διαμζτρου 1,2 cm και
φψουσ 7,5 cm, με
χείλοσ.
ωλθνάρια πλαςτικά,
διαφανι 12 ml, χωρίσ
χείλοσ με κωνικό
πυκμζνα διαμζτρου
1,5 cm για γενικζσ
οφρων, ανκεκτικά
κατά τθν
φυγοκζντρθςθ.
ωλθνάρια τφπου
Eppendorf (safe lock)
1,5 ml.
ωλθνάρια τφπου
Eppendorf (safe lock)
2,0 ml.
ωλθνάρια τφπου
Falcon των 15 ml,
αποςτειρωμζνα και
βακμονομθμζνα
(βιδωτό πϊμα και
κωνικόσ πυκμζνασ).
ωλθνάρια τφπου
Falcon των 50 ml,
αποςτειρωμζνα και
βακμονομθμζνα
(βιδωτό πϊμα και
κωνικόσ πυκμζνασ).
Σρυβλία Petri
ςτρογγυλά 9 cm
αποςτειρωμζνα
Φίλτρα γενικισ
κυττραρολογίασ
τεχνικισ υγρισ
φάςθσ.
Φίλτρα για Pap test
τεχνικισ υγρισ
φάςθσ.
Χαρτί για κακαριςμό
και ςυντιρθςθ
φακϊν μικροςκοπίου
Zeiss υγρό
αντιςτατικό 100
sheets. υςκ.

10000

0,0803

803,00

192,72

995,72

15000

0,012

180,00

43,20

223,20

21500

0,01

307,45

73,79

381,24

16.4.86

0,03

11000

0,0210

231,00

55,44

286,44

16.4.46

0,066

12000

0,0231

277,20

66,53

343,73

16.2.187

0,12

1500

0,1040

156,00

37,44

193,44

1000

0,104

104,00

24,96

128,96

1000

0,0714

71,40

17,14

88,54

16.2.43

8,15

400

7,35

2.940,00

705,60

3.645,60

16.2.79

8,15

300

7,35

2.205,00

529,20

2.734,20

2

15,00

30,00

7,20

37,20

17

95

96
97

98

99

Χαρτί για κακαριςμό
και ςυντιρθςθ
φακϊν
μικροςκοπόου Zeiss
ςτεγνό αντιςτατικό.
Σεμ.
Χρονόμετρα
ψθφιακά 30 λεπτϊν.
Xρονόμετρα
επιτραπζηια από 0-60
λεπτά.
Χωνιά γυάλινα
διαμζτρου χωάνθσ 10
cm.
Χωνιά γυάλινα
διαμζτρου χωάνθσ 15
cm.

100

0,236

23,60

5,66

29,26

3

19,53

58,59

14,06

72,65

9

15

135,00

32,40

167,40

16.1.1

2,5

3

2,5

7,50

1,80

9,30

16.1.2

4

3

4

12,00

2,88

14,88
66.934,58

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΗ ΜΕΣΡΗΗ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ Ε ΦΟΡΗΣΟ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΟΜΕΣΡΟ
Σο προςφερόμενο αιμοςφαιρινόμετρο να είναι μικροφ μεγζκουσ ,φορθτό ,με βάροσ μικρότερο του 1 kg.
Να λειτουργεί με ρεφμα και μπαταρία (αυτονομία λειτουργίασ τουλάχιςτον 90 ωρϊν ).
Η προτεινόμενθ μεκοδολογία να είναι απλι και εφκολθ ςτθν χριςθ.
Σο απαιτοφμενο αντιδραςτιριο να είναι ςε ςτερεά μορφι και να περιζχεται ςε ειδικό πρακτικό φορζα (κυβζτα) θ οποία να παίηει τον ρόλο
πιπζτασ αναρρόφθςθσ ,δοχείου αντίδραςθσ και μζτρθςθσ τθσ αιμοςφαιρίνθσ.
Σο αιμοςφαιρινόμετρο να μθν επθρεάηεται από τθν καρβοξυαιμοςφαιρίνθ ,τθν λευκοκυττάρωςθ και τθν κολερότθτα ( π.χ. υπερλιπιδαιμίασ
του προσ μζτρθςθ δείγματοσ.
Να διακζτει μνιμθ αποτελεςμάτων .
Να εκτελεί αυτοζλεγχο κατά το ξεκίνθμα και ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και για τον λόγο αυτό να μθν απαιτείται ο ζλεγχοσ του
αιμοςφαιρινόμετρου με κυβζτα βακμονόμθςθσ .
Να φζρει CE και να κατατεκεί βιβλιογραφία .

Η μζτρθςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ να εκτελείται με τθν μεκοδολογία αναφοράσ του.
Η απαιτουμζνθ ποςότθτα δείγματοσ να μθν υπερβαίνει τα 10 μl αίματοσ.

Η προςφερόμενθ μεκοδολογία κα πρζπει να μπορεί να χρθςιμοποιιςει και τα τρία εναλλακτικά είδθ βιολογικοφ δείγματοσ :αρτθριακό
φλεβικό ,τριχοειδικό αίμα.
Σο απαιτοφμενο εφροσ μετριςεων να είναι 0-25 gr/dl αιμοςφαιρίνθσ.
Να παρζχει αποδεδειγμζνα το ίδιο αξιόπιςτεσ μετριςεισ (+/- 1,5%) ςε ςχζςθ με τθν Διεκνι μεκοδολογία αναφοράσ (ICHS/ακρίβεια τιμϊν
ανάλογθ με τισ τιμζσ των Μικροβιολογικϊν εργαςτθρίων ).
Ο χρόνοσ ζκδοςθσ του αποτελζςματοσ να μθν υπερβαίνει τα 60 sec.
Σο αναλϊςιμο υλικό (κυβζτεσ)και το αιμοςφαιρινόμετρο να αντζχουν ςε μεγάλο εφροσ κερμοκραςιϊν ςτθν αποκικευςθ και τθν μεταφορά
ουσ (τουλάχιςτον 10-40˚για τισ κυβζτεσ και 0-50˚για το αιμοςφαιρινόμετρο) χαρακτθριςτικό πολφ χριςιμο για τισ κινθτζσ μονάδεσ αιμοδοςίασ .
O μειοδότθσ πρζπει να παραχωριςει προσ χριςθ κακ ’όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ φορθτό αιμοςφαιρινόμετρο με τισ αναφερόμενεσ
προδιαγραφζσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ
1.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηo δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππoβάιoπv εκπξνζέζκσο ηελ
πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε. Η θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 .
1.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ
Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε
απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα
απνζθξαγηζηνχλ.
1.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) αληίγξαθα θαη
κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
1.3.1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.
1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
1.3.4. Η εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ.
1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα.
1.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ ηνπ. ε
πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή, δηαθνξεηηθά, απφ
ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.
1.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη:
1.5.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο εηο δηπινύλ (πξωηόηππα αληίγξαθα κε ηελ
έλδεημε πξωηόηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θωηνηππία απηώλ κε ηελ έλδεημε
αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο )
1.5.2. Υωξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν oπoίoο
πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ (πξωηόηππα ή αληίγξαθα κε ηελ
έλδεημε ηερληθή πεξηγξαθή πξωηόηππν θαη θωηνηππία απηώλ κε ηελ έλδεημε ηερληθή
πξνζθνξά αληίγξαθν)
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
εκθαλίδνληαη
νηθνλνκηθά
ζηνηρεία.
Σπρφλ
εκθάληζε
νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
1.5.3. Υωξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» εηο
δηπινχλ (πξωηόηππε κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξωηόηππε θαη θωηνηππία
απηήο κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίγξαθν), ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη, επί
πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
α. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία
πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
β. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί,
αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ
Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε
ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
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γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία
ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο,
αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή
ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο :
1)Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήιωζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ αξ. 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, ην
νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986, σο
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή
ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
Α) α. δε βξίζθεηαη ζε µία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο
νπνίεο νη νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/2016.
Β) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016):
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη
ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη ζε
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο
δηαηάμεηο λφκνπ (ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
Γ) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο
Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο, νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ζχκθσλα κε ηηο πεξ. ζη θαη δ, παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
Σν e_ΣΔΤΓ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ
(www.konstantopouleio.gr), κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν. 4412/2016
Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην
δηαδηθηπαθφ http://www.eprocurement.gov.gr ζην πεδίν: «Promitheus ESPDint – ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο eΔΔΔ/eΣΔΤΓ» θαη παξαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ .xml, ην νπνίν ζα
κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, γηα λα ζπληάμνπλ ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο
(ΣΔΤΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ
ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή
ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
ππνγεγξακκέλε, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν Τπνςήθηνο ζα
δειψλεη:
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 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ
γλψζε
 Όηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
3) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.

ΠΡΟΦΟΡΔ
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ
Τπεξεζία (Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ) κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 180 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα
ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη
ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε απνδεηθηηθφ απνζηνιήο
ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά ζηνηρεία.
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο
θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε έλα ζηάδην.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη
ζαλ απαξάδεθηεο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ πξνθεξχρζεθε θαζψο θαη πξνζθνξέο πνπ
νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε δηαθήξπμε.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θωδηθόο θαη ε ηηκή ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ζύκθωλα κε ηνλ Ν. 4052/2012 αξ.14 παξ.7 πεξί ζύγθξηζεο ηωλ
ηηκώλ ηωλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ ηεο Δπηηξνπήο
Πξνκεζεηώλ Τγείαο, όπωο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξώλ αλά δηαγωληζκό.
ε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη γηα θάπνην είδνο θωδηθόο παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ, ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη κε ππεύζπλε δήιωζε από ηνλ πξνκεζεπηή Σηκή. Αλώηεξε από απηή ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ζα απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε.
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ
θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή,
κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη
γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο φπσο θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (παξ.
4 άξζξν 26 ηνπ Ν. 4412/2016).
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε, απφθξνπζε φξνπ ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Γηεπθξηλίζεηο
δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν.
ε πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξωζεί εληαίνο δηαγωληζκόο από λνζνθνκείν πνπ ππάγεηαη
ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή όπνηνο άιινο δηαγωληζκόο από θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή νη
ηπρόλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνύλ.
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε
ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο.
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
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ζηνλ

Ο Υξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο είλαη εηήζηνο θαη ε παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη φρη πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο απηήο.
ΥΡΟΝΟ –ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ
ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016
ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα
θάζε δεκία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν θ.ι.π απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ
χκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ 2 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο
πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο
ηεο δηαθήξπμεο.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη,
ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο » ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) Απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο
φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ
ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4412/2016, φπσο δειψζεθε ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε ππεχζπλε δήισζε.
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ
πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ
ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ, ή Δ.Π.Δ., γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο – κέινπο ή ρψξαο, πεξί
ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή
θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα), θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή
ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο, θαη γηα
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα, πηζηνπνηεηηθφ
απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ην ΓΔΜΗ γηα ηελ πεξίπηωζε ηεο
εθθαζάξηζεο, φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Γελ πξνζθνκίδεηαη απφ ηα θπζηθά πξφζσπα
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην.
εκεηώλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΄
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
1ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΩΝ

ΑΡ. ΤΜΒΑΗ

ΤΜΒΑΗ (πνζoύ : …………€ κε ΦΠΑ)
γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο Δξγαζηεξηαθά είδε ,είδε πγηεηλήο & θαη θαξκαθεπηηθά είδε από
γπαιί (Αλαιώζηκν πιηθό εξγαζηεξίωλ ) κε CPV 33790000-4
Α΄ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΑ
Υξνλνινγία θαηάξηηζεο : ……………………….
Σφπνο θαηάξηηζεο :
ηα γξαθεία ηνπ Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ
πκβαιιφκελνη :
1. Ο …………………………………………. Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ Ν. Ισλίαο, θαινχκελνο ζην εμήο “Ννζνθνκείν” θαη
2. Η εηαηξεία ……………………………………………...λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ
………………………………………
θαινχκελε ζην εμήο “Πξνκεζεπηήο”
Β΄ ΟΡΟΙ
Σν “Ννζνθνκείν” έρνληαο ππφςε :
1. Tελ αξηζκ. Π 8/21 δηαθήξπμε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο
Δξγαζηεξηαθά είδε ,είδε πγηεηλήο & θαη θαξκαθεπηηθά είδε απφ γπαιί (Αλαιψζηκν πιηθφ
εξγαζηεξίσλ ) κε CPV 33790000-4
2. Σελ απφ ………………………. απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ
νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ
3. Σελ απφ …………………………………..απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ
κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηεο κεηνδφηξηαο εηαηξείαο
αλαζέηεη
ζηνλ “Πξνκεζεπηή” ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ην
Ν.4024/2011 άξζξν 26.
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H επηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ζηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ν νπνίνο ζα γίλεη ζε ζχγθξηζε
κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, θαη ηα δείγκαηα (εθφζνλ απαηηνχληαη) θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν
ελδεηθλπφκελν ηξφπν θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.
Δθ΄φζνλ ηα παξαδνζέληα θξηζνχλ απνδεθηά ε επηηξνπή ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνζέληα δε βξεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ε
επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν απφξξηςεο ζην νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηεο
απφξξηςεο.
2. Αλ ν “Πξνκεζεπηήο” παξαβεί νπνηνδήπνηε νπζηψδε, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο φξν ηεο
ζχκβαζεο, δχλαηαη λα ηνπ επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 4412/8-8-2016
(ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΣΗΔΙ

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ην λνζνθνκείν εμήληα
(60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ην λνζνθνκείν
θαζίζηαηαη ππεξήκεξν θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ
ζπκβαζηνχρν.
Γηα ηα λνζνθνκεία εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ Ν 2955/01
Γηα ηελ εμφθιεζε ν “Πξνκεζεπηήο” ζα πξνζθνκίδεη
1.Σηκνιφγην
2.Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 300 επξψ.
Σνλ “Πξνκεζεπηή” ζα βαξχλνπλ
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ).Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
ΑΡΘΡΟ 2ν
Γηα φηη δε ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζκ. Π 8/21
Δπαλαιεπηηθήο Γηαθήξπμεο ηνπ “Ννζνθνκείνπ” θαη ε θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 3ν
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.Δθηφο ησλ λνκίκσλ θαη ζπκβαηηθψλ απαγνξεχζεσλ, απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα
εθρσξήζεη ηε ρνξεγία ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, λα ελερπξηάζεη ή λα κεηαβηβάζεη νπνηαδήπνηε
απαίηεζε απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ
λνζνθνκείνπ.
Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα
θαη νη Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1905/90 ΦΔΚ
147/15-11-90 .
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζεί έληαικα θαη επηηαγή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ππνρξενχηαη
ν πξνκεζεπηήο λα απνδψζεη ηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ πνπ έρεη εηζπξάμεη θαη είλαη
εθρσξεκέλα, ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλαθζεί ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε
εθρψξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηηκνιφγηα είλαη ελερπξηαζκέλα λα αλαγξάθεηαη ε
ηξάπεδα ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρνπλ ελερπξηαζζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηηκνινγίνπ.
2. Ο “Πξνκεζεπηήο” δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη φηη κε βάζε απηνχο θαη κφλν ζα ιχλεηαη θάζε δηαθνξά
ή ακθηζβήηεζε θαη θάζε δηέλεμε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία .
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Δπίζεο ζπκθσλείηαη φηη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε φξνπ ηεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε
ζπκθσλία, παξνρή δηεπθφιπλζεο, παξάηαζε ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π. δελ κπνξνχλ
λα απνδεηρζνχλ παξά κφλν έγγξαθα θαη απνθιείεηαη θάζε άιιν κέζν απφδεημεο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκφο απφ λνζνθνκείν
πνπ ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή φπνηνο άιινο δηαγσληζκφο απφ
θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρφλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνχλ.
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΔΙΓΗ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
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