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ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ ΣΑΥΔΩΛ ελέγσυν 

ανηιγόνυν SARS-CoV-2 (RAPID TEST) 

 

Έσονηαρ ςπότη:  

Α) Σιρ διαηάξειρ όπυρ αςηέρ ιζσύοςν ζήμεπα:  

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. H παξ.4 ηνπ αξ.9 ηνπ  ΠΓ 80/2016. 

10. 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) Σα έγγπαθα και ηιρ αποθάζειρ: 

 1. Η αξ. πξση. 17376/30-12-2021 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα 

ηνπ δηαγσληζκνχ  απφ ην Ννζνθνκείν. 

2. Σελ ππ.αξηζκ.1607/30-12-2021 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ΑΓΑ:    ΧΗ246904Μ-

0Ο8.  

ΠΡΟΘΖΡΤΔΗ 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο κε ζέκα «ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ ΣΑΥΔΩΛ ελέγσυν ανηιγόνυν SARS-

CoV-2 (RAPID TEST) 

mailto:gnaprom@gmail.com


» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο,  φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 

Α. ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΣΖ ΠΡΟΘΙΖΖ 

Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ ΣΑΥΔΩΛ ελέγσυν ανηιγόνυν SARS-CoV-2 

(RAPID TEST) », κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, 

σο αθνινχζσο: 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α 
ΠΗΛΑΘΑ ΚΔ ΣΑ ΕΖΣΟΤΚΔΛΑ ΔΗΓΖ 

   
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΠΟΟ

ΣΗΣΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

ΣΔΛΙΚΗ 

αληηδξαζηήξηα γηα RAPID TEST γηα ηελ αλίρλεπζε ζε βηνινγηθά 

δείγκαηα CORONAVIRUS SARS-Cov-2 

 

7800 

15.00,00 € 

   

 

Τποσπευηικά θα ππέπει να καηαηεθούν δείγμαηα ή prospectus. Δθ’ όζον απαιηείηαι καηάθεζη δειγμάηυν 

ιζσύοςν ηα αναθεπόμενα ζηο άπθπο 214 ηος Λ. 4412/2016 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ: 

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) ε πεπίπηυζη αδςναμίαρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, η Αναθέηοςζα Απσή θα έσει ηην δςναηόηηηα να 

επιλέξει ηην αμέζυρ επόμενη ζςμθεπόηεπη από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ. 



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. 

 

Β. ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ 

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

έγγξαθα: 

1. Τπεύθςνη Γήλυζη (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 πέληε εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. 

2. Απόζπαζμα Ποινικού Κηηπώος, (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. Φοπολογική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ  ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

4. Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ   ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ   

 

Γ: ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ / ΦΤΙΙΟ ΤΚΚΟΡΦΩΖ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β 

ην θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο α πνπ 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β.   

Δπίζεο λα αλαθέξεηαη  ε ρψξα θαηαγσγήο  ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, αλ ην θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο,  

λα δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ,  ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαηαζθεπήο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Αλ δελ ην θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο  λα δειψλεηαη  ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαηαζθεπήο ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηεο,  

λα επηζπλάπηεηαη Τ/Γ  φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ Δηαηξεία ΑΑΑ ζηε κνλάδα θαηαζθεπήο 

ΒΒΒ θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/  ν επίζεκνο αληηπξφζσπνο  έρεη απνδερζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο  ζηνλ πξνζθέξνληα. 

 Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ  νη αλσηέξσ δειψζεηο  ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
Γ: ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΚΦΩΛΑ ΚΔ ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Γ 

ην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 



Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Σηκψλ. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 

4052/2012 άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ 

ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο, φπσο 

επίζεο  

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην Π.Σ.(άξζξν 8 παξ. 

4 Ν.1599/1986)  θαη 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξφζθαηνπο δηαγσληζκνχο (ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζχκβαζε 

κε άιιε λνζειεπηηθή κνλάδα)  πνπ λα επηβεβαηψλεηαη κε παξαζηαηηθά, (ζχκβαζε κε νπνηνλδήπνηε 

δεκφζην θνξέα)  

ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 88 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

 

Δ. ΣΟΠΟ ΘΑΗ ΥΡΟΛΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ 
ΘΑΣΑΙΖΘΣΗΘΖ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΤΠΟΒΟΙΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΛ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΛΔΡΓΔΗΑ  

Λ.Κ.ΑΓΡΗΛΗΟΤ 

  10 /01/2022 

Ώπα 14:00:00 μμ Λ.Κ.ΑΓΡΗΛΗΟΤ 

 

 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. 

 

Ε. 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. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β 

 

ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ/ΦΤΙΙΟ ΤΚΚΟΡΦΩΖ 

Σα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ηαρέσλ ειέγρσλ αληηγφλσλ SARS-CoV-2 (rapid test) γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ 

λφζεζεο απφ ηνλ θνξσλντφ πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ππφ ζηνηρεία Γ1α/Γ.Π.νηθ.75342/2020 (Β' 5198) Τπνπξγηθή Απφθαζε: 



 

Α/Α ΑΠΑΗΣΖΖ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΖ 

/ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΘΖ 

ΑΠΑΛΣΖΖ 

ΠΡΟΚΖΘΔΤΣΖ 
ΣΟΗΥΔΗΟ 

ΣΔΘΚΖ 

ΡΗΩΖ 

1. Να αληρλεχνπλ αληηγφλν ηνπ SARS- CoV-2 

Τπνρξεσηηθή ΝΑΙ/ΟΥΙ  

2. 
Να εθηεινχληαη ζε δείγκαηα ξηληθά, 

θαξπγγηθά ή ξηλνθαξπγγηθά 

Τπνρξεσηηθή ΝΑΙ/ΟΥΙ  

3. Να έρνπλ έγθξηζε CE-IVD. Τπνρξεσηηθή ΝΑΙ/ΟΥΙ 
 

4. 

Να έρνπλ πξναηξεηηθψο έγθξηζε FDA- EUA. 

Πποαιπεηική ΝΑΙ/ΟΥΙ  

5. 
Να βγάδνπλ απνηέιεζκα εληφο ηξηάληα (30) 

ιεπηψλ. 

Τπνρξεσηηθή ΝΑΙ/ΟΥΙ  

6. 
Να είλαη επηδεθηηθά καθξνρξφληαο θχιαμήο 

ηνπο (πιένλ ηνπ 1 κήλα) ζε ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ (5 κε 30 βαζκνί 

Κειζίνπ). 

Τπνρξεσηηθή ΝΑΙ/ΟΥΙ  

7. 

Η εθηέιεζε θαη ε νινθιήξσζε ηνπ test λα 

γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε εμνπιηζκφ πνπ 

δηαηίζεηαη ζην kit ψζηε λα κπνξεί ην test λα 

δηαηεζεί θαη λα γίλεηαη νπηηθή αλάγλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρσξίο ζπλνδφ εμνπιηζκφ 

ηαπηφρξνλα ζε πνιιαπιέο πεξηνρέο ζηελ 

Διιάδα. 

Τπνρξεσηηθή ΝΑΙ/ΟΥΙ  

8. 

Να κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ ζπγρξφλσο θαη 

αλεμάξηεηα πνιιαπιά δείγκαηα. 

Τπνρξεσηηθή ΝΑΙ/ΟΥΙ  



9. 

Να είλαη εύθνια ζηε ρξήζε ηνπο ζηε ινγηθή 

ησλ Point of Care Test, ώζηε λα κελ 

απαηηείηαη πξνζσπηθό εμεηδηθεπκέλν ζε 

πεηξάκαηα/εμεηάζεηο κνξηαθήο βηνινγίαο, 

αιιά λα κπνξεί λα εθηειεζζεί από 

πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό (όπσο ηαηξνί, 

λνζειεπηηθό πξνζσπηθό). 

Σπγθεθξηκέλα: 

α) λα κελ απαηηνύληαη ρεηξηζκνί γηα ηελ 

θαηαλνκή δηαιπκάησλ από πηπέηεο πςειήο 

αθξίβεηαο (όγθνη κηθξόηεξνη από 0.1 ml) ζε 

αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο, 

β) λα εθηειείηαη κε ζπζθεπέο- αλαιώζηκα 

πνπ είλαη κίαο ρξήζεο θαη πιήξσο θνξεηέο, 

γ) λα κελ απαηηείηαη επηπιένλ 

πιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο άιινο από απηόλ 

πνπ ζα παξέρεη ε εηαηξεία (κε εμαίξεζε 

ρξνλόκεηξν θαη κέηξα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο). Σπγθεθξηκέλα λα κελ 

απαηηνύληαη ζάιακνη βηναζθάιεηαο 2. 

Υπνρξεσηηθή ΝΑΙ/ΟΧΙ  

10. 

Να πεξηέρνπλ δείγκαηα ζεηηθνύ θαη 

αξλεηηθνύ κάξηπξα ηθαλά λα ειέγμνπλ ηελ 

δηαδηθαζία ζε όια ηα ζηάδηα, 

Υπνρξεσηηθή ΝΑΙ/ΟΧΙ  

11. 
Σηηο ελδείμεηο απνηειέζκαηνο λα ππάξρεη 

έλδεημε εγθπξόηεηαο ηεο εθηέιεζεο ηεο 

δνθηκαζίαο εθηόο από ηελ έλδεημε γηα 

ζεηηθό ή αξλεηηθό. 

Υπνρξεσηηθή ΝΑΙ/ΟΧΙ  

12. Να έρνπλ πεξάζεη από επαξθή αμηνιόγεζε 

επαηζζεζία-εηδηθόηεηαο γηα SARSCoV-2. 

1. Ωο επαξθήο αμηνιόγεζε νξίδεηαη ε 

αθόινπζε: 

α) λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αληίζηνηρε 

ιίζηα ηνπ WHO (WHO Emergency Use 

Listing for In vitro diagnostics (IVDs) 

Detecting SARS- CoV-2) ή 

 

 

 

 

β) λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα 

αμηνιόγεζεο ηεο FIND 

(https://www.finddx.org/covid-19-old/ 

Υπνρξεσηηθή ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

 

 

 

https://www.finddx.org/covid-19-old/


 Emergency Use Listing for In vitro 

diagnostics (IVDs) Detecting SARS- CoV-2) ή 

β) λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα 

αμηνιόγεζεο ηεο FIND 

(https://www.finddx.org/covid-19-old/ 

sarscov2-eval -antigen/) κε δηαζέζηκα 

απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ή 

γ) λα έρεη δεκνζηεπζεί ε αμηνιόγεζή ηνπο 

ζε πεξηνδηθό κε θξηηέο ην νπνίν 

θαηαινγνγξαθείηαη ζηελ PubMed θαη έρεη 

Impact Factor από ηελ Clarivate Analytics 

κεγαιύηεξν ή ίζν από 2 (ην 2019 ή ην 

2020). 

Σηελ ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε ε 

αμηνιόγεζε ηεο επαηζζεζίαο ηεο 

δνθηκαζίαο γηα αλίρλεπζε SARS-CoV- 2 ζα 

πξέπεη λα έρεη γίλεη ζε ζύγθξηζε κε realtime 

PCR θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπιάρηζηνλ 

εθαηό (100) δείγκαηα από αζζελείο ηα 

νπνία έρνπλ ειεγρζεί σο ζεηηθά κέρξη θαη 

ηνλ ηξηαθνζηό ηξίην (33ν) θύθιν ηεο 

αληίδξαζεο. 

Σηε δεκνζίεπζε, ε αμηνιόγεζε ηεο 

εηδηθόηεηαο ηεο δνθηκαζίαο ζα πξέπεη λα 

έρεη γίλεη ζε ζύγθξηζε κε realtime PCR θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε ηνπιάρηζηνλ δηαθόζηα 

ζαξάληα (240) δείγκαηα από αζζελείο, ηα 

νπνία έρνπλ ειεγρζεί κε realtime PCR σο 

αξλεηηθά. 

2. Η επαηζζεζία ηεο δνθηκαζίαο γηα 

αλίρλεπζε SARSCoV-2, όπσο απηή 

πξνθύπηεη από ηελ θαηά ηα αλσηέξσ 

επαξθή αμηνιόγεζε (WHO, FIND ή 

δεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθό κε θξηηέο, όπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ), πξέπεη λα είλαη 

ίζε ε κεγαιύηεξε από 85% (κέζε ή δηάκεζε 

ηηκή) ζε δείγκαηα πνπ έρνπλ βγεη κε 

realtime PCR θαζώο θαη όηη είλαη ζεηηθά 

κέρξη θαη ηνλ 33
ν
  

 

 

 

   

 

 

 

https://www.finddx.org/covid-19-old/


θύθιν. Η εηδηθόηεηα ηεο δνθηκαζίαο γηα 

αλίρλεπζε SARS-CoV-2 ζα πξέπεη λα 

πξνθύπηεη από ηελ επαξθή αμηνιόγεζε σο 

ίζε ή κεγαιύηεξε από 98% (κέζε ή δηάκεζε 

ηηκή) ζε δείγκαηα πνπ έρνπλ βγεη αξλεηηθά 

κε realtime PCR. 

3. Εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κέζνδνο 

δελ βξίζθεηαη ζηε ιίζηα ηνπ WHO ή ζηε 

ιίζηα ηεο FIND, γηα ηελ απόδεημε ηεο 

επαξθνύο αμηνιόγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δνθηκαζίαο, από ηνπο θνξείο πνπ ηε 

ρξεζηκνπνηνύλ ή ηε δηαζέηνπλ πξνο 

δηελέξγεηα ειέγρσλ θνξείαο θνξσλντνύ, 

απαηηνύληαη ηα αθόινπζα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα ησλ ειάρηζησλ αλαγθαίσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δνθηκαζηώλ: 

α) πιήξεο αληίγξαθν ηεο δεκνζίεπζεο,

 όπσο είλαη 

δεκνζηεπκέλε από ηαηξηθό πεξηνδηθό, 

β) δηαζέζηκε πξνο επίδεημε πεξίιεςε ηνπ 

άξζξνπ ζηελ PubMed ηελ ζηηγκή ηεο 

αμηνιόγεζεο (εθηύπσζε πεξίιεςεο από 

ηζηνζειίδα ηεο PubMed), 

γ) δηαζέζηκν πξνο επίδεημε αληίγξαθν από 

ην JCR ηεο Clarivate πνπ λα θαίλεηαη ην 

impact factor ηνπ πεξηνδηθνύ, 

δ) ππεύζπλε δήισζε όηη ζηελ δεκνζίεπζε 

πνπ θαηαηέζεθε πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα 

πνηόηεηαο ηεο αμηνιόγεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα όηη ε επαηζζεζία έρεη 

ειεγρζεί κε ηνπιάρηζηνλ 100 αλεμάξηεηα 

δείγκαηα πνπ έρνπλ κεηξεζεί σο ζεηηθά κε 

realtime PCR κέρξη θαη ηνλ 33ν θύθιν, ελώ 

ε εηδηθόηεηα έρεη ειεγρζεί κε ηνπιάρηζηνλ 

240 αλεμάξηεηα δείγκαηα πνπ έρνπλ 

κεηξεζεί αξλεηηθά κε reatlime PCR. 

   

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ 

α/α 

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΙΚΠΑΛΖ 

Γ/νηηρ ΗΑΣΡΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΤ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΥΙΟΤ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

Rapid Test 7800 
  

 


