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                                                                                        ΑΓΑΜ: …………………….. 

                                                                                                                                                                                                      

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

& ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»                                        

 

Γξαθεέν Πξνκεζεηώλ                         

Πιεξνθνξέεο:  

B. ΚΟΤΣΟΤΡΑ                         

Σει.: 2271350258     

Fax : 2271044311 

 

     

                                                              ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  8/2017 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ» (ΑΚΟΗ), CPV 33141500-5 ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΟ Π.Π.Τ.Τ. ΔΣΟΤ 2015 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 33.149,32€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΠΟΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΖ ΣΖ ΣΗΜΖ 

Σόπνο 

δηαγσληζκνύ 

Υξόλνο ΓηελΫξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ 

Σειηθά Ζκεξνκελέα 

Τπνβνιάο Πξνζθνξώλ 

Κξηηάξην 

Καηαθύξσζεο 

Πξνϋπνινγηζκόο 

ΓαπΪλεο 

ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΥΗΟΤ 

 

Ηκεξνκελία 01-09-2017 Ηκεξνκελία 31-08-2017 ΠιΫνλ 

πκθΫξνπζα από 

Οηθνλνκηθάο 

Άπνςεο 

ΠξνζθνξΪ 

ΑπνθιεηζηηθΪ 

ΒΪζε ηεο Σηκάο 

33.149,32€      

κε  ΦΠΑ  

Ηκέξα: Παξαζθεπά Ηκέξα: ΠΫκπηε 

Ώξα: 10.00 πκ Ώξα: 14:00 κκ 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκεέν Υένπ, Ϋρνληαο ππόςε: 

Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν: 

1. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ 

κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
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3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

5. Σνπ ΠΓ 113/2010 "Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΔΚ 194/ηεχρνο Α) θαη ηνπ 

Ν.4152/2013 ΄΄Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Ν.4046/12,4093/12 θαη 4127/13΄΄ 

6. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ  πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα". 

7. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί 

λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ). 

8. Σνπ Ν.  4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” 

Β. Τις αποθάζεις: 

1.  Σελ ππ΄ αξηζ. 4658/2016 K.Y.A (ΦΔΚ 2937 Β/15-9-2016) έγθξηζε πξνγξάκκαηνο  ηνπ ΠΠΤΤ 

2015 ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

2. Σα  ππ΄ αξηζ. 4747/20-9-2016 ,4972/6-10-2016 θαη 4963/5-10-2016 έγγξαθα ηεο ΔΠΤ. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 13/30.07.2015 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.   

4. Σελ αξηζ. 14/10-7-2017 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία 

εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

 

                                                               ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ» 

(ΑΚΟΗ), CPV 33141500-5 εγθεθξηκέλνπ κε ην Π.Π.Τ.Τ. ΔΣΟΤ 2015 πξνυπνινγηδφκελεο  δαπάλεο 

33.149,32€ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ πκθΫξνπζα από Οηθνλνκηθάο Ϊπνςεο ΠξνζθνξΪ 

ΑπνθιεηζηηθΪ ΒΪζε ηεο Σηκάο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεέ ζηo Γεληθό Ννζνθνκεέν Υένπ,  ζηηο 01-09-2017, εκΫξα Παξαζθεπά 

θαη ώξα 10.00 πκ από ηελ αξκόδηα επηηξνπά. 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκάκα Πξσηνθόιινπ Ϋσο 31-08-2017, εκΫξα 

ΠΫκπηε θαη ώξα 14:00 κκ.  Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε. 
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Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκΫλε ζε δύν Ϋληππα (ηερληθά-νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ) 

ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη 

λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ 

δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. 

O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελδείμεηο: 

- Ζ ιΫμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

- Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκό. 

- Ο αξηζκόο ηεο δηαθάξπμεο. 

- Ζ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

- Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα. 

ηνλ θπξέσο θΪθειν ηνπνζεηνύληαη: 

 Κιεηζηόο Τπν-θΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε δχν 

Ϋληππα  (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 

 Κιεηζηόο Τπν-θΪθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν Ϋληππα  (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).  

 Κιεηζηόο Τπν-θΪθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δχν Ϋληππα  

(Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ΜΟΝΟ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επέ πνηλά 

απόξξηςεο. Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη αλά ηεκάρην ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ 

εηδψλ ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο. 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. Eπίζεο, ζα πξέπεη λα  

     αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξένπ Σηκώλ.  

Αλ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία: 

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986) θαη 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά  ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο πνπ λα 

επηβεβαηψλνληαη   κε παξαζηαηηθά, (κε νπνηνλδήπνηε θνξέα)  

 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ δελ ζα πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ηνλ πλνιηθό Πξνϋπνινγηζκό.  

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλΪζεζε πξνκάζεηαο. 

Οη θΪθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνράο, ηεο Σερληθάο θαη Οηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζα 

θΫξνπλ θαη ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ. 

 

H νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ  λα θαηαηεζεέ θαη ζε ειεθηξνληθά κνξθά ( CD ). 

 

Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε 

ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ 

επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, 

ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 
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ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο 

σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή 

βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, 

ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η 

ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξΫπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή 

ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιΪ κόλν ηε δηεπθξέληζε ά 

ζπκπιάξσζε, αθόκε θαη κε λΫα Ϋγγξαθα, εγγξΪθσλ ά δηθαηνινγεηηθώλ πνπ Ϋρνπλ άδε ππνβιεζεέ. 

ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 

Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε 

πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη 

αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά 

ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

H επηηξνπή  δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 

30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Ν.4412/2016. Η ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί 

κε ηξφπν ψζηε λα  θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο δηαθήξπμεο. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο .Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε επξψ ζχκθσλα 

κε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ.113/2010 θαη ζην Ν. 4152/2013 , κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο. 

Η θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο 

ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

1. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr) θαη 

ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (www.xioshosp.gr)  

2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ : Όξνη δηαθήξπμεο, 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

3. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (ΣΗΛ:2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr) 

4. Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – 

Γηαηάμεηο». 

                               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ XIOY «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σέηινο πξνκάζεηαο/ CPV  
ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ (ΑΚΟΗ)  

(CPV 33141500-5) 

Πξνϋπνινγηζκόο ΓαπΪλεο   33.149,32€ κε ΦΠΑ  

Υξεκαηνδόηεζε 
 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 783/14-7-2017(ΑΓΑ:73ΚΓ469073-53Π) 

 

Σόπνο Τπνβνιάο 

Πξνζθνξώλ 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα 

Πξσηνθφιινπ) 

Γηθαέσκα ζπκκεηνράο 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε 

απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε. 

Σξόπνο Τπνβνιάο 

Πξνζθνξώλ 
θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Καηαιεθηηθά Ζκεξνκελέα 

Τπνβνιάο Πξνζθνξώλ  31-08-2017, εκΫξα ΠΫκπηε θαη ώξα 14:00κκ. 

Ζκεξνκελέα Γηεμαγσγάο 

Γηαγσληζκνύ  01-09-2017, εκΫξα Παξαζθεπά θαη ώξα 10.00πκ 

Σόπνο Γηεμαγσγάο 

Γηαγσληζκνύ 
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                 

                     (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

Γεκνζηόηεηα  ΚΗΜΓΗ 

 www.xioshosp.gr  

Ζκεξνκελέα δεκνζέεπζεο 
17-08-2017 

ΓηΪξθεηα ζύκβαζεο 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 
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Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 
Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο 

 
 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-Ϊξζξν 93 

1. Τπεύζπλε Γάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο 

Γ΄. 

 Η εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο 

ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ 

απαηηεέηαη βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ). 

 Σελ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ, 

Ο.Δ θαη Δ.Δ νη δηαρεηξηζηέο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ ν 

δηεπζχλνληαο ζχκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

2. Τπεύζπλε Γάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζηελ νπνία λα 

δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

3. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

4. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα 

αληηπξνζψπσλ. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 Ϊξζξν 94 

1. Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

Απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο (θσδηθφο εηαηξίαο) 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 Ϊξζξν 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Η 

ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

πκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄, ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν επέ πνηλά απνξξέςεσο.  

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Διιεληθή 

ΝΟΜΗΜΑ Δπξψ (€) 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

(Άξζξν 117 παξ. 4), φπνηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ 

ηερλννηθνλνκηθήο.   
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2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη 

πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, φια ηα πξαθηηθά 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα νπνία δηαηππψλεη επαξθψο 

αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή κε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην αξκφδην 

φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ: 

 ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄. Οη ελαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

απνξξίπηνληαη. 

Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ 

ην δεηνχκελν απνξξίπηνληαη. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο. 

 Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΔΝΣΑΔΗ 

ύκθσλα κε ην Ϊξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα 

ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο 

θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

2. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ 

Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 
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δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4412/2016 

Δγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4412/2016 

 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ 

ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν 

Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ–

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ: 

Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο. 

 Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο  ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

 Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ 

ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά 

ηηκή. 

 

Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο  δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε δεηψληαο ηνπ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο εηο δηπινύλ, (λ.4412/2016 άξζξν 80) θαη ηα νπνία 

ειέγρεη ε επηηξνπή, πξνζθνκίδνληαο πξαθηηθφ ζην Γ γηα ηελ 

ηειηθή έγθξηζε (λ.4412/2016 άξζξν 103 παξ.6) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

(λ.4412/2016 άξζξν 105) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύεζε 

θαιάο εθηΫιεζεο έζεο  κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο (ρσξέο 
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ηνλ  Φ.Π.Α.) 

 ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν 

αλάδνρνο  δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ 

εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία 

ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα 

όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-

Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία  

 

 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ 

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 

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. 

δ. γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 106 παξ. 1-5. 

ηνπ λ.4412/2016. 

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ 

ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΠΑΡΑΓΟΖ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Η παξαιαβή – παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 

επηηξνπή, πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε ηελ 

ζχλαςε ζχκβαζεο. 

 

                                                                                                    H ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              ΔΛΔΝΖ ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

                                                              ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΚΧΝ ΤΛΛΟΓΖ ΑΗΜΑΣΟ (ΣΔΛΗΚΔ) 

                                              ΠΠΤΦΤ 2015     Π/Τ 33.149,32€ 

 

ΣΤΠΟ Η: Γηπινί Αζθνί Αίκαηνο απινί κε CPDA ή CPDA1, 450 ml γα εξπζξά 35 εκεξψλ θαη έλαλ 

δνξπθνξηθφ αζθφ ηνπιάρηζηνλ 300 ml γηα πιάζκα. 

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΚΧΝ ΣΤΠΟΤ Η: 3.200 

 

ΣΤΠΟ ΗΗ: Σξηπινί Αζθνί Αίκαηνο CPDA ή  CPDA1 450 ml γηα εξπζξά 35 εκεξψλ θαη δχν 

δνξπθνξηθνχο αζθνχο ηνπιάρηζηνλ 300 θαη 300 ml έθαζηνο γηα αηκνπεηάιηα 5 εκεξψλ θαη πιάζκα. 

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΚΧΝ ΣΤΠΟΤ ΗΗ : 200 

 

ΣΤΠΟ ΗΗΗ: Κιεηζηά ζπζηήκαηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ αίκαηνο κε ελζσκαησκέλν  θίιηξν 

πςειήο ιεπθαθαίξεζεο νιηθνχ αίκαηνο 35 εκεξψλ. 

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΚΧΝ ΣΤΠΟΤ ΗΗΗ: 350 

 

ΣΤΠΟ ΗV: Κιεηζηφ ζχζηεκα κε εηδηθφ πεληαπιφ αζθφ αηκνιεςίαο θαη ελζσκαησκέλν θίιηξν 

ιεπθαθαίξεζεο απφ ζπκππθλσκέλα εξπζξά αηκνζθαίξηα γηα πιχζε-έθπιπζε εξπζξνθπηηάξσλ 42 

Ηκεξψλ  

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΚΧΝ ΣΤΠΟΤ ΗV: 10 

 

 

ΚΔΦ. Α΄ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΚΧΝ ΤΛΛΟΓΖ ΑΗΜΑΣΟ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΥΔΓΗΑΖ 

 

ΑΚΟΗ 

 

δηαθαλέο. Γελ ζα πξέπεη λα είλαη ρξσκαηηζκέλν ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα επεξεάδεηαη δπζκελψο ε 

ρξσκαηηθή εμέηαζε ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ (ISO 3826-1*6.2.4) 

 

απνζεθεπηεί ζε απηνχο (ISO 3826) 

 

νπζηψλ θαη νη αζθνί λα κελ είλαη εχζξαπζηνη ππφ ζπλζήθεο ρξήζεο (ISO 3826-1*6.1) 

 

αζθψλ λα κελ μεπεξλά ηα 15ml (ISO 3826-1*5.2.1) 

έο θαη βηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ISO 3826-1*6.2,6.3,6.4. 

 

κηαο ζχγρξνλεο Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο, εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιή θαη άλεηε ζπιινγή, 

απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, κεηαθνξά, δηαρσξηζκφ θαη ρνξήγεζε ηνπ αίκαηνο θαη ησλ 

παξαγψγσλ ηνπ (ISO 3826-1*4.1). 
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πιαζηηθνχ πέξημ απηψλ πξνο απνθπγή ζπγθέληξσζεο κηθξνβίσλ (ISO 3826) 

Δζσηεξηθά ν αζθφο λα κελ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο ηνπ πιαζηηθνχ ή ησλ ζπγθνιιήζεσλ. 

Να είλαη παληνχ θνίινο, ρσξίο γσλίεο, γηα ηελ άξηζηε ζπληήξεζε θαη απξφζθνπηε 

κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ θαζψο θαη ηελ απνθπγή ζξφκβσλ. 

 

ΒΔΛΟΝΖ 

 λα θέξεη ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αηκνιεςίαο απφ πιαζηηθφ ζσιήλα 

άξηζηεο πνηφηεηαο κήθνπο  κεηαμχ 80 εθ. θαη’ ειάρηζην θαη 120 εθ. πεξίπνπ θαη εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ζχκθσλα κε ην ISO 3826-1. Ο ζσιάλαο λα θαηαιάγεη ζε βειόλε θιΫβαο 16G 

(εΪλ ην κΫγεζνο ηεο βειόλαο δελ αλαγξΪθεηαη επέ ηνπ αζθνύ, λα αλαθΫξεηαη ζηα ζρεηηθΪ 

πηζηνπνηεκΫλα Ϋγγξαθα ηνπ νέθνπ θαηαζθεπάο). Η βειφλε λα θέξεη πνιχ ιεπηά ηνηρψκαηα, λα είλαη 

ζηιηθνλαξηζκέλε, απνζηεηξσκέλε θαη αηξαπκαηηθή. 

ε βειφλε αηκνιεςίαο λα είλαη ελζσκαησκέλε θαη 

αλαπφζπαζηε απφ ην ζσιήλα ζπιινγήο θαη λα θαιχπηεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα 

πνπ ζα εκπνδίδεη ηε δηαξξνή ηνπ αληηπεθηηθνχ ή / θαη ηνπ ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο, 

ελψ ζα δηαηεξεί αθελφο απνζηεηξσκέλν ηνλ απιφ θαη αθεηέξνπ ζηεγλή απφ αληηπεθηηθφ 

ηε βειφλε θαη ζα αθαηξείηαη εχθνια. Σν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δελ ζα κπνξεί λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί, επαλαηνπνζεηεζεί ή παξαπνηεζεί ρσξίο απηφ λα θαζίζηαηαη 

πξνδήισο εκθαλέο. 

ηεκα πξνζηαζίαο ηνπ αηκνιήπηε 

γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ ηξππεκάησλ απφ ηε βειφλε θαηά ηε δηαδηθαζία απφξξηςήο 

ηεο κε άκεζν θίλδπλν ηε κφιπλζή ηνπ. 

 

αζθαιή απηφκαηε ιήςε δεηγκάησλ αίκαηνο ελ θελφ ζε εηδηθφ αζθφ ηνπιάρηζηνλ 35ml, ζηνλ νπνίν λα 

εθηξέπεηαη θαη λα ζπιιέγεηαη ε αξρηθή πνζφηεηα αίκαηνο. 

 

ΑΤΛΟΗ – ΧΛΖΝΗΚΟΗ 

 

ψζηε λα επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. 

Ο απιφο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη κεραληζκφ ν νπνίνο αξρηθά ρξεζηκεχεη σο 

αζθάιεηα θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ ζπάζεη, λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ 

παξαγψγσλ αίκαηνο ζε θάζε θαηεχζπλζε. Οη απινί ζα πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά 

ζθξαγηζκέλνη θαη λα κελ ηζαθίδνπλ ππφ θαλνληθή ρξήζε (ISO 3826-1*5.6.1, 5.6.2). 

Γηα ηε ζηάξημε ησλ αζθώλ θαη ησλ ζσιάλσλ,  νη αζθνέ ηνπ ζπζηάκαηνο λα θΫξνπλ 

νπσζδάπνηε δύν (2) αλζεθηηθΪ αλνέγκαηα ζε θΪζε θαηΪ κάθνο πιεπξΪ ηνπ. 

ο ηνπ ζπζηάκαηνο πξΫπεη λα θΫξνπλ αλαγλσξηζηηθό αξηζκό (Ϋηζη ώζηε λα 

απνθιεένληαη ιΪζε ζηελ ηαπηνπνέεζε ησλ δεηγκΪησλ γηα ηηο θαηΪιιειεο εξγαζηεξηαθΫο 

δνθηκαζέεο (ISO 3826-1*5.4).   

 

ΔΣΗΚΔΣΔ 

α ή ζηελ  Διιεληθή 

Γιψζζα ή κε ρξήζε ζπκβφισλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Οη εηηθέηεο λα θέξνπλ επθξηλή θαη 

αλαιινίσηε εθηχπσζε, λα είλαη αλζεθηηθέο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη ή 

θαηαζηξέθνληαη ( νη ίδηεο ή ε εθηχπσζή ηνπο) ζε δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο ή ζηελ ςχμε / απφςπμε. Να 

θαηαζηξέθνληαη θαη φρη λα απνθνιινχληαη ζε πξνζπάζεηα απνθφιιεζήο ηνπο ( ISO 3826-1*8.5) 

πξνηεηλφκελε ρξήζε, ε ζχλζεζε, ν φγθνο ηνπ αληηπεθηηθνχ ή / θαη ηνπ ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο, φπσο 

επίζεο θαη ν φγθνο ή ε κάδα ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ αίκαηνο πνπ δέρεηαη ν αζθφο, θαζψο θαη ε 

εκεξνκελία πέξα απφ ηελ νπνία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αζθφο γηα ζπιινγή αίκαηνο. Να θέξεη 

ζήκαλζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη απνζηείξσζε θαη κε – ππξεηνγφλα θαη λα επηζεκαίλεη ηε κε ρξήζε ηνπ 

αζθνχ εάλ ππάξρεη εκθαλήο έλδεημε θζνξάο, ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζαγσγήο αέξα, θαη ην φηη ν αζθφο 

είλαη γηα κία ρξήζε κφλν. Δπίζεο 

λα ππάξρεη ζήκαλζε γηα ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αζθνχ, ην φλνκα  θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
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θαηαζθεπαζηή ή/θαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο παξηίδαο (ISO 3826-1 ΚΔΦ. 8).  

σλ 

αζθψλ πξνηείλεηαη λα έρνπλ ηηο θάησζη δηαζηάζεηο: 

 
   ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ  ΚΑΗ  ΓΗΑΣΑΔΗ  ΑΚΟΤ  ΓΗΑΣΑΔΗ   ΔΣΗΚΔΣΑ 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

(ml) 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΠΛΑΣΟ 

(mm) 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΜΖΚΟ 

(mm) 

 

ΜΔΓΔΘΟ ΔΣΗΚΔΣΑ (+/- 

5mm) 

ΠΛΑΣΟ                    ΤΦΟ 

 

100 75 120 60 85 

300 120 145 100 90 

350 120 160 100 100 

400 120 170 100 100 

450 120 177 100 100 

500 120 185 100 100 

 
 
ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ – ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 

 

νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο (Eur.Ph.), ηεο Δζληθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη λα 

αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά επί ησλ εηηθεηψλ ησλ αληίζηνηρσλ αζθψλ (ISO 3826). 

 

ISO 3826-9 (5.000GX10 ιεπηά ζηνπο 4 θαη ζηνπο 37ν C). 

 

ην ISO 3826-1*5.1.5.8 

 

ΣΟΜΗΑ ΔΞΟΓΟΤ 

Σα ζηφκηα εμφδνπ (outlet ports) ησλ αζθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζθεπήο κεηάγγηζεο λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απνιχησο ζχκθσλα κε ην ISO 3826.Οη πιαζηηθνί αζθνί λα δηαηίζεληαη κε έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζηφκηα εμφδνπ γηα ηε ρνξήγεζε αίκαηνο ή παξαγψγσλ αίκαηνο. Σα ζηφκηα 

εμφδνπ λα απνθξάζζνληαη ζηεγαλά απφ ην ζχζηεκα δηαπέξαζεο γηα λα κελ παξνπζηάδεηαη 

δηαξξνή θαηά ηε δηάηξεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο. Κάζε ζηφκην εμφδνπ ζα θέξεη έλα 

εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν θιείζηξν αζθαιείαο εχθνια απνζπψκελν θαη κε επαλαηνπνζεηεκέλν, 

ηνπ νπνίνπ θάζε παξαβίαζε λα κπνξεί λα είλαη νθζαικνθαλήο νχησο ψζηε λα δηαηεξείηαη 

απνζηεηξσκέλε εζσηεξηθή επηθάλεηα. 

 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

1. Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα αζθψλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο πιαζηηθνχ δηαθαλνχο ή 

απφ αινπκίλην εηδηθνχ αζθαινχο θαη αλζεθηηθνχ θαθέινπ, απνζηεηξσκέλα θαη εξκεηηθά 

ζθξαγηζκέλα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ θέξνπλ ή φρη αηνκηθή ζπζθεπαζία απφ ζεινθάλ ή 

άιιν απιφ πιηθφ. 

2. Η ζπζθεπαζία ησλ αζθψλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληφο ηνπ θαθέινπ ζα είλαη άλεηε 

ρσξίο λα είλαη δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο. 

3. Δπί ηεο εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ λα αλαγξάθνληαη: α) ν θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζή 

ηνπ ή/θαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ πξνκεζεπηή, β) ε εκεξνκελία ιήμεο, γ) ν αξηζκφο 

παξηίδαο, δ) πιήξεο πεξηγξαθή ησλ πεξηερφκελσλ, θαη ε) φηη δελ ζα πξέπεη ν αζθφο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

εάλ απηφο έρεη αθαηξεζεί απφ ηε ζπζθεπαζία ησλ n1εκεξψλ. 

4. Οη θάθεινη ησλ αζθψλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, εληφο 
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αλζεθηηθνχ θαη θιεηζηνχ θηβσηίνπ κηθξνχ βάξνπο θαη εχθνιεο κεηαθνξάο. 

5. Δπί ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε επθξηλψο αλαγξαθφκελα 

ηα θάησζη: α) θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή/θαη ν πξνκεζεπηήο θαη ε δηεχζπλζή ηνπ, β) 

εκεξνκελία ιήμεο , γ) αξηζκφο παξηίδαο, δ) πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ε) ζπλζήθεο 

απνζήθεπζεο. 

6. Δληφο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο 

ησλ αζθψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

7. Η δηάξθεηα δσήο ησλ αζθψλ λα είλαη ηφζε ψζηε λα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζηελ 

Αηκνδνζία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα όρη κηθξόηεξν ηνπ ελόο Ϋηνπο. 

 

ΒΑΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

1. Η φιε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αζθψλ λα είλαη ζχκθσλα κε ην 

G.M.P. (Good Manufacturing Practice). Η πξψηε χιε λα είλαη Medical Grade. Να 

ηεξνχληαη φιεο νη αλσηέξσ δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 3826. Σα ζπζηήκαηα λα 

θέξνπλ φια έλδεημε CE Mark επί ηεο εηηθέηαο εθάζηνπ αζθνχ θαη επί ηνπ ραξηνθηβσηίνπ 

κεηαθνξάο ηνπο. 

2. Οη κεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά CE Mark. 

3. Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ επίζεκεο κειέηεο θαη πηζηνπνηεηηθά πεξί ησλ 

πξνζθεξφκελσλ αληηπεθηηθψλ θαη πξνζζεηηθψλ δηαιπκάησλ φπνπ λα επηβεβαηψλεηαη ε 

ζπληήξεζε ησλ εξπζξψλ 35 ή 42 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αληίζηνηρα. 

4. Οη εηηθΫηεο όισλ ησλ αζθώλ θαη ησλ θηβσηέσλ κεηαθνξΪο λα εέλαη ηππσκΫλεο ά ζηελ ειιεληθά 

γιώζζα ά κε ρξάζε ζπκβόισλ, όπσο απηό ηζρύεη από 12\7\1998 ζε εθαξκνγά ηεο 

  ππ΄αξηζκ. 83\42 νδεγέαο ηεο Δ.Δ. θαη ζύκθσλα κε ην ISO 3826-1 *8.5  κε ηελ πξνϋπόζεζε λα 

πεξηιακβΪλνληαη νδεγέεο ρξάζεο ζηελ ειιεληθά γιώζζα εληόο ηνπ θηβσηένπ. 

5. ε έλαλ (1) εθ ησλ δνξπθνξηθψλ αζθψλ θάζε ζπζηήκαηνο, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 

300ml, ηνπ ηχπνπ ΙΙ, λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ επθξηλψο ε έλδεημε «αηκνπεηάιηα 5 εκεξψλ» 

6. Να θαηαηεζνύλ ηνπιΪρηζηνλ 2 δεέγκαηα από θΪζε πξνζθεξόκελν ηύπν. 

7. Θεσξείηαη επλφεην πσο νη πξνζθεξφκελνη αζθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα εμεηαζζνχλ – εάλ 

θξηζεί απαξαίηεην – ζχκθσλα κε ηα εηδηθά Chemical & Physical tests ησλ Annex A & B 

ηνπ ISO 3826. 

8. Οη πξνκεζεπηέο – δηαθηλεηέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ348/04, 

φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

ΚΔΦ. Β. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΟΛΗΚΟΤ 

ΑΗΜΑΣΟ 

Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αζθψλ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην Α. 

 

Σα θίιηξα θαηαθξάηεζεο ιεπθψλ είλαη ελζσκαησκέλα ζηνπο αζθνχο ζπιινγήο αίκαηνο γηα 

ιεπθαθαίξεζε πξηλ ηελ απνζήθεπζε ( prestorage). Σα θίιηξα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο 

πνηφηεηαο, απνζηεηξσκέλα, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη λα κελ απαηηνχλ ελεξγνπνίεζε κε 

θπζηνινγηθφ νξφ πξηλ ηε ρξήζε. Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα (housing) ηνπ θίιηξνπ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο κεκβξάλεο απφ θζνξέο ( π.ρ. δίπισκα, ηζάθηζκα). Η κεκβξάλε ηνπ 

θίιηξνπ θαη ην εμσηεξηθφ ηνπ θάιπκκα (housing) λα είλαη απφιπηα βηνζπκβαηφ (biocompatible) 

ζχκθσλα κε ην ISO 10993-4. Κάζε ζψκα θίιηξνπ λα θέξεη επδηάθξηην 

μερσξηζηφ αξηζκφ γηα πιήξε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ θίιηξνπ. 

Να έρνπλ δπλαηφηεηα ιεπθαθαίξεζεο ησλ εξπζξψλ ηφζν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ φζν θαη ζε 

ζεξκνθξαζία +4ν C κε ηελ ίδηα πςειφηαηε ζηαζεξή απνηειεζκαηηθφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή 

ζεξκνθξαζία ηνπ πξντφληνο. Να πξαγκαηνπνηνχλ ηαρεία θαη πξαθηηθή ιεπθαθαίξεζε ζε ρξφλν φρη 

κεγαιχηεξν ησλ 25 ιεπηψλ. Να εμαζθαιίδεηαη θαιή ξνή θαηάιιειε γηα φια ηα παξάγσγα. Να κελ 

αιινηψλεηαη ε κνξθνινγία ησλ θπηηάξσλ κεηά ηε ιεπθαθαίξεζε θαη λα κελ επεξεάδνληαη νη 

παξάγνληεο πήμεο ζην πξφζθαηα θαηεςπγκέλν πιάζκα (παξάγνληαο FVIII>70%). Να έρνπλ 

θαηαθξάηεζε κηθξνζξφκβσλ ηεο ηάμεο ησλ 40 κm.  
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Να επηηπγράλνπλ πςειφ πνζνζηφ θαηαθξάηεζεο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηελ 

πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηνπ ηνχ CMV. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ν αξηζκφο 

ππνιεηπφκελσλ ιεπθνθπηηάξσλ ζην πξντφλ πνπ ιεπθαθαηξέζεθε λα είλαη νπσζδήπνηε <1Υ 106 

(EDQM θεθ. 16, 19,20) θαη ε αλάθηεζε ησλ εξπζξψλ >90%, ψζηε ηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά κεηά ηε 

ιεπθαθαίξεζε λα έρνπλ αηκνζθαηξίλε θαη’ ειάρηζηνλ 40 gr/unit . Η θαηαθξάηεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ λα 

είλαη >99%. 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Σα  ζπζηάκαηα αζθώλ κε ελζσκαησκΫλν θέιηξν ιεπθαθαέξεζεο , ζα εέλαη ηνπνζεηεκΫλα ζε 

αηνκηθά ζπζθεπαζέα, εληόο πιαζηηθνύ δηαθαλνύο ά από αινπκέλην εηδηθνύ αζθαινύο θαη 

αλζεθηηθνύ θαθΫινπ, απνζηεηξσκΫλνη θαη εξκεηηθΪ ζθξαγηζκΫλνη.  Γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ 

Ννζνθνκεένπ Υένπ νη αζθνέ λα εέλαη ζε ζπζθεπαζέεο ησλ 15 αηνκηθώλ θαθΫισλ ην κΫγηζην. 

Η ζπζθεπαζία ησλ Αζθψλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληφο ηνπ θαθέινπ ζα είλαη άλεηε ρσξίο λα είλαη 

δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο. 

Δπί ηεο εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ  ζα αλαγξάθνληαη: α) ν θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ή/θαη ην 

φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ πξνκεζεπηή, β) πεξηγξαθή πεξηερφκελσλ, γ) εκεξνκελία ιήμεο,  

δ) ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη φηη δελ ζα πξέπεη ν αζθφο λα ρξεζηκνπνηεζεί εάλ απηφο έρεη αθαηξεζεί 

απφ ηελ ζπζθεπαζία πέξαλ ησλ n1 εκεξψλ , ε) Ο αξηζκφο παξηίδαο.  

Οη θάθεινη ησλ Αζθψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, εληφο αλζεθηηθνχ θαη 

θιεηζηνχ θηβσηίνπ κηθξνχ βάξνπο θαη εχθνιεο κεηαθνξάο. 

Δπί ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε επθξηλψο αλαγξαθφκελα:  α) ν 

θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ή/θαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ πξνκεζεπηή,  β) 

πεξηγξαθή πεξηερνκέλσλ γ) ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, δ) θαζνξηζκφο παξηίδαο, ε) εκεξνκελία ιήμεο  

Δληφο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ησλ Αζθψλ 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ζ δηΪξθεηα δσάο ησλ Αζθώλ  ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ δύν (2) ρξόληα από ηελ εκεξνκελέα 

απνζηεέξσζεο ηνπο. 

 

 

ΒΑΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

1. Να έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (CE marking) ή / θαη απφ ην FDA. 

2. Να παξέρνπλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαηαζθεπήο, φπσο ISO, GMP. 

3. Οη εηηθΫηεο όισλ ησλ αζθώλ θαη ησλ θηβσηέσλ κεηαθνξΪο λα εέλαη ηππσκΫλεο ά ζηελ ειιεληθά 

γιώζζα ά κε ρξάζε ζπκβόισλ, όπσο απηό ηζρύεη από 12\7\1998 ζε εθαξκνγά ηεο 

  ππ΄αξηζκ. 83\42 νδεγέαο ηεο Δ.Δ. θαη ζύκθσλα κε ην ISO 3826-1 *8.5  κε ηελ πξνϋπόζεζε λα 

πεξηιακβΪλνληαη νδεγέεο ρξάζεο ζηελ ειιεληθά γιώζζα εληόο ηνπ θηβσηένπ. 

4. Να θαηαηεζνύλ ηνπιΪρηζηνλ 2 δεέγκαηα ηνπ  ηύπνπ ΗΗΗ. 

5. Να γίλεηαη αλαθνξά ηεο κεζφδνπ κέηξεζεο ησλ ππνιεηπνκέλσλ ιεπθνθπηηάξσλ. 

6. Να δηαζέηνπλ βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Η ηερληθή πξνζθνξά 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δεκνζηνπνηεκέλεο ζπγθξηηηθέο κειέηεο  ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή /θαη 

ζπλέδξηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ θίιηξσλ. 

7. Οη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ θίιηξσλ σο πξνο ην ρξφλν 

κεηαμχ αηκνιεςίαο θαη ιεπθαθαίξεζεο, ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θίιηξνπ, ζηε ζεξκνθξαζία 

ιεπθαθαίξεζεο, ζηε ζέζε ηνπ θίιηξνπ, ζην εάλ ε ιεπθαθαίξεζε γίλεηαη κε ηε 

βαξχηεηα ή κε άζθεζε πίεζεο θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα θπγνθέληξεζε (ISO 3826). 

 

 

 

ΚΔΦ Γ. ΚΛΔΗΣΟ ΤΣΖΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟ ΠΔΝΣΑΠΛΟ ΑΚΟ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΚΑΗ 

ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΦΗΛΣΡΟ ΛΔΤΚΑΦΑΗΡΔΖ ΑΠΟ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΑ ΔΡΤΘΡΑ 

ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΑ ΓΗΑ ΠΛΤΖ – ΔΚΠΛΤΖ ΔΡΤΘΡΟΚΤΣΣΑΡΧΝ 42 ΖΜΔΡΧΝ 
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. 

Να έρεη ελζσκαησκέλα  θίιηξν ιεπθαθαίξεζεο άλσ ηνπ 4νπ ινγαξίζκνπ γηα ζπκππθλσκέλα εξπζξά  

Να έρεη  ελζσκαησκέλνπ αζθφ Nacl (θπζηνινγηθνχ νξνχ 0,9%)  

Ο ζσιήλαο αηκνιεςίαο λα θέξεη θιεηζηφ ζχζηεκα ιήςεσο  δεηγκάησλ ππφ θελφ, αζθάιηζε βειφλεο, 

ζχζηεκα αζθηδίνπ ιήςεσο ησλ πξψησλ 20-30ml.  

Οινη νη αζθνί λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 3826.  

Να θαηαηεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά ISO, CE MARK θαη GMP. Να ζπλνδεχνληαη κε νδεγίεο ρξήζεσο ζηα 

ειιεληθά εληφο ηνπ θηβσηίνπ. Να είλαη απνζηεηξσκέλνη κε δηεζλψο απνδεθηή κέζνδν απνζηείξσζεο θαη 

ζπζθεπαζκέλνη αλά ζχζηεκα 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΣΑΞΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ 

 

ΥΑΛΗΟΡΖ ΗΟΤΛΗΑ 

ΜΠΟΓΗΑΚΛΖ ΜΑΡΚΔΛΛΑ 

ΜΠΟΤΛΑΕΔΡΖ ΜΑΡΑΓΓΖ 
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                                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (Ϊξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Ηκεξ/ληα έθδνζεο 

Σαπηφηεηαο : 

 

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 

 Οδφο:  Αξηζ:  Σ

Κ: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

17PROC001827611 2017-08-17



17 

 

κνπ: 

α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ 

θαη ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 

ζ.42), ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 

ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, iii) 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, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), iv) ηξνκνθξαηηθά 

εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 

ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) 

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. 

δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη     

………………………………..   κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 

 

ε)δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.  

ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη 

ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 

η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 

θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή 

έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή 

κνπ . (4) 
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                                                                                                                  Ηκεξνκελία:       /        /            

                                                                                                                 Ο – Η Γει………  

                                                                                                         (Τπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ   

       απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο 

απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 

 

 

                                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

 

                                   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΣΔΜΑΥΗΟΤ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 

1      

2      

                                                                             ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 
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