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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ.48/19-7-2018 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «XHMIKΩΝ ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ» 

(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) CPV 

33696300-8 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Π.Υ.Υ.  2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 64.272,58 

€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 

Τόπος 

διαγωνισμού 

Χρόνος Διενέργειας 

Διαγωνισμού 

Τελική Ημερομηνία 

 Υποβολής Προσφορών 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης  

ΓΕΝΙΚΟ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΧΙΟΥ 

 

Ημερομηνία: 03-08-2018. Ημερομηνία: 02-08-2018  

Πλέον Συμφέρουσα από 

Οικονομική άποψη 

Προσφορά Αποκλειστικά 

Βάσει της Τιμής 

64.272,78€ με 

ΦΠΑ  

Ημέρα: Παρασκευή Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 10.00 πμ Ώρα: 14:00 μμ 
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Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου, έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας 

των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α΄ 

134/18-06-2007). 

2. Του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

3. Του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

4. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις" όπως ισχύει σήμερα. 

5. Του ΠΔ 80/2016 "Περί αναλήψεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145/5-8-2016 ΤΕΥΧΟΣ. Α' ) και του 

Ν.4152/2013 ΄΄Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/12,4093/12 και 4127/13΄΄ 

6. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, 

συγχωνεύσεις Νομικών  προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα". 

7. Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης 

δαπανών). 

8. Του Ν.  4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

9. Tου Ν. 4152/2013 υποπαράγραφος Ζ.5 στην οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία  2011/7/ΕΕ σχετικά με τον 
νόμιμο τόκο υπερημερίας και των  προθεσμιών πληρωμής. 

10. Toυ Ν.4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 107 τροποποιήσεις του Ν.4412/2016) 

Β. Τις αποφάσεις: 

1. Την υπ΄αρ. 4658/2016 K.Y.A (ΦΕΚ 2937 Β/15-9-2016) έγκριση προγράμματος  του ΠΠΥΥ 

2015 του Γ.Ν.Χίου. 

2. Τα  υπ΄ αρ.4747/20-9-2016 ,4972/6-10-2016 και 4963/5-10-2016 έγγραφα της ΕΠΥ 

3. Την αριθ. 12/19-3-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χίου με την 

οποία εγκρίνει τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. 

4. Την υπ’ αρ. 244/16-4-2018 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Χίου για συγκρότηση επιτροπής σύνταξης 

τεχνικών προδιαγραφών. 

5. Την υπ΄αρ.18/22-5-2018  απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χίου για την έγκριση των 

τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών. 

6. Την με αρ.πρωτ.31263/21-6-18 απόφαση της ΔΥΠΕ για την έγκριση τροποποίησης ΠΠΥΦΥ 2015 

7. Την από 18-7-2018  έγκριση της ΕΚΑΠΥ για την τροποποίηση ΠΠΥΦΥ 2015 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικός διαγωνισμός  για την προμήθεια  «XHMIKA ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ» (CPV 33696300-8) 

εγκεκριμένου με το Π.Π.Υ.Υ. ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  64.272,78 € με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στo Γενικό Νοσοκομείο Χίου,  στις 03-08-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10.00πμ από την αρμόδια επιτροπή. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Χίου (Έλενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου έως 02-08-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

14:00μμ.  Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού 

επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε δύο έντυπα (τεχνική-οικονομική προσφορά) υποχρεωτικά 

στην Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και 

να μονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή. 

O φάκελος προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις: 

- Η λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: 

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη σε δύο έντυπα  (Πρωτότυπο 

και αντίγραφο).
 

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα τοποθετηθούν τα Τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς σε δύο έντυπα  (Πρωτότυπο και αντίγραφο).  

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο έντυπα  (Πρωτότυπο και 

αντίγραφο) στον οποίο θα τοποθετηθούν ΜΟΝΟ τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απόρριψης. Οι τιμές για 

κάθε είδος θα δίνονται ανά τεμάχιο σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό των ειδών της συνημμένης κατάστασης. 

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις 

αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με  τον Ν. 

4052/2012 άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο 

Παρατηρητήριο Τιμών τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη 

τιμή της διακήρυξης. Eπίσης, θα πρέπει να αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού του κάθε είδους σε κωδικό 

του Παρατηρητηρίου Τιμών. Αν δεν υπάρχει αντιστοιχία: 

 θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) και 

 να υπάρχει συγκριτικά  στοιχεία τιμών από προηγούμενους διαγωνισμούς που να επιβεβαιώνεται με 

παραστατικά, (με οποιονδήποτε φορέα)  
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Η Οικονομική Προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον Συνολικό Προϋπολογισμό.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για κάθε ομάδα ξεχωριστά αλλά 

στο σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 

Οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και 

τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η προσφορά  να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή ( CD ). 

 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις 

ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου 

και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 

της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση 

ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 

έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων 

εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινήσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες 

ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

H επιτροπή  διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της , μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 

της προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30% σύμφωνα με το 

άρθρο 104 του Ν.4412/2016. Η τελική κατακυρωθείσα ποσότητα θα διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να  καλύψει το 

εγκριθέν ποσό της διακήρυξης. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις .Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο Π.Δ.113/2010 και στο Ν. 4152/2013 , με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της 

παρούσας διακήρυξης. 
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1. Το τεύχος της Διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο του 

Νοσοκομείου Χίου (www.xioshosp.gr)  

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισμός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

3. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του Γενικού 

Νοσοκομείου Χίου (τηλ: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr) 

4. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις». 

Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ XIOY 

Τίτλος προμήθειας/ CPV  XHMIKA ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (CPV 33696300-8) 

Προϋπολογισμός Δαπάνης   64.272,78 με ΦΠΑ  

Χρηματοδότηση 
 ΚΑΕ 1359 

 Ανάληψη Υποχρέωσης : ΑΑΜΔ 930/2018 

 

Τόπος Υποβολής Προσφορών 
Γενικό Νοσοκομείο Χίου (Έλενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα 

Πρωτοκόλλου) 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

 κράτος-μέλος της Ένωσης 

 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων 

 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών Σφραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών  02-08-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ. 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού 03-08-2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ 

Τόπος Διεξαγωγής ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ (Γρ. Προμηθειών) 

 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
mailto:promithion@xioshosp.gr
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Διαγωνισμού 

Δημοσιότητα  ΚΗΜΔΗΣ 

 www.xioshosp.gr  

Ημερομηνία δημοσίευσης 
20-7-2018 

Διάρκεια σύμβασης 
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση 

του ΔΣ του Νοσοκομείου) 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Εκατόν ογδόντα (180) μέρες 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-άρθρο 93 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ΄. 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Γ΄. 

 Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι μετά την 

σχετική δημοσίευση του διαγωνισμού  και προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ). 

 Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση εκπρόσωπος 

του οικονομικού φορέα (νόμιμος εκπρόσωπος) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος 

ισχύος της προσφοράς. 

3. Εγγύηση συμμετοχής 

4. Παραστατικά εκπροσώπησης εάν η συμμετοχή γίνεται δια 

αντιπροσώπων. 

5. Tα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του συμμετέχοντα.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94 

1. Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν 

τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ (τεχνικά χαρακτηριστικά, 

φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία κ.τ.λ..) 

2. Απαραίτητη η καταγραφή του κωδικού του προσφερόμενου 

είδους (κωδικός εταιρίας) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95 

Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η 

υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 

παρ. 3) 

Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄, σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο επί ποινή απορρίψεως.  

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ελληνική 

ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ (€) 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μία 

http://www.xioshosp.gr/
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (Άρθρο 117 παρ. 

4), όποτε και συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό τεχνοοικονομικής.   

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 

αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

3. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς 

το αρμόδιο όργανο του Γ. Ν. Χίου, όλα τα πρακτικά διενέργειας του 

διαγωνισμού στα οποία διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη 

της περί του συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και 

μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Χίου: 

 την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών 

της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. Οι 

εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. 

Προσφορές που έχουν χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το 

ζητούμενο απορρίπτονται. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά 

Αποκλειστικά Βάση της Τιμής. 

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να 

υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του 

Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων 

ειδών/υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ και σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων 

ειδών/υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ και σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο 

Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο 

Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 

σύμβασης. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ–

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της διακήρυξης. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα 

ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης. 

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τη διακήρυξη, τους όρους  τις 

τεχνικές προδιαγραφές  και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 

 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς  δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού  και την ανάθεση της σύμβασης 

(ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3) 

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει 

ανακοίνωση ζητώντας του τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης εις 

διπλούν, (ν.4412/2016 άρθρο 80) τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ και να 

έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο και τα οποία ελέγχει η επιτροπή, 

προσκομίζοντας πρακτικό στο ΔΣ για την τελική έγκριση (ν.4412/2016 

άρθρο 103 παρ.6) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

(ν.4412/2016 άρθρο 105) από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την 

υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης ίσης  με το 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς τον  Φ.Π.Α.) 

 Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος  

δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την 
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εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο 

μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του 

Ελληνικού Δημοσίου με συμφερόμενους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή 

αν τεθούν σε ισχύ νέοι Νόμοι-Διατάξεις-Οδηγίες για το προϊόν-υπηρεσία  

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το 

δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του 

με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

δ. για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 106 παρ. 1-5. του 

ν.4412/2016. 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 

138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή – παράδοση των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που 

θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. Ο χρόνος 

εκτέλεσης του έργου θα οριστεί με την σύναψη σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                                   ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 

                                                 

 

                                              ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

     α)  Τεχνικές προδιαγραφές αναλυτή 

1. Να είναι αυτόματος. 
2. Αρχή μεθόδου η θολοσιμετρική κινητικής μέτρησης, ή χρωματομετρική. 
3. Να διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες εμβολιασμού και επώασης. 
4. Να διαθέτει θάλαμο αυτόματου εμβολιασμού των μικροβιακών εναιωρημάτων. 
5. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης απόρριψης αποβλήτων.  
6. Να διαθέτει θολοσίμετρο προσδιορισμού μικροβιακών εναιωρημάτων. 
7. Να ταυτοποιεί Gram (-) και Gram (+) μικροοργανισμούς και ζυμομύκητες. 
8. Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα φαινοτυπικού ελέγχου των μηχανισμών αντοχής. 
9. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης και επισήμανσης μηχανισμών αντοχής στα      αντιβιοτικά, με 

αναφορά στοιχείων. 
10. Να είναι συνεχούς φορτώσεως δειγμάτων. 
11. Να επωάζει , να μετράει τα προς εξέταση δείγματα και να εκδίδει αποτελέσματα, εντελώς 

αυτόματα. 
12. Να εκδίδει αποτελέσματα σε 3-15 ώρες. 
13. Να διαθέτει Η/Υ, εκτυπωτή, πρόγραμμα διαχείρισης αρχείου ασθενών και στατιστικών. 
14. Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης με το LIS του εργαστηρίου, την οποία θα 

επιβαρυνθεί ο μειοδότης 
15. Να διαθέτει σταθεροποιητή τάσης. 
16. Να εκτελεί όλες τις παρακάτω αναγραφόμενες εξετάσεις. 

 

 

β)    Τεχνικές περιγραφές αντιδραστηρίων ταυτοποίησης          μικροοργανισμών και 

αντιβιογράμματος 

1. Να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να είναι πρόσφατης παραγωγής και να 
συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσης. 

2. Να υπάρχει συμβατότητα αυτών με τον αναλυτή, που να αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα της 
κατασκευαστικής εταιρείας του αναλυτή. 

3. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου. 
4. Να είναι έτοιμα προς χρήση, με εκτυπωμένο bar code για κάθε test, χωρίς να απαιτείται 

προσθήκη πρόσθετων αντιδραστηρίων για την προετοιμασία των εξετάσεων και για την εξαγωγή 
του τελικού αποτελέσματος. 

5. Αντιδραστήρια για ταυτοποίηση Gram αρνητικών και Gram θετικών και ζυμομυκήτων. 
6. Οι πλάκες ταυτοποίησης να περιέχουν περί τα 40 υποστρώματα δοκιμασιών. 
7. Να χρησιμοποιεί μέθοδο βασιζόμενη στην αραίωση σε ζωμό και προσδιορισμό MIC.  
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          γ)   Κατάσταση Εξετάσεων ταυτοποίησης μικροοργανισμών και  αντιβιογράμματος. 

α/α Περιγραφή είδους 

Ετήσια 

ποσότητα 

εξετάσεων 

  1   

1   Ταυτοποίηση μικροοργανισμών 1500 

2     Αντιβιογράμματα 2000 

3 

  Αντιβιόγραμμα Gram αρνητικών 

(πολυανθεκτικών ) 600 

 Σύνολο 4100 

                                                                                                   Π/Υ 30174,3 ΜΕ ΦΠΑ 

 

2.   ΑΥΤΟΜΑΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

 

α)  Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού 

1. Να διαθέτει 50 θέσεις, τουλάχιστον, ανίχνευσης δειγμάτων. 
2. Να αναλύει και προ-επωασμένες φιάλες και καθυστερημένης εισόδου στο σύστημα, χωρίς 

περιορισμούς ή απώλεια ευαισθησίας. 
3. Να διενεργεί αυτόματο back up. 
4. Να διαθέτει Bar code για την εισαγωγή και αναγνώριση των φιαλών. 
5. Να έχει χρωματομετρική αρχή μεθόδου ή άλλη αντίστοιχη ίδιας ευαισθησίας. 
6. Να διαθέτει εξωτερική οθόνη και εκτυπωτή. 
7. Να διαθέτει πρόγραμμα εισαγωγής δημογραφικών και εκτύπωσης αποτελεσμάτων. 
8. Να διενεργεί αυτόματο ποιοτικό έλεγχο κάθε θέσης επώασης. 
9. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε σύστημα μηχανοργάνωσης. 
10. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης. 
11. Να έχει έγκριση για ανάλυση στείρων βιολογικών υγρών εκτός αίματος. 

 

β)  Τεχνικές προδιαγραφές αντιδραστηρίων 

 

1. Να υπάρχει συμβατότητα των αντιδραστηρίων με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, που 
αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα της εταιρείας κατασκευής αυτών.                                         

2. Τα αντιδραστήρια να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να είναι πρόσφατης 
παραγωγής και να είναι έτοιμα προς χρήση. 

3. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου. 
4. Οι φιάλες των αιμοκαλλιεργειών να περιέχουν αδρανοποιητικές ουσίες αντιβιοτικών και να 

διαθέτουν δείκτη για οπτική αξιολόγηση του αποτελέσματος. 
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5. Να προσφερθούν φιάλες αιμοκαλλιεργειών που να δέχονται μικρή ποσότητα αίματος για 
παιδιατρικά δείγματα. 

 

         γ)   Αντιδραστήρια για αιμοκαλλιέργειες (με συνοδό εξοπλισμό) 

 

 

α/α Περιγραφή είδους 

Ετήσια 

ποσότητα 

εξετάσεων 

  2   

1. 

 

Φιάλες αιμοκαλλιέργειας με αδρανοποιητές 

αντιβιοτικών για αερόβια επώαση 

400 

 

2. 

 

 

Φιάλες αιμοκαλλιέργειας με αδρανοποιητές 

αντιβιοτικών για ανίχνευση σε παιδιατρικά 

δείγματα 

200 

 

 Σύνολο 600 

                                                                                                Π/Υ 4492,8 ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

                         3. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ 

ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ – ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ και ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

      α)  Τεχνικές προδιαγραφές αναλυτή  

1. Να  είναι πλήρης αυτόματος αναλυτής σύγχρονης τεχνολογίας, απλός στη χρήση και με 
ευανάγνωστη οθόνη λειτουργίας και να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη μέθοδο φθορισμού 
Elisa ( όχι μικροElisa με μικροπλάκες). 

2. Να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών, ορμονολογικών και ορολογικών εξετάσεων. 
3. Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του. 
4. Να έχει την δυνατότητα επείγουσας ανάλυσης ( Stat). Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο τρόπος 

εισαγωγής επειγόντων. 
5. Να υπάρχει η δυνατότητα κατάστασης ετοιμότητας (Stand by) για 24ωρη λειτουργία. 
6. Το σύστημα δειγματοληψίας να εγγυάται μηδενικές επιμολύνσεις από δείγμα σε δείγμα και από 

αντιδραστήριο σε αντιδραστήριο. 
7. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση σε όσο το δυνατόν μικρότερες και πλήρεις 

συσκευασίες με μεγάλους χρόνους λήξης. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τα σχετικά 
χαρακτηριστικά. 

8. Να υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων με γραμμικό κώδικα (bar 
code) την αποφυγή σφαλμάτων. 

9. Να μην απαιτούνται  αναλώσιμα (κυβέτες, πλυστικά κ.ά.), για αποφυγή επιμολύνσεων και 
διατήρηση σταθερού κόστους ανα εξέταση. 
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10. Να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες απαιτήσεις σε βαθμονόμηση και ποιοτικό έλεγχο. Να 
αναφερθεί προς αξιολόγηση ο τρόπος βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου. Η καμπύλη 
βαθμονόμησης να παρέχεται σε μορφή γραμμικού κώδικα (bar code). 

11. Να διαθέτει σύστημα ασφαλούς διαχείρισης  αποβλήτων. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τα 
σχετικά χαρακτηριστικά. 

12. Να διαθέτει προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 
13. Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης με το LIS του εργαστηρίου, την οποία θα 

επιβαρυνθεί ο μειοδότης. 
14. Να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τα 

σχετικά χαρακτηριστικά. 
15. Όλα τα παραπάνω αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου για την ορθή και ομαλή 

λειτουργία του. 
 

β)  Τεχνικές περιγραφές αντιδραστηρίων  

1. Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα των αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών με  τον 
προσφερόμενο αναλυτή, που αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα της εταιρείας κατασκευής 
αυτών. 

2. Τα αντιδραστήρια να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να    είναι πρόσφατης 
παραγωγής, να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσης και 

3. να είναι έτοιμα προς χρήση. 
4. Τα αντιδραστήρια να είναι με τη μορφή  monotest, για διατήρηση σταθερού κόστους ανά 

εξέταση και ασθενή. 
5. Τα αντιδραστήρια να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γραμμικότητα  και 
6. επαναληψιμότητα. 
7. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου. 

 

γ)  Αντιδραστήρια  ανοσολογικής ανίχνευσης μικροβιακών αντιγόνων – αντισωμάτων (με 

συνοδό εξοπλισμό) 

  

α/α Περιγραφή είδους 

Ετήσια 

ποσότητα 

εξετάσεων 

  3   

1. 

   Ανίχνευση EBV – VCA IgG 120 

2. 

   Ανίχνευση  EBV – VCA IgM 120 

 Σύνολο 240 

                                                                                                                      Π/Υ 1525,68 ΜΕ ΦΠΑ 
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4. ΠΛΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΟΥΡΩΝ 

Το αυτόματο σύστημα ανάλυσης ούρων να αποτελείται από υπομονάδα χημικής ανάλυσης 

ούρων και υπομονάδα μικροσκοπικής ανάλυσης ούρων και να περιλαμβάνει  όλα τα 

εξαρτήματα που χρειάζονται για την ανάλυση των φυσικοχημικών και έμμορφων συστατικών 

των ούρων και την κοινή έκδοση των αποτελεσμάτων 

 

1. Το σύστημα να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων σε ένα σημείο χωρητικότητας 
τουλάχιστον 60 θέσεων προκειμένου να επιτελεστούν οι ζητούμενες εξετάσεις τόσο των 
φυσικοχημικών παραμέτρων όσο και των έμμορφων συστατικών. 

2. Το σύστημα να είναι πλήρες, σύγχρονης τεχνολογίας και τα δείγματα να εξετάζονται αυτούσια 
χωρίς να απαιτείται αραίωση ή συμπύκνωση ή φυγοκέντρηση κλπ . 

3. Να είναι πλήρως αυτόματο από την τοποθέτηση των δειγμάτων στο κοινό σημείο φόρτωσης 
έως την εκτύπωση των αποτελεσμάτων. 

4. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων. 
5. Να προσδιορίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική ικανότητα και ακρίβεια με τη χρήση 

πολυχρωματικής ανακλασιμετρίας, σκέδασης και μετάδοσης του φωτός  τις κάτωθι 
φυσικοχημικές παραμέτρους: 

 ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 

 ΝΙΤΡΩΔΗ 

 ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ 

 ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 

 ΓΛΥΚΟΖΗ 

 ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ 

 ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ 

 ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

 PH 

 ΧΡΩΜΑ 

 ΟΨΗ 
6. Να μετρά το ειδικό βάρος των ούρων με ψηφιακό διαθλασίμετρο σε εύρος τουλάχιστον 1000-

1060. 
7. Να  μετρά το ασκορβικό οξύ προς αποφυγήν ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων σε περίπτωση 

ψηλής συγκέντρωσης, για ερυθρά, νιτρώδη, χολερυθρίνη και γλυκόζη. 
8. Η ταχύτητα ανάλυσης να είναι τουλάχιστον 200 δείγματα ανά ώρα για τις βιοχημικές 

παραμέτρους. 
9. Η θέση φόρτωσης των ταινιών μέτρησης να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 300 ταινιών, οι 

οποίες να έχουν σταθερότητα στον αναλυτή τουλάχιστον 5 ημέρες και να μην απαιτείται η 
απομάκρυνση των υπολειπόμενων ταινιών καθημερινά. 

10. Οι ταινίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των φυσικοχημικών 
παραμέτρων εκτός του ΕΒ και με οπτική παρατήρηση σε περίπτωση ανάγκης ή εναλλακτικά να 
προσφερθούν και ταινίες οπτικής ανάγνωσης όλων των φυσικοχημικών παραμέτρων του ιδίου 
κατασκευαστή, σε ποσοστό 10% των ζητούμενων εξετάσεων. 

11. Να προσφερθούν τα αναγκαία πρότυπα διαλύματα ποιοτικού ελέγχου και βαθμονομητές για τη 
ρύθμιση του αναλυτή της κατασκευάστριας εταιρείας. 

12. Το σύστημα να αναδεύει αυτόματα τα δείγματα πριν την εξέταση των φυσικοχημικών 
παραμέτρων όσο και των έμμορφων συστατικών για καλύτερη ομογενοποίηση και συνεπώς 
μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.  

13. Το σύστημα να πραγματοποιεί δυνητικά μικροσκοπική εξέταση α) σε όλα ανεξαιρέτως τα 
δείγματα  β) μόνο στα παθολογικά ή συγκεκριμένα αποτελέσματα της φυσικοχημικής εξέτασης 
κατ’ εντολή του χειριστή ή μέσω της σύνδεσης με εξωτερικό υπολογιστή (LIS). 

14. Κατά την εξέταση των έμμορφων συστατικών να ταυτοποιούνται και να μετρώνται με χρήση 
ψηφιακής κάμερας με μέθοδο που προσομοιάζει με την κλασική μικροσκόπηση τουλάχιστον οι 
παρακάτω παράμετροι / στοιχεία: 

 ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ 

 ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ 
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 ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ 

 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΥΑΛΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 

 ΠΛΑΚΩΔΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΛΑΚΩΔΗ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

 ΜΥΚΗΤΕΣ 

 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ 

 ΒΛΕΝΝΗ 

 ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΑ 
Ο χειριστής να μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω ταξινόμηση των ανωτέρω 
παραμέτρων/στοιχείων σε υποκατηγορίες. 

15. Κατά την εξέταση των έμμορφων συστατικών να δίνονται αποτελέσματα κατά οπτικό πεδίο ή 
κατά μl . 

16. Ο εργαστηριακός υπεύθυνος να μπορεί να αλλάζει τον χαρακτηρισμό των έμμορφων στοιχείων 
σε μικρό αριθμό εικόνων, έτσι ώστε να μπορεί να τροποποιείται το αποτέλεσμα, εφόσον το 
κρίνει σκόπιμο. 

17. Να χρησιμοποιείται ελάχιστο δείγμα ούρων για την ανάλυση των ζητούμενων παραμέτρων 
(μέχρι 5 ml). 

18. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 40 δείγματα / ώρα για την μικροσκοπική εξέταση. 
19. Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης για μέτρηση σωματικών υγρών. 
20. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 10000 δειγμάτων με φυσικοχημικές μετρήσεις και εικόνες της 

μικροσκοπικής, προκειμένου ο υπεύθυνος να έχει την δυνατότητα επανεξέτασης. 
21. Να διαθέτει σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα και εκτυπωτή καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με 

το πρόγραμμα διαχείρισης LIS του Εργαστηρίου με δαπάνη του προμηθευτή. 
22. Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης των δειγμάτων με barcode. 
23. Να προσφερθεί σύστημα υποστήριξης του αναλυτή (UPS). 
24. Να δύναται να τοποθετηθεί σε εργαστηριακό πάγκο. Να αναφερθούν οι εξωτερικές διαστάσεις. 
25. Οι αναλυτές και τα αντιδραστήρια να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και να διαθέτουν 

σήμανση CE. Οι επιμέρους αναλυτικές μονάδες να είναι του ιδίου οίκου και να μπορούν να 
λειτουργούν αυτόνομα σε περίπτωση βλάβης της μίας εξ αυτών. 

26. Όλα τα προγράμματα και τα μηνύματα του συστήματος να είναι στην ελληνική γλώσσα 
 

 

                                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Π/Υ 28080,00 ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

α/α                    Περιγραφή  είδους 
Ετήσιος 

Αριθμός   

    
 

Εξετάσεων   

  1. Γενική ούρων 10000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας 

: 

 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ

: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου: 

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της 

διακήρυξης …………………………. 

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου 

υποχρεώσεις. 

γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο 

άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 
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192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής 

μου, iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), iv) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 

164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται  στο άρθρο 4 

αυτής, v) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 

στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

ζ)είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ………………………………..   με 

πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα. 

 

η)δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας.  
θ) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των 

αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών. 

ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας 

που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 

κ) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει 

τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . (4) 

 

Ημερομηνία:       /        /            

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1      

2      

                                                                                                          ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

 

 

  

 

 


