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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΩΛ ΡΔΠΡ ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  ΓΗΑ ΡΖ ΚΞΚΑ ΓΗΑ ΡΖ Λ.Κ. ΑΓΟΗΛΗΝ 

 

Έρνληαο ππόςε:  

Α) Ρηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα:  

1. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ ζχζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο & άιιεο δηαηάμεηο».  

5. Σνπ Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο».  

6. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».  

7. Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ.  

8. Σνπ Ν. 4486/2017 (ΦΔΚ 115/07.08.2017) «Μεηαξξχζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

9. Σνπ Ν. 4782/21 (ΦΔΚ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

 

Β) Ρα έγγξαθα θαη ηηο απνθάζεηο: 

 1. Η ππ. αξηζκ. πξση. 1ε/28-01-2021 ζέκα 10ν  Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ  απφ ην Ννζνθνκείν. 

2. Η ππ. αξηζκ. 740-2021 κε ΑΓΑ: 66Α746904Μ-Θ29 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ ην λνζνθνκείν. 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΩΛ ΡΔΠΡ ΚΔ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  ΓΗΑ ΡΖ 

ΚΞΚΑ ΓΗΑ ΡΖ Λ.Κ. ΑΓΟΗΛΗΝ» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 1359ΑΝ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  
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Α. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΩΛ ΡΔΠΡ ΚΔ 

ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  ΓΗΑ ΡΖ ΚΞΚΑ ΓΗΑ ΡΖ Λ.Κ. ΑΓΟΗΛΗΝ», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, σο αθνινχζσο: 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 
 

A.  ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ 
ΡΚΖΚΑ 
 

ΔΜΔΡΑΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
Π 

ΑΛΑΙΡΔΠ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ
Π ΔΡΖΠΗΝΠ 
ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘ
Ζ ΡΗΚΖ 
/ΔΜΔΡΑΠΖΠ 

ΠΛΝΙΗΘ
Ν ΞΝΠΝ 
ΣΩΟΗΠ 
ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘ
Ν ΞΝΠΝ 
ΚΔ ΦΞΑ 

ΜΠΜΑ  3.1 Γεληθή 
Αίκαηνο 

ΜΔ ΤΝΟΓΟ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

ΑΝΑΛΤΣΗ 
ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΠΜΑ 

2.000 1,175 € 2.350,00 € 2.914,00 € 

 

Σν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 5.828,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο 

(ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αγξηλίνπ γηα έλα (1) έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε 

εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε)], φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ –πνζφ ή ρξφλνο- επέιζεη πξψην.. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν, ζα αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα 

ηνπ γηα εηήζηα παξάηαζε. 
 

B. ΑΛΑΙΡΖΠ ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝΠ ΚΞΚΑ ΚΔ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

Ο αλαιπηήο λα είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο.  
Η ηαρχηεηα ηνπ αλαιπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 70 δείγκαηα ηελ ψξα.  

Να ρξεζηκνπνηεί δείγκαηα νιηθνχ αίκαηνο θαη ε απαηηνχκελε πνζφηεηα δείγκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 30κL 
νιηθνχ αίκαηνο. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχζεη πξναξαησκέλν ηξηρνεηδηθφ δείγκα . 

Να κεηξά θαη λα ππνινγίδεη αμηφπηζηα ηηο παξαθάησ δηαγλσζηηθέο παξακέηξνπο ,ηφζν ζηα θπζηνινγηθά φζν θαη 
ζηα παζνινγηθά δείγκαηα: 

 α. Αξηζκφ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) 

 β. Αξηζκφ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (RBC) 
 γ. Αηκνζθαηξίλε (HGB) 

 δ. Αηκαηνθξίηε (HCT) 
 ε. Μέζν φγθν εξπζξψλ (MCV) 

 ζη. Μέζε πνζφηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCH) 

 δ. Μέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο (MCHC) 
 ε. Δχξνο θαηαλνκήο εξπζξψλ (RDW) 

 ζ. Αξηζκφο αηκνπεηαιίσλ (PLT),  
 η.  Αηκνπεηαιηνθξίηε (PCT) 

 ηα.Μέζν φγθν αηκνπεηαιίσλ (MPV) 
 ηβ.Δχξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ (PDW) 

 ηγ. Λεκθνθχηηαξα, Μνλνπχξελα, Κνθθηνθχηηαξα (ζε απφιπην αξηζκφ θαη πνζνζηφ). 

Η κέηξεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο λα γίλεηαη κε δηεζλψο απνδεθηή θαη βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλε κέζνδν κε ηε 
ρξήζε αληηδξαζηεξίσλ ρσξίο θπάλην.  

Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα λα κεηξνχληαη ζε μερσξηζηφ ζάιακν απφ ηα ιεπθά πξνο απνθπγή ιπηηθνχ 
αληηδξαζηεξίνπ θαηά ηελ κέηξεζε ησλ εξπζξψλ . 

Γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ρψξνπ ζην εξγαζηήξην ν αλαιπηήο λα θαηαιακβάλεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν φγθν 

θαη λα δηαζέηεη απαξαίηεηα ελζσκαησκέλε ζηνλ αλαιπηή έγρξσκε νζφλε αθήο, ζηελ νπνία λα εκθαλίδνληαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα ηζηνγξάκκαηα  ιεπθψλ, εξπζξψλ θαη αηκνπεηαιίσλ θαη λα ηα 

εθηππψλεη ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ εθηππσηή .  
Να δηαζέηεη πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Να δηαζέηεη πξφγξακκα ειέγρνπ πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη κε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ησλ αζζελψλ. Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά. 

Σν ξχγρνο δεηγκαηνιεςίαο λα απηνθαζαξίδεηαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή ψζηε λα κελ έξρεηαη ζε 
επαθή ην πξνζσπηθφ κε ηπρφλ ππνιείκκαηα δεηγκάησλ ζην ξχγρνο.  

Να μεπιέλεηαη απηφκαηα, ρσξίο θακία επέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή, θαηά ην μεθίλεκα θαη ην θιείζηκν ηνπ. 



Να δηαζέηεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ζηάζκεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. 
  Να δηαζέηεη ζχζηεκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ ππνιεηκκάησλ πξσηετλψλ κεηά απφ θάζε κέηξεζε. Να 

πεξηγξαθεί. 

Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία 
απνηειεζκάησλ κέζσ ζχξαο USB ε νπνία θαη εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη ηαρχηαηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. 

Να δηαζέηεη κεγάιε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο αξρείνπ. 
Να πξνζθεξζεί  πξφηππν αίκα ειέγρνπ (control) θαη πξφηππν αίκα ξχζκηζεο (calibrator) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ γηα ην πνηνηηθφ έιεγρν θαη βαζκνλφκεζε ηνπ αλαιπηή. 
Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα πιήξσο νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο 

ππνζηήξημεο κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρψξν ησλ αηκαηνινγηθψλ αλαιπηψλ. 

Να θαηαηεζεί πειαηνιφγην ηεο εηαηξείαο κε αηκαηνινγηθνχο  αλαιπηέο αθξηβψο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ κε ηνπο 
πξνζθεξφκελνπο ζε Γεκφζηα Ννζνθνκεία ή Κέληξα Τγείαο γηα λα αμηνινγεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ αληηπξνζψπνπ 

Οη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αλαιπηή λα είλαη ζηα ειιεληθά  
Να ππνζηεξίδεηαη κε ζχζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο ηάζεο (UPS). 

Γ.1. ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 

Γ.1.1.Αληηθείκελν πξνκήζεηαο. 
1.Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην 

ησλ πιηθψλ,  πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ  , γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο , θαζψο θαη ηηο 
απαηηήζεηο , ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο απηψλ. 

2.Ο αλαγξαθφκελνο αξηζκφο εμεηάζεσλ , είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο γηα έλα (1) ρξφλν θαη κπνξεί λα ειαηησζεί 
κέρξη  πνζνζηνχ 20%ή λα απμεζεί σο 30% . 

Γ.1.2.Οξνη δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.Γείγκαηα 
      Καηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επίδεημεο 

δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ κε ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη αλαιπηέο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή 
αμηνιφγεζεο. 

2. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ : 

       α. Υψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ. 
       β. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

       γ. Υξφλνο παξάδνζεο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία. 
       δ. Υξφλν δσήο (εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο) 

       ε. Σε ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
3. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε Αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο πνπ βξίζθεηαη ην 

εξγνζηάζην παξαγσγήο αληηδξαζηεξίσλ, ε νπνία ζα βεβαηψλεη φηη ην εξγνζηάζην δηαζέηεη άδεηα δπλαηφηεηαο 

παξαγσγήο in vitro αληηδξαζηεξίσλ. 
Γ.1.3.Σερληθνί πξνζδηνξηζκνί. 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε βάζε ηηο Σερληθέο Πεξηγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα . 
2. Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο (νηθνλνκηθή θαη ηερληθή), φηη ην είδνο πνπ 

πξνζθέξνπλ εθπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηά πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή επνπζηψδεηο. Γηα ην ιφγν 
απηφ πξέπεη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ λα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο γηα λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή. 

Γ.1.5. ΙΓΙΑΙΣΔΡΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

Α. Σν πξνηφλ ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ λα κελ έρεη 
παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ . 

Β. ε πεξίπησζε , πνπ παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο πξηλ ηεο ιήμεο ηνπ θαη ελψ έρνπλ ηεξεζεί απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή νη πξνβιεπφκελεο  ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ,ππνρξενχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

αιινησζείζεο πνζφηεηαο .  
 Γ. Να θαηαηεζεί ιίζηα εγθαηεζηεκέλσλ αλαιπηψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ, ζε δεκφζηα ειιεληθά λνζνθνκεία γηα 

ιφγνπο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο /πξνδηαγξαθέο απνηειεί αηηία απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο . 
 

    Γ.2. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
Οη πξνζθεξφκελνη αλαιπηέο λα είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ζχγρξνλεο  ηερλνινγίαο, ζηεξεάο θαη αλζεθηηθήο 

θαηαζθεπήο.  

Σα  ππφ πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα , ακεηαρείξηζηα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηηο ηειεπηαίεο 
επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. 

Να ζπλεξγάδνληαη άκεζα, γξήγνξα θαη αμηφπηζηα κε ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα, calibrators θαη θάζε 
είδνπο ρξεζηκνπνηνχκελα ρεκηθά, κέζσ εθαξκνγήο ησλ αλάινγσλ πξνεγθαηεζηεκέλσλ κεζνδνινγηψλ.  

Οη δεηνχκελεο επηδφζεηο, απνδφζεηο θαη δπλαηφηεηεο ησλ αλαιπηψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ, ζα πξέπεη 
απαξαηηήησο λα πηζηνπνηνχληαη κε θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  



Πξνυπφζεζε αμηνιφγεζεο απνηειεί ε θαηάζεζε θχιινπ ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν ζα απαληάηαη κε θάζε 
ιεπηνκέξεηα θαη κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη φια ηα αηηήκαηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Όπνπ δεηείηαη ή θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αλαδξνκή ζε 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. 
(Απαξάβαηνο φξνο). 

Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνδεηθλχεηαη έγγξαθα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη δπλαηφηεηα 
γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ εμεηάζεσλ, 
θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ (standards, controls) ζε πνζφηεηεο 

ηέηνηεο πνπ λα κελ παξαθσιχεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 
Γ.3.  ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

1. Δθηφο ησλ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ηα ινηπά απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά, φπσο αληηδξαζηήξηα πιχζεο θαη 
αξαίσζεο, πιηθά βαζκνλφκεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ  θ.ι.π. (φρη ζχξηγγεο αηκνιεςίαο, θηαιηδίνπ γεληθήο , ραξηηνχ θαη 

κειαληνχ εθηχπσζεο θ.ι.π.) ζα πξνζθεξζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 

2. Oη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηηκή θαη γηα ηα είδε εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη αλαιπηέο πνπ 
ζα πξνζθέξνπλ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ή δελ αλαγξάθεηαη αξηζκφο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

 
Γ.4.  ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ   

1. Η ππεξεζία δελ ζα δερηεί νπδεκία δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηηκέο, αλά εμέηαζε, πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ απφ ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

2. Σελ αληηζηνηρία αληηδξαζηεξίσλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ  γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο θάζε εμέηαζεο. 

3. Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη κπνξεί λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξνηφληνο απφ ηελ 
αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή 

ελδερνκέλσο άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ. 
4. Αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ΔΙΝΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ. 

5. Τπνρξέσζε ηήξεζεο ειάρηζηνπ απνζέκαηνο αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
 

ΞΟΝΠΝΣΖ: 

1) Όια ηα απαηηνχκελα είδε λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, λα ελαξκνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πξφηππα ηεο ΔΔ (εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη) θαη λα είλαη καθξάο εκεξνκελίαο ιήμεο. 

2) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 

απνξξίπηνληαη. 

3) Ο ρξφλνο ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

4) Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), αλά είδνο. 

5) Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο 

πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο 

πξνζθνξέο. 

6) Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

7) Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

επηιέμεη ηελ ακέζσο επόκελε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

8) Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 

(Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Σερληθήο, θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ζε εθαξκνγή 

ηφζν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ ΦΔΚ 42/η. Α΄/25-02-2020. 



9) Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ μεθηλά απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

10) Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά Ι δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην 

ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο: 

  α) Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. 

γ) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 

ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄147). ηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

11) Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή φηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ 

φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ απνδεκίσζε  δηθαηνχληαη φκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

12) Η δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα 1 έηνο κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο εηήζηαο παξάηαζεο. 

 

 

Β. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ηελ πξνζθνξά πέξαλ ηεο  ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ηα θάησζη 

έγγξαθα: 

1. πεύζπλε Γήισζε (φπσο εθάζηνηε ηζρχζεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 

4250/26.03.2014_ΦΔΚ 74/η. Α/26.03.2014) ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  

-Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 



-Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

-Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

-Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

-Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

-Δάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ππάγεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ θαη ζε πνην θσδηθφ. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη , λα αλαθέξεηαη ή κε χπαξμε ηνπ. 

-Γεζκεχεηαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ εηδψλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. 

2. Απόζπαζκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ, (κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (30 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο), φπσο ηνπ 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ  ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ   ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ   

 

Γ. ΡΝΞΝΠ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΡΝΞΝΠ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

Γεπηέξα  17/05/2021 

Ώξα 12:00πκ Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ 

 

 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηφ θάθειν ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Αηησι/λίαο-Ν.Μ. Αγξηλίνπ, έσο θαη ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. Πξνζθνξέο πνπ ζα 

θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, δε ζα αμηνινγνχληαη. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ 

ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Η πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Γ. ΓΔΛΗΘΑ 

Γηα φηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκήζεηεο λφκσλ θαη Π.Ν.Π. πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, 

ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 



α)Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ 
βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε 
νπνία απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 
130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» - ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη καδί κε 
ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεγνξία 
ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιόγσ πξντόλ. Αλ θάπνην πξντόλ δελ εληάζζεηαη ζηε 
δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηό ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. Σα ηαηξνηερλνινγηθά 
πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648, (ΦΔΚ 2198/Β/2-10-2009) 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» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο 
δηαθήξπμεο, φζν θαη θαηά ηε θάζε ζχλαςεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε 
δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ αλάινγσλ ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 
ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπο, είηε πξφθεηηαη 
γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ , είηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα πξντφληα απηά λα 
θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή ΚΤΑ ζήκαλζε CE.  

β) Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 
ΚΤΑ ΓΤ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΚ 32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

γ) Η ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη 
νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ 
επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ 
ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, 
(ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Πξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο 
πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, 
αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.  

Δπηπιένλ: 

δ.    Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ 
νλνκαζία ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα ή ην ινγφηππν απηήο, φρη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία, 
αιιά αηνκηθά ζε θάζε πξντφλ (ηεκάρην εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο) μερσξηζηά. Όζα πξντφληα έρνπλ αηνκηθή 
ζπζθεπαζία λα είλαη ηππσκέλα επ' απηήο.  

ε.    Όια ηα πξντφληα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ απνζηείξσζε, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα έρνπλ 
ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ 
ηδηνηήησλ ηνπο ή κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιήγνπλ απηέο.  

δ.    Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα αλαγξάθνπλ ην ρξφλν 
απνζηείξσζεο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο ή κφλν ην ρξφλν ιήμεο απηήο ηππσκέλα ή αλάγιπθα απφ ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαζψο θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απνζηεηξψζεθαλ.  

ε.   Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, φπσο απηφ  ηζρχεη (ISO 9001-
2003). Να θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 

. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ επη πνηλή απφξξηςεο : 
  α. Υψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ 
 β. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ηφπνο εγθαηάζηαζεο απηνχ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ηδία εηαηξεία λα επηζπλάπηεηαη μερσξηζηή Τ.Γ. ε νπνία ζα αλαθέξεη ην 
εξγνζηάζην  πνπ ζα γίλεη ε θαηαζθεπή θαη φηη  ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/ επίζεκνο αληηπξφζσπνο έρεη 
απνδερζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζθέξνληα. 

                                                                                         

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

                                                                         

ΑΛΓΟΔΑΠ ΠΡ. ΡΠΩΙΖΠ  


