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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
             ΚΑΙ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 
      ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

                    18/2019

 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ 
ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

 
Πξνθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 

Πίζησζε12.000,00€κεΦΠΑ 
 
Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 
147/Α) θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 5942/12-09-2019 απφθαζε Γηνηθεηή, πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθφ 
δηαγσληζκφ ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Δίδνο δηαγσληζκνχ πλνπηηθφο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή 
(Υακειφηεξε ηηκή) 

Πξνυπνινγηζκφο 12.000,00€ κε ΦΠΑ, 

 
Γηάξθεηα ζχκβαζεο 24κήλεο 

 

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο 
Γεπηέξα, 30-09-2019, ώξα 11:00 π.κ., ην 

πξσηφθνιιν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Γεπηέξα, 30-09-2019, ώξα12:00 κ.κ. 

 

Σφπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ιζρχο  πξνζθνξψλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 

 
 

ΑΡΘΡΟ2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

          ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΗΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΔΞΔΣΑΗ ΔΣΗΙΟΑΡΙΘΜΟ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ 22 ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ 
 

1.Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο. 

2. Να κεηξά ηελ αηκνζθαηξίλε κε δηεζλψο απνδεθηή θαη βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλε κέζνδν. Να 

πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ν ηξφπνο κέηξεζεο ηεο.  

3. Να γίλεηαη απηφκαηε επαλακέηξεζε ηνπ δείγκαηνο ζε πεξίπησζε παζνινγηθψλ δεηγκάησλ απφ 

ηελ ίδηα αξαίσζε, γηα εμνηθνλφκεζε ζηε θαηαλάισζε αληηδξαζηεξίσλ.  

4. Να κεηξά ή λα ππνινγίδεη ηηο παξαθάησ δηαγλσζηηθήο ζεκαζίαο παξακέηξνπο: 

WBC (Αξηζκφ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ) 

RBC (Αξηζκφ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ) 

HCT (Αηκαηνθξίηε) 

HGB (Αηκνζθαηξίλε) 

MCV (Μέζν φγθν εξπζξψλ) 

RDW (Δχξνο θαηαλνκήο εξπζξψλ) 

MCH (Μέζε ππθλφηεηα αηκνζθαηξίλεο) 

MCHC (Μέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο) 

PLT (Αηκνπεηάιηα) 

PDW (Δχξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ) 

PCT (Αηκνπεηαιηνθξίηεο) 

MPV (Μέζν φγθν αηκνπεηαιίσλ) 

Απφιπην αξηζκφ ιεκθνθπηηάξσλ 

Απφιπην αξηζκφ κνλνπχξελσλ 

Απφιπην αξηζκφ εσζηλνθίισλ 

Απφιπην αξηζκφ βαζενθίισλ 

Απφιπην αξηζκφ νπδεηεξνθίισλ 

Πνζνζηφ % ιεκθνθπηηάξσλ 

Πνζνζηφ % κνλνπχξελσλ 

Πνζνζηφ % εσζηλνθίισλ 

Πνζνζηφ % βαζενθίισλ 

Πνζνζηφ % νπδεηεξνθίισλ 

5. Να αλαθεξζνχλ νη επηζεκάλζεηο πνπ δίλεη ν αλαιπηήο ζηηο πεξηπηψζεηο κε θπζηνινγηθψλ 

δεηγκάησλ. 

6. Να εκθαλίδεη ζε νζφλε ηα απνηειέζκαηα, ηα ηζηνγξάκκαηα,  ηα λεθεινγξάκκαηα θαη ηηο θαη' φγθν 

θαηαλνκέο ησλ ιεπθψλ, εξπζξψλ θαη αηκνπεηαιίσλ. Να κεηξά ηξηρνεηδηθφ πξναξαησκέλν δείγκα 

θαη ν απαηηνχκελνο φγθνο δείγκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 κL, ζε πεξίπησζε αζζελψλ κε 

δπζθνιία ζηελ αηκνιεςία θαη κε πνιχ κηθξφ δηαζέζηκν φγθν δείγκαηνο. 

7. Να δηαζέηεη πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη πξφγξακκα θηλεηνχ κέζνπ φξνπ 

(MOVINGAVERAGE)  ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ζπλερή έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ. Να 

πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ηα πξνγξάκκαηα. 

8. Να δηαηίζεηαη απφ ηε εηαηξεία πξφηππν αίκα ειέγρνπ (Control) θαη πξφηππν αίκα βαζκνλφκεζεο 

(Calibrator) γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηε βαζκνλφκεζε ηνπ αλαιπηή. 

9. Σν service θαη ηα αλαιψζηκα πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο ζα βαξχλεη ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία. 

10.Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα λα ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε online ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ.  Η ζχλδεζε ηνπ αλαιπηή κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα LIS ηνπ Δξγαζηεξίνπ (Infomed) 

ζα γίλεη κε επζχλε ηνπ κεηνδφηε, ν νπνίνο ζα επηβαξπλζεί θαη ην θφζηνο ζχλδεζεο.  

11. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα πιήξσο νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο θαη 

επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρψξν ησλ αηκαηνινγηθψλ αλαιπηψλ. Να 

θαηαηεζεί ε ιίζηα κε φινπο ηνπο αηκαηνινγηθνχο αλαιπηέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη 

ζπληεξνχληαη  απφ ηελ εηαηξία ζε Γεκφζηα λνζνθνκεία θαη άιιεο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο γηα λα 
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αμηνινγεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ αληηπξνζψπνπ. 

12.  Να ζπλνδεχεηαη απφ εμσηεξηθφ εθηππσηή. 

13. Να ππνζηεξίδεηαη απφ ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηάζεο (UPS) κε δαπάλεο ηνπ κεηνδφηε. 

Να θαηαηεζνχλ δειψζεηο ζπκκφξθσζεο CE ηνπ αλαιπηή, ησλ πξνζθεξφκελσλ      

αληηδξαζηεξίσλ, βαζκνλνκεηψλ θαη πιηθψλ  ειέγρνπ πνηφηεηαο. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα 

δηαζέηεη ISO θαηά 9001, 13485 θαη 14001. 

Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηκέο σο αθνινύζσο : 

 πλνιηθή ηηκή (θφζηνο) αλά εμέηαζε. 

 Σηκή γηα φια ηα πξνζθεξφκελα πιηθά αληηδξαζηεξίσλ, αλαισζίκσλ θαζψο θαη ηα επηπξφζζεηα 

πιηθά βαζκνλφκεζεο, ειέγρνπ, κε ηελ εκπνξηθή ηνπο νλνκαζία θαη ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. 

  Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο αλά εμέηαζε, ζα γίλεη ζπλππνινγίδνληαο ην θφζηνο ησλ 

επηπξφζζεησλ πιηθψλ, φπσο πιηθά  βαζκνλφκεζεο, ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ, 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ. 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα  ζπλππνινγίζεη  ηνλ   αξηζκό  ησλ εμεηάζεσλ πνπ ζα 

απαηηεζνύλ γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ιακβάλνληαο  ππόςε όηη ην 

Δξγαζηήξην πξνβαίλεη ζε  έιεγρν πνηόηεηαο  ελόο επηπέδνπ (normal ή low)  254 

εκέξεο/έηνο (5εκέξεο/εβδ). 

      

ΔΙΓΙΚΟΙ – ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

-Έγγξαθε δήισζε φηη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

ζχκβαζεο. 

-Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ζε επίδεημε δηελέξγεηαο ησλ 

εμεηάζεσλ κε ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη ηνλ  αλαιπηή, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

-Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη πνζφηεηεο αλαιψζηκσλ, αληηδξαζηεξίσλ  θαη ινηπψλ 

πιηθψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο  θφζηνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα 

ηνλ αξηζκφ εμεηάζεσλ πνπ δειψλνληαη θαη ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν  δσξεάλ, εθηφο εάλ ν 

πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ ππεξβεί ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ πνπ δειψλνληαη φηη ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη' έηνο.  

- Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αλαιπηή ε εηαηξία νθείιεη λα 

απνζηείιεη  εηδηθεπκέλν ηερληθφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο. Η αληαπφθξηζε γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο  ζα πξέπεη λα γίλεηαη  εληφο ηνπ πξσηλνχ σξαξίνπ εξγαζίαο. ε πεξίπησζε  

επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο εθηφο Ννζνθνκείνπ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηαζηεί, ε εηαηξία 

νθείιεη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιινλ αλαιπηή εληφο 48 σξψλ. Γηα ηηο επείγνπζεο  εμεηάζεηο  θαη 

γηα ην δηάζηεκα πνπ ν αλαιπηήο παξακέλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο νθείιεη λα κεξηκλήζεη εμ αξρήο. Ο 

αλάδνρνο πνπ δελ επηδηνξζψζεη θαη νχηε αληηθαηαζηήζεη ηνλ αλαιπηή  ζα θεξπρζεί απφ ην 

Ννζνθνκείν έθπησηνο. Σν Ννζνθνκείν ζα θάλεη θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ζα 

αλαζέζεη ην έξγν ζε έλαλ απφ ηνπο άιινπο Πξνκεζεπηέο.   

- Σα έμνδα κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο, εθπαίδεπζεο, ζπληήξεζεο, αλαβάζκηζεο, αληαιιαθηηθψλ θαη 

ε ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζα παξέρνληαη δσξεάλ απφ ηελ κεηνδφηξηα εηαηξεία. 

 -  Ο πξψηνο κήλαο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή ζεσξείηαη δνθηκαζηηθφο. Η παξαιαβή ηνπ αλαιπηή ζα 

γίλεη κεηά απφ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ επηβεβαησζνχλ, 

φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη θπξίσο ηα ζεκεία πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλαιπηήο-αληηδξαζηήξηα, ηφηε δελ ζα παξαιεθζεί ν αλαιπηήο θαη ζα επηζηξαθνχλ ηα 

αληηδξαζηήξηα  ρσξίο θακία νηθνλνκηθή ή άιιε απνδεκίσζε πξνο ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο, ζα 

αθπξσζεί ε ζχκβαζε πξνκήζεηαο, σο πξντφλ θαηάζεζεο αλαιεζψλ ή ςεπδψλ ζηνηρείσλ. 
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Οη παξαπάλσ όξνη είλαη δεζκεπηηθνί, κε πνηλή απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε 

κε ζπκκόξθσζεο ζε θάπνηνλ από απηνύο. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαη ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧ ην 

νπνίν είλαη θχιιν ζπζρεηίζεσο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πεξηγξαθήο. ην 

θχιιν απηφ ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα φιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ αλαιπηψλ ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα 

πεξηγξαθή. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαδξνκή ζε επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ πξνο απφδεημε δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, απηή ζα γίλεηαη κε ζαθή αλαθνξά ζηελ ζειίδα θαη 

παξάγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ, φπνπ εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία απηά. 

- Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ 

ρνξεγεηή θαη ιύζεσο απηήο αδεκίσο νπνηεδήπνηε θξίλεη αλαγθαίν, ρσξίο ν ρνξεγεηήο λα 

κπνξεί λα πξνβάιιεη θακία αμίσζε έλαληη  ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη Δηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο. Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε 
δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά απφ 
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίσο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξσζε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  
κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα. 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ 
Νφκνπ 4412/16.  

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεχζπλε δήισζε, 
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε 
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο 
«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη 
αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9. 
 
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», 
«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνχληνο ηνλ 
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δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ7.ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη: 

2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν.1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε 

δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 
1 ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986,φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεη 
φηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην    ΑΡΘΡΟ 2 – 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 

 
ΑΡΘΡΟ8.ΣΔΥΝΙΚΗΠΡΟΦΟΡΑ 

 

O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:  

Α) Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο φπσο απηά απαηηνχληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 

Β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ (γλψζε 

θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Η εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο παξφκνηνπ έξγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ9.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή 
ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, 
εθηφο απφ ην ΦΠΑ. 

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 
ΑΡΘΡΟ10. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗΔΠΙΣΟΛΗΚΑΛΗΔΚΣΔΛΔΗ 

 

 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα  
αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνχκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. 

  

ΑΡΘΡΟ11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

 
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή, 
εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη 
νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή. 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν παξνπζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ12.   ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,07%, ραξηφζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ 
ΔΑΑΓΗΤ, θφξνο πξνκεζεπηψλ 4%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ηειηθψο είλαη απηέο πνπ 
ζα ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
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ΑΡΘΡΟ13.       ΣΡΟΠΟΣΙΜΟΛΟΓΗΗΚΑΙΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, ή ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ηνπο 
αλά κήλα ή φπσο άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο.  
Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
απαηηνχληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200. 
Σν ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ 
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε 
Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηφθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία. 
 

ΑΡΘΡΟ 14.       ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Η παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία. ε πεξίπησζε 
πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δχλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί ζρεηηθή 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειφ ηεο, σο επφπηε ηεο ζχκβαζεο, κε θαζήθνληα 
εηζεγεηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16.  
 
 
ΑΡΘΡΟ15.       ΓΔΝΙΚΗΓΙΑΣΑΞΗ 

 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία, 
(Ν.4412/16). 
 
 πλεκκέλα : 
 

1) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 
3) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
4) Τπφδεηγκα ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

 

 
 

  ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                                    Ο Αλ. Γηνηθεηήο               
                                                                                         Μπαληήο Αζαλάζηνο 
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1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗΓΗΛΩΗ 

(Άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986) 
 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν.1599/1986) 

 
Πξνο:       ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΝΑΛΤΣΗ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» 

 
 
 
 
 

Ο/Η (φλνκα)                         : 
Δπψλπκν                              : 
Όλνκα & επψλπκν παηέξα  : 
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο : 
Ηκεξνκελία γέλλεζεο          : 
Σφπνο γέλλεζεο                  : 
Σφπνο θαηνηθίαο                   : 
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο : 

 
 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
α. Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζπκθψλσο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθψλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ έγθαηξε 
θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθφζνλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζην 
πξφζσπφ κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, λα πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
δ. Έιαβα  γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. 
 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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2.     Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 
 

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Άξζξν 8 Ν.1599/1986) 
 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ(άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν.1599/1986) 

 
Πξνο:       ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό  

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΝΑΛΤΣΗ  ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» 

 

 
 

Ο/Η (φλνκα)                         : 
Δπψλπκν                              : 
Όλνκα & επψλπκν παηέξα  : 
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο : 
Ηκεξνκελία γέλλεζεο          : 
Σφπνο γέλλεζεο                   : 
Σφπνο θαηνηθίαο                   : 
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο : 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ  6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986,δειψλσ φηη: 

 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ, 
Θα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ    
e- mail: 

 
 

Σαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε 

 

 
Φαμ 

 

 
E-mail 

 

 

 

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Πξνο:       ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΝΑΛΤΣΗ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ  ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 

   
 

 
ΔΣΗΙΟ 
ΚΟΣΟ 

 
ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 
ΔΞΔΣΑΗ 

 
Α/Α 

 
ΔΞΔΣΑΗ 

ΔΣΗΙΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ(ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ-ΚΩΓΙΚΟ 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ– ΠΟΟΣΗΣΑΤΚΔΤΑΙΩΝ) 

ΣΙΜΗ 
ΤΚΔΤΑΙΑ Δ 

€ ΥΩΡΙΦΠΑ 
 

 
 

1 

        

      

      

      

 ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 

ΚΟΣΟ ΠΛΔΟΝ 
ΦΠΑ 

  

  

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 
ΜΔΦΠΑ 

  

 
 

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

ΑΔΑ: ΩΛΖΘΟΡΡ1-45Β





 

 
 
 

4.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 
Πξνο:       ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΝΑΛΤΣΗ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» 
 

 
 
 
 
 
 
 

Παξάγξαθνη πκθσλία ή κε Υαξαθηεξηζηηθώλ Παξαπνκπέο ζηα εγρεηξίδηα 
   

   
 

 
 
 

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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ΑΔΑ: ΩΛΖΘΟΡΡ1-45Β
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