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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                          
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ      Κππαξηζζία 16/03/2022  
ΗΠΔΙΡΟΤ  ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ                             Α.Π. 1550  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ  
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ                                                                                    
                                          
Σκήκα: Οηθνλνκηθό  
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ  
Γ/λζε: Αι. Καιαληδάθνπ  13 
Κππαξηζζία,  Σ.Κ.  24 500                
Σει. 27613-60170 
Email : promitheies@noskypar.gr   
                                  

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 ΔΧΣΔΡΙΚOY ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  

ΣΧΝ ΛΟΙΜΧΓΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  
 
 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο - Ννζειεπηηθή 
Μνλάδα Κππαξηζζίαο  

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο   

ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ηκεξνκελία:   28/03/2022 - Ηκέξα:  Γεπηέξα                 
Ώξα: 14:30 κ.κ. 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Ηκεξνκελία:  29/03/2022 - Ηκέξα: Σξίηε   
Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο, Αι. 
Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία, Σ.Κ. 24 500 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚOY 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΛΟΙΜΧΓΧΝ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ) 1359 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 72224200-3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 5.247,00  € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 

Σκεκαηηθή παξάδνζε ζηελ απνζήθε ζχκθσλα κε 
ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο  

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ  
Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Μνλάδαο θαη ζην 
πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΓΗ 

 
Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο – Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο, έρνληαο ππόςε: 
Α. Σηο δηαηάμεηο:  
α) Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).  
β) Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ Δπνπηεπνκέλσλ απφ ην 
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 17PROC005949189 2017-03-
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γ) Σνπ Ν. 4052/1-03-2012 Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 
θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ «Έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ 
ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ................... γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε 
δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο.  
δ) Σνπ Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145 Α/5-8-16) πεξί «Αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».  
ε)Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο 
επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ.  
ζη) Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 Α΄/2014), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
δ) Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
ε) Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ 
αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94, ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 757/Β/10-
10- 94).  
ζ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ……………… ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 
(Φ.Δ.Κ. 36 Α - 09/03/2021) 
 
Β.  Σηο απνθάζεηο:  
1. Σελ ππ΄ αξίζκ. 7/18-02-2022 (ζέκα 9ν) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο κε 

ηελ νπνία εγθξίλεηε ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαπξαγκάηεπζεο.  
2. Σελ ππ’ αξηζκ. 43/31-01-2022 Πξάμε ηνπ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο – Ν.Μ. 

Κππαξηζζίαο κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
3. Σηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηνπο ηαθηηθνχο δηαγσληζκνχο 

θαη αθνξνχλ ζε επηηαθηηθέο αλάγθεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δσήο ησλ αζζελψλ θαη ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο.  

 
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

  
Με ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  ιφγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηελ 
πξνκήζεηα  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚOY ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΛΟΙΜΧΓΧΝ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη άκεζεο θαη επηηαθηηθέο 
αλάγθεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο, πξνυπνινγηζκνχ 
5.247,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 
  
2. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ  
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γ.Ν. Μεζζελίαο – Ν.Μ. Κππαξηζζίαο  
Γηεχζπλζε: Αι. Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία, Σ.Κ. 24 500 
Σειέθσλν : 27613-60170, Fax: 27610-22018, email: promitheies@noskypar.gr 
Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Πφηαξε θαη Γεσξγία Καιθαβνχξα 
 
3. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Πξσηφθνιιν 
Ννζειεπηηθήο 
Μνλάδαο 
Κππαξηζζίαο 

28/03/2022 
Ώξα:14:30 κ.κ. 

Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο,  
Αι. Καιαληδάθνπ 13 
Κππαξηζζία, Σ.Κ. 24 500 

29/03/2022 
Ώξα:10:00 π.κ. 
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Οη ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη ηηο 28/03/2022 εκέξα                                                      
Γεπηέξα θαη ψξα 14:30 κ.κ. ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Γηεπζ.: Αι. Καιαληδάθνπ 
13 Κππαξηζζία, Σ.Κ. 24 500. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
ζηηο    29/03/2022 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ.  
 
4. ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(www.kyparissiahospital.gr)  
 
5. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
Σν άξζξν 4 ηνπ Ν. 2955/01.  
 
6.ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο 
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο:  
1. Δίλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη   
2. θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο   
3. κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 
α. γηα θάπνην απ’ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα 
θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 
 • ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 
ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 
 • δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο 
θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).  
• απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 
48).  
• λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 
2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305).  
β. ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο  
γ. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  
4. είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ 

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 
7. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡOΦΟΡΧΝ  
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

http://www.kyparissiahospital.gr/
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δηελέξγεηαο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ήηνη  28/03/2022 εκέξα  Γεπηέξα 
θαη ώξα 14:30 κ.κ.  

β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ 
παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ (αξ. N. 4412/16). Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε <<Να κελ αλνηρζεί από ηελ 
ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία>>. 

 
8. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην N. 4412/16, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν 
αληίγξαθα. ε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη 
λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη 
λα θέξεη ζπλερή αξίζκεζε. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε 
αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο.  
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
2.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.4. Η εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά  
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
3.1. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο, (Πξσηφηππα θαη αληίγξαθα), ηνπνζεηνχληαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ». 
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ηνπνζεηνχληαη 
ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απνξξίςεσο 
ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη 
ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
9. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξώ, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηηκέο ηνπ 
παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ηεο Δ.Π.Τ (όπνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζα αλαθέξεηαη όηη δελ 
αληηζηνηρνύλ) κε αλαθνξά  ηνπ θσδηθνύ είδνπο θαη ηεο ηηκήο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ.  
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο, θφζηνο αζθάιηζεο, 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ιπ.) βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί 
ζηελ πξνζθνξά. 
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
Α) Σηκή κνλάδαο ρσξίο Φ.Π.Α. 
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηφ Φ.Π.Α. θαη χλνιν Φ.Π.Α. 
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε Φ.Π.Α. 
Η ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  
Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία από ηηο θάησζη πεξηπηώζεηο : 
1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ. 
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ. 
3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο. 
4. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 
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5. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο.  
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 28/03/2022 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:30, είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο / θνηλνπξαμίεο 
απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.  
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη.  
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ 
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζην Σκήκα θαη ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην 
Ννζνθνκείν, ηκεκαηηθά, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή, χζηεξα απφ απνζηνιή εγγξάθνπ 
αηηήκαηνο, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ αηηήκαηνο. 
Δπί ησλ ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ ζα ηζρχνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 
Σν θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, ν πίλαθαο εηδψλ θαζψο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζα δίλνληαη απφ ην γξαθείν Πξνκεζεηψλ. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 Αλεμάξηεην  εμσηεξηθό run control πνπ λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά όια ηα αληηζώκαηα 
γηα ηνλ θαζεκεξηλό έιεγρν πνηόηεηαο ζπγρξόλσο ζηηο νξνινγηθέο εμεηάζεηο HIV1, 
HIV2, HTLV1, HTLV2, HCV CORE, HBsAg, Syphillis, ζε κηθξή ζπζθεπαζία 0,5 – 1,5 ml 
γηα απνθπγή επηκνιύλζεσλ θαη κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα.  

 Σν εμσηεξηθό controlζα πξέπεη λα είλαη έλαο αλεμάξηεηνο νξόο ν νπνίνο λα πεξηέρεη 
ρακειό ηίηιν αληηζσκάησλ / αληηγόλνπ, ώζηε λα κπνξεί λα ειέγρεη ζπγρξόλσο όιεο 
ηηο εμεηάζεηο ξνπηίλαο. Να πεξηέρεη ζην ίδην control αληηζώκαηα γηα HIV1 θαη HIV2, 
HTLV1 θαη HTLV2, HCV CORE, Syphillis θαη αληηγόλα γηα ην HBsAg, όξνο 
απαξάβαηνο ώζηε ν πνηνηηθόο έιεγρνο λα γίλεηαη γηα όιεο ηηο εμεηάζεηο κε ην ίδην 
control ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ westgard.   

 Σν control λα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε ζε πγξή κνξθή κε ρξόλν δσήο ηνπιάρηζηνλ δπν 
(2) ρξόληα από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Να κε ρξεηάδεηαη αλαζύζηαζε γηα 
κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα (λα ερεη ζηαζεξόηεηα ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο κεηά ην άλνηγκα 
ηνπ θηαιηδίνπ). Να είλαη ππνρξεσηηθά ζε κηθξή πνζόηεηα αλά θηαιίδην 1 -1,5 ml, γηα 
λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη  πνιιέο θνξέο ην ίδην θηαιίδην ώζηε λα κεηώλεηαη ε 
πηζαλόηεηα επηκόιπλζεο πνπ ππάξρεη κεηά από πνιιέο ρξήζεηο θαη λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηα κεηά ην άλνηγκα ησλ θηαιηδίσλ, ζύκθσλα κε ηνπο 
θαλόλεο ηνπ westgard.  

 Να ππάξρεη εηδηθή ζεηξά γηα λα ειέγρεη ηηο εμεηάζεηο σο πξνο ην HIV p24 γηα ηα 
αληηδξαζηήξηα πνπ αληρλεύνπλ ηαπηόρξνλα ην HIV-1 p24 αληηγόλν θαη ηα αληηζώκαηα   
γηα HIV-1 θαη HIV-2. Δπίζεο ην control λα έρεη ζήκαλζε CE. 

 Να θπθινθνξεί ππνρξεσηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ζεηξέο(ζπγθεληξώζεηο) ώζηε ην 
εξγαζηήξην λα κπνξεί λα επηιέγεη ηε ζσζηή ζεηξά αλάινγα κε ηα αληηδξαζηήξηα, 
κέζνδν θαη ηνλ αλαιπηή πνπ ρξεζηκνπνηεί. Απηό λα απνδεηθλύεηαη από ην έληππν 
νδεγηώλ ρξήζεσο πνπ ζπλνδεύεη θάζε θνξά ην πξντόλ. Δπίζεο λα ππάξρεη εηδηθή 
ζεηξά γηα ζύθηιε.  

 Να δίλεηαη δσξεάλ service ζην εξγαζηήξην κε ηελ αγνξά ηνπ θηη, ε ζύγθξηζε 
νκνγελώλ εξγαζηεξίσλ παγθνζκίσο (peer to peer) θαζόιε ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ 
θηη, on line, ώζηε ην εξγαζηήξην αλά πάζα ζηηγκή λα κπνξεί λα ειέγρεη ηελ απόδνζή 
ηνπ.  



   

6 

 

 Σν control λα ζπλδπάδεηαη κε panel επαηζζεζίαο θαη panel απνδνρήο παξηίδσλ (όρη 
νξνκεηαηξνπήο) ηεο ίδηαο εηαηξείαο γηα ηνλ έιεγρν θαηά ηελ παξαιαβή ησλ λέσλ 
παξηίδσλ αληηδξαζηεξίσλ. 

 
ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 
Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζηελ Διιάδα θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθώλ ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ πνηόηεηαο λα είλαη αλεμάξηεηνη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ 

θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015 

ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 919 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξώπεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.  

Δπίζεο ε πξνκεζεύηξηα εηαηξεία πξνκεζεπηήο λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν πνηόηεηαο, 

λα εμεηδηθεύεηαη ζε ζέκαηα εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη λα κελ 

εκπιέθεηαη ζηελ πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ ή κεραλεκάησλ νύηε ζε ζέκαηα 

δηαπίζηεπζεο πηζηνπνίεζεο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα θαη αμηνπηζηία 

ησλ απνηειεζκάησλ.  

 
 
 

 
                                                                                       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ   
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