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             ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ  
                     ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ  

ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ   
 

Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 
Πίζησζε 22.400,00€ κε ΦΠΑ  

  
 

 Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 
(ΦΔΚ 147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 8085/28-11-2019 απόθαζε Γηνηθεηή, πξνθεξύζζεη 
ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ σο άλσ 
έξγνπ. 
  

  ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 
 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ) 

Δίδνο δηαγσληζκνύ πλνπηηθόο γηα αλάδεημε κεηνδόηε 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο 
Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά/κόλν βάζεη ηηκήο 
(ρακειόηεξε ηηκή) 

CPV 33696500-0 

Πξνϋπνινγηζκόο 22.400,00€ κε ΦΠΑ  

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 12 κήλεο 

Καηάζεζε πξνζθνξώλ 
έσο 

Γεπηέξα, 16-12- 2019, ώξα 11:00 π.κ.,  
ζην πξσηόθνιιν ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ 
Απνθαηάζηαζεο 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Γεπηέξα, 16-12- 2019 ώξα 12:00 π.κ. 

Σόπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  
Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ιζρύο πξνζθνξώλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

mailto:ekaprom1@eka-hosp.gr
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Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 

 
          

                ΑΡΘΡΟ 2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

                           
                        ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΖΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΔΞΔΣΑΖ 
ΔΣΖΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

1 ΑΚΥΑΡΟ 3.300 

2 ΟΤΡΙΑ 3.600 

3 ΟΤΡΙΚΟ ΟΞΤ 2.000 

4 ΥΟΛΗΣΔΡΙΝΗ 2.000 

5 ΚΡΔΑΣΙΝΙΝΗ 3.900 

6 ΣΡΙΓΛΤΚΔΡΙΓΙΑ 1.900 

7 HDL ΥΟΛΗΣΔΡΙΝΗ 1.900  

8 ΜΑΓΝΗΙΟ 3.850 

9 SGPT 3.400 

10 SGOT 3.400 

11 γ – GT 2.900 

12 ΑΜΤΛΑΗ 700 

13 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΧΦΑΣΑΗ 1.900 

14 ΟΛΙΚΑ  ΛΔΤΚΧΜΑΣΑ   1.400  

15 ΑΛΒΟΤΜΙΝΗ 1.080  

16 CPK 1.150 

17 HDH 1.150 

18 KΑΛΙΟ 3.600 

19 ΝΑΣΡΙΟ 3.600 

20 ΑΒΔΣΙΟ 2.200  

21 ΙΓΗΡΟ 1.400 
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22 ΟΛΙΚΗ ΥΟΛΔΡΤΘΡΙΝΗ 1.700 

23 ΑΜΔΗ ΥΟΛΔΡΤΘΡΙΝΗ 950 

24 CRP 3.100 

25 ΦΔΡΡΙΣΙΝΗ 950 

26 ΦΧΦΟΡΟ 1.300 

27 CK-MB 150 

28 HBA1c 600 

 
 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ  ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ 

Ο πξνο δηάζεζε ηύπνο βηνρεκηθνύ αλαιπηή ζα πξέπεη λα θαιύπηεη απαξαίηεηα  ηηο 

παξαθάησ απαηηήζεηο: 

1. Να είλαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε ηπραία επηινγή δεηγκάησλ ηύπνπ RANDOΜ 

ACCESS. 

2. Να εθηειεί όιεο ηηο δεηνύκελεο από ηελ Γηαθήξπμε εμεηάζεηο. 

3. Να έρεη παξαγσγηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 300 θσηνκεηξηθώλ εμεηάζεσλ αλά ώξα. 

4. Να δηαζέηεη ςπρόκελν ρώξν θύιαμεο αληηδξαζηεξίσλ, ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 60 

ζέζεσλ. 

5. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο εθηέιεζεο 30 ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεσλ. 

6. Να δηαζέηεη δεηγκαηνθνξέα ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 30 δεηγκάησλ. Να δέρεηαη 

δείγκαηα ζε κηθξά cups θαη απ΄ επζείαο ζσιελάξηα θπγνθέληξηζεο. 

7. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθηέιεζεο επεηγόλησλ δεηγκάησλ. 

8. Η ζηάζκε όισλ ησλ πγξώλ (δείγκαηα, αληηδξαζηήξηα, απόβιεηα, ηπρόλ απνξξππαληηθά) 

λα ειέγρεηαη κε ζύζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο θαη λα εηδνπνηείηαη ν ρεηξηζηήο. 

9. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο αξαίσζεο θαη απηόκαηεο επαλάιεςεο ησλ εμεηάζεσλ 

πνπ είλαη εθηόο πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ. 

10. Σν πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο λα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα. 

11. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηνειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθώλ κεξώλ θαη ζύζηεκα ειέγρνπ ησλ 

απνηειεζκάησλ. Να επηζεκαίλεη ηελ αλαξξόθεζε αλεπαξθνύο πνζόηεηαο δείγκαηνο, ε 

νπνία ζα νθείιεηαη ζε πήγκαηα ή άιινπο παξάγνληεο (π.ρ ζξόκβνη, θπζαιίδεο, αθόκε θαη αλ 

δελ θξάζεη ην ξύγρνο).   

12. Σα απνηειέζκαηα λα ηππώλνληαη αλά αζζελή θαη ζπγθεληξσηηθά, κε εθηππσηή 

πςειήο ηαρύηεηαο θαη λα ππάξρεη ζύζηεκα δηαρεηξίζεσο θαη θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αξηζκνύ θαη ηνπ είδνπο ησλ εμεηάζεσλ.  

 Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε ζύλδεζεο κε ην ππάξρνλ  ζύζηεκα LIS ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ (Infomed), ρσξίο θακία επί πιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε από ην Ννζνθνκείν. 

13. Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα κπαίλνπλ απεπζείαο ζηνλ 

αλαιπηή κε Barcode. Να θαηαζέζνπλ ηα εζώθιεηζηα αληίγξαθα ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζηελ 

ειιεληθή θαζώο θαη ησλ πιηθώλ βαζκνλόκεζεο θαη ειέγρνπ πνηόηεηαο , ζηα νπνία ζα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηαζεξόηεηά ηνπο, ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεώλ ηνπο, ηελ 

επαλαιεςηκόηεηα ηνπο επάλσ ζηνλ πξνζθεξόκελν αλαιπηή θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο 

επίζεο επάλσ ζηνλ πξνζθεξόκελν αλαιπηή. 

14. Γηα ηα αληηδξαζηήξηα θαη γηα όια ηα ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά  (controls, calibrators, 

αλαιώζηκα), πνπ ζα ρξεηαζζνύλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαη ν ρξόλνο  δσήο ηνπο 
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επάλσ ζηνλ αλαιπηή κεηά ην άλνηγκά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε εηήζηα θάιπςε 

ηνπ Ννζνθνκείνπ κε βάζε πελζήκεξε ιεηηνπξγία αλά εβδνκάδα. Με βάζε ηνλ αξηζκό 

ζπζθεπαζηώλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη όισλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ πιηθώλ (controls, 

calibrators, αλαιώζηκα), πνπ ζα ρξεηαζζεί λα αγνξαζζνύλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηνλ 

ρξόλν δσήο ηνπο επάλσ ζηνλ αλαιπηή (γηα ηελ ρξνληθή ηνπο επάξθεηα γηα ηνπιάρηζηνλ 360 

εκέξεο) ζα δηακνξθώλεηαη θαη ην ζπλνιηθό εηήζην θόζηνο ηεο πξνζθνξάο θάζε 

πξνκεζεπηή.  

15.Σα αλσηέξσ πηζηνπνηνύληαη κε ηελ θαηάζεζε εζώθιεηζησλ νδεγηώλ ρξήζεο. 

16.Να ιεηηνπξγεί ππό ηάζε 220 Volt θαη λα ζπλνδεύεηαη από ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο (UPS). 

17. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κνλάδα κέηξεζεο ISE. 

18.Σν service θαη ηα αλαιώζηκα (απηνληζκέλν λεξό ή νπνηνδήπνηε ζύζηεκα απνληζκνύ ηνπ 

λεξνύ απαηηεζεί, ιπρλίεο, θπβέηεο θ.α) εθηόο ησλ πξνζθεξνκέλσλ, ζα βαξύλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αλαιπηή ε Δηαηξεία λα αλαιακβάλεη άκεζα ηελ επηδηόξζσζε θαη 

ζε αδπλακία άκεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο λα αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

επεηγνπζώλ εμεηάζεσλ. 

19. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα πιήξσο νξγαλσκέλν ηκήκα 

ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ησλ βηνρεκηθώλ 

αλαιπηώλ. Bεβαίσζε όηη ν πξνκεζεπηήο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηε παξνρή πιήξνπο 

ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο κε αλάινγα εθπαηδεπκέλα ζηειέρε. Να θαηαηεζεί ε 

ιίζηα κε όινπο ηνπο αλαιπηέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ζπληεξνύληαη  από ηελ εηαηξία ζε 

Γεκόζηα λνζνθνκεία θαη γεληθά ζε πγεηνλνκηθέο κνλάδεο.  

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ην εηήζην θόζηνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ  ζην Δζληθό  ζρήκα ειέγρνπ πνηόηεηαο  γηα ηηο βαζηθέο  βηνρεκηθέο  

παξακέηξνπο.     

ηνλ αξηζκό ησλ  αλαθεξόκελσλ εμεηάζεσλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη νη απαηηνύκελεο εμεηάζεηο 

γηα ηελ βαζκνλόκεζε (βάζεη απαηηήζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ) θαη ηνλ θαζεκεξηλό (255 

εκέξεο/ έηνο) εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο δύν ζεκείσλ, ησλ απνηειεζκάησλ. Να ιεθζεί ππόςε 

όηη ε θεξξηηίλε ζα εθηειείηαη 2 θνξέο/εβδνκάδα θαη νη εμεηάζεηο γηα εζσηεξηθό έιεγρν 

πνηόηεηαο ζα εθηεινύληαη 104 εκέξεο (52 εβδ. Υ2)  πεξηνδηθά θαηά έηνο, ελώ ε ΖbA1c 1 

θνξά/εβδνκάδα.  

Να θαηαηεζνύλ δειώζεηο ζπκκόξθσζεο CE ηνπ αλαιπηή, ησλ πξνζθεξόκελσλ      

αληηδξαζηεξίσλ, βαζκνλνκεηώλ θαη πιηθώλ  ειέγρνπ πνηόηεηαο. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα 

δηαζέηεη ISO θαηά 9001, 13485 θαη 14001 

ΑΛΛΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

1. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηκέο σο αθνινύζσο : 

 πλνιηθή ηηκή (θόζηνο) αλά εμέηαζε. 

 Σηκή γηα όια ηα πξνζθεξόκελα πιηθά αληηδξαζηεξίσλ, θαζώο θαη ηα επηπξόζζεηα πιηθά 

βαζκνλόκεζεο, νξνί ειέγρνπ θαη ινηπά αλαιώζηκα, κε ηελ εκπνξηθή ηνπο νλνκαζία θαη ηνλ 

αλαινγνύληα Φ.Π.Α. 

2. Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα ππνινγίζνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ζπζθεπαζηώλ πνπ ζα δειώζνπλ 

θαη ηνλ αξηζκό ησλ εμεηάζεσλ πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηηο βαζκνλνκήζεηο θαη ηνλ έιεγρν 

πνηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαη 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ . Απηό είλαη θύιιν ζπζρεηίζεσο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο παξνύζεο ηερληθήο πεξηγξαθήο. ην θύιιν απηό ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα όιεο νη 

ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

αληηδξαζηεξίσλ θαη ηνπ κεραλήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα πεξηγξαθή. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα απαληά ζηελ πεξηγξαθή παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν 
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ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη δώδεθα (12) κήλεο.  

Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αλαδόρνπ.  

  

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. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 

ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ 

Νόκνπ 4412/16.  

   

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

 

Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 

ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεύζπλε 

δήισζε, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 92 παξ.1 ηνπ Ν. 

4412/2016, 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 ενιαίορ και οι επί μέποςρ συπαγισμένοι, ανεξάπτητοι υάκελοι θα αναγπάυοςν: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

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

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνύληνο 

ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλεη: 

2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα 

ζηε δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

1 ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειώλεη 

όηη ζπκθσλεί  κε  ηηο  ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  όπσο  απηέο  αλαθέξνληαη  ζην     

ΑΡΘΡΟ  2  –ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΔΑ: ΩΥ2ΑΟΡΡ1-ΜΩΕ
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O θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ Ν. 4412/2016:  

 Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο όπσο απηά απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ θαζώο θαη ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ. 

 Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ – 

ηερληθή επάξθεηα (γλώζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Η 

Σερληθή Πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί κόλν σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ δηαγσληδόκελνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξόκελε 

ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεσλ, εθηόο από ην ΦΠΑ. 

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  

 

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ ε 

πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζόηηκεο ζεσξνύληαη νη 

πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΡΑΣΖΔΗ 

 

Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,07%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ 

ΔΑΑΓΗΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 4%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη απηέο 

πνπ ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΣΡΟΠΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ 

 

 Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο, ή ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή 

ηνπο αλά κήλα ή όπσο άιισο ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο.  

Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ύζηεξα από ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη βάζεη ηνπ Ν. 4412/16 άξζξν 200. 

Σν ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ 

Αλάδνρν ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε 

Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία. 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο αλά εμέηαζε επί (Υ) ηηο αληίζηνηρεο δηελεξγεζείζεο 

εμεηάζεηο. 

Ο Πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνλ ηξόπν πνπ ην Ννζνθνκείν πξνζδηνξίδεη 

ηνλ αξηζκό ησλ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ αλά ρξνληθή πεξίνδν ειέγρνπ – πξνζδηνξηζκνύ 

πιεξσκήο, δει. αξηζκό εμεηάζεσλ επί (Υ) ηηκή ζύκβαζεο αλά εμέηαζε = (ίζνλ) πιεξσηέν. 

 

ην ηέινο θάζε κήλα ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθό πηζηνπνίεζεο από επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην 

νπνίν ζα ζπκθσλεί κε ηνλ αξηζκό ησλ εμεηάζεσλ ηνπ θαηακεηξεηή (counter) ηνπ κεραλήκαηνο 

θαη ηνλ αξηζκό ησλ εμεηάζεσλ πνπ ζα πξνθύπηεη από ηελ θαηαλάισζε ησλ αλαισζίκσλ, πιηθώλ 
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βαζκνλόκεζεο, controls θ.ι.π., ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο. 

Δπίζεο ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ζα γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο πνζόηεηαο ησλ κε 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ, ε νπνία καδί κε ηα θαηαλαισζέληα 

αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ πνζόηεηα ησλ παξαδνζέλησλ αληηδξαζηεξίσλ, 

βάζεη ησλ αληηζηνίρσλ Γειηίσλ απνζηνιήο – Σηκνινγίσλ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ-αλαισζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε εηαηξεία-πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη ηα επηπιένλ αληηδξαζηήξηα – αλαιώζηκα πνπ απαηηνύληαη 

δσξεάλ ή λα εθδώζεη πηζησηηθό ηηκνιόγην ηζόπνζεο αμίαο. 

 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα αλαλεώλεη ηα πιηθά ζε πεξίπησζε πνπ πιεζηάδεη ν 

ρξόλνο ιήμεο ηνπο λα γίλεηαη ε επηζηξνθή ηνπο, κε έθδνζε πηζησηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13.       ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 

Η παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. ε 

πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δύλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 

νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειό ηεο, σο επόπηε ηεο ζύκβαζεο, 

κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν. 4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 14.     ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία,  

(Ν. 4412/16).  

 

 

πλεκκέλα:  

1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 

2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  

3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

4) Τπόδεηγκα θύιινπ ζπκκόξθσζεο 

 

 

    ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                              Ο Γηνηθεηήο                                                       

                                                                 Μπαληή Αζαλάζηνο  

                   

                         

                             

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥ2ΑΟΡΡ1-ΜΩΕ





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 8 

 
1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

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

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΚΑΗ 
ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ  ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ  ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ 

ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ   
 
 
 
 

  
Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.  Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζπκθώλσο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ 
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
παξνύζα δηαθήξπμε ζπκθώλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθόζνλ ν δηαγσληζκόο 
θαηαθπξσζεί ζην πξόζσπό κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξώλ 
από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, λα 
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
δ. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

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

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΚΑΗ 
ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ  ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ  ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ 

ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ   
 
 
 

 
Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό, 
ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ 
e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεύζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΥ2ΑΟΡΡ1-ΜΩΕ
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3.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΠΗΝΑΚΑ 1 – ΠΗΝΑΚΑ 2 – ΠΗΝΑΚΑ 3) 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

A/A ΔΗΓΟ 
ΚΩΓΗΚΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΣΗΜΖ ΟΛΟΓΡΑΦΩ Φ.Π.Α % 

1           

…           

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΤΛΗΚΑ - ΤΛΗΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ- ΤΛΗΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

A/A ΔΗΓΟ 
ΚΩΓΗΚΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΥΡΖΖ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΚΔΤΑΗΩΝ 

ΔΣΖΗΩ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ 

1             

…             

   ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ €   
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ΠΗΝΑΚΑ 3  

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΟΜΑΓΑ ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

 

Α. ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ 

Β. ΑΝΑΛΩΗΜΑ 

ΤΛΗΚΑ 

ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ- ΤΛΗΚΑ 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ 

Γ. 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ 

Γ. 

ΔΣΖΗΟ 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ 
Α/Α  ΔΞΔΣΑΖ 

ΔΣΖΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΔΣΖΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΚΔΤΑΗΩΝ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΔΣΖΗΟ 

ΚΟΣΟ 

ΤΚΔΤΑΗΩΝ 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ 

1                  

…                   

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΟΜΑΓΑ €   

 

 

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ                       
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

Λ.Φπιήο 8
ε
 ζηάζε & π. Θενιόγνπ 1 

ΙΛΙΟΝ Σ.Κ. 13122 
Πιεξνθνξίεο: Σζνπθαιά Υξηζηίλα 
Σει. 213 2015353, FAX: 213 2015348                                                                                   
ekaprom1@eka-hosp.gr 

                                      ΙΛΙΟΝ, 02-12-2019 

                                   Αξηζ. πξση.: 8150 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  
ΚΑΙ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

                        ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 22/2019 

 

 

 

4.ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

 
Πξνο:        ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ  ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ  ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Παξάγξαθνη πκθσλία ή κε Υαξαθηεξηζηηθώλ πξνζθεξνκέλνπ πιηθνύ Παξαπνκπέο ζηα εγρεηξίδηα 

   

   
 

 
 
 

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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