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ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ» CPV 33696500-0 ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΟ Π.Π.Τ.Τ. ΔΣΟΤ 2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 30.357,18€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ
ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΖ ΣΖ ΣΗΜΖ
Σόπορ
Γιαγυνιζμού

Υπόνορ Γιενέπγειαρ
Γιαγυνιζμού

Ηκεξνκελία
Γ.Ν.ΥΗΟΤ
“ΚΤΛΗΣΔΗΟ”

28-12-2017

Σελική Ζμεπομηνία
Τποβολήρ Πποζθοπών

Ηκεξνκελία

27-12-2017

Ηκέξα:

Πέμπηη

Ηκέξα:

Σεηάπηη

Ώξα:

10.00 πμ

Ώξα:

14:00 μμ

Κπιηήπιο
Καηακύπυζηρ
Ζ πλέον
ζςμθέποςζα από
οικονομικήρ
άποτηρ πποζθοπά
αποκλειζηικά
βάζη ηιμήρ.

Πποϋπολογιζμόρ
Γαπάνηρ

30.357,18€
με ΦΠΑ

Σο Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», έσονηαρ ςπότη:
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 ΠΔ..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.
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.
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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 Π.Π.Τ.Φ.Τ.
2015 ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»
2. Σα ππ΄ αξηζ. 4747/20.09.2016, 4963/05.10.2016 θαη 4972/06-10-2016 έγγξαθα ηεο ΔΠΤ.
3. Σελ αξηζ. 28/10-11-2017 (ΑΓΑ:7ΞΦ5469073-ΓΥΙ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ «ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ
ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ», ΠΠΤΦΤ 2015, Π/Τ 30.357,18€
4. Σελ ππ’ αξηζ. 32/12.12.2017 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ έγθξηζε
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ «ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ»

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ» CPV 33696500-0
εγθεθξηκέλνπ κε ην Π.Π.Τ.Φ.Τ. ΔΣΟΤ 2015, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 30.357,18€ κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πλέον ςμθέποςζα από Οικονομικήρ άποτηρ Πποζθοπά Αποκλειζηικά Βάζη
ηηρ Σιμήρ.
Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζηo Γ. Ν. Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ», ζηιρ 28-12-2017, ημέπα Πέμπηη και
ώπα 10.00 πμ από ηην απμόδια επιηποπή.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γ. Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σμήμα Ππυηοκόλλος έυρ 27-12-2017, ημέπα
Σεηάπηη και ώπα 14:00 μμ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε.
Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δακηςλογπαθημένη ζε δύο ένηςπα (ηεσνική-οικονομική πποζθοπά)
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 λέξη «ΠΡΟΦΟΡΑ».
- Ο πλήπηρ ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ Τπηπεζίαρ πος διενεπγεί ηον διαγυνιζμό.
- Ο απιθμόρ ηηρ διακήπςξηρ.
- Ζ ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού.
- Σα ζηοισεία ηος αποζηολέα.
ηον κςπίυρ θάκελο ηοποθεηούνηαι:
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 Κλειζηόρ Τπο-θάκελορ με ηην ένδειξη «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε δχν
ένηςπα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κλειζηόρ Τπο-θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ
ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν ένηςπα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κλειζηόρ Τπο-θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δχν ένηςπα
(Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ΜΟΝΟ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επί ποινή
απόππιτηρ.
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 Παπαηηπηηηπίος Σιμών.
Αλ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία:
ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986) και
λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο πνπ λα
επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, (κε νπνηνλδήπνηε θνξέα)
Ζ Οικονομική Πποζθοπά δεν θα ππέπει να ςπεπβαίνει ηον ςνολικό Πποϋπολογιζμό.
Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι για ηο ζύνολο ηηρ ςπό ανάθεζη ππομήθειαρ.
Οι θάκελοι ηυν Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ, ηηρ Σεσνικήρ και Οικονομικήρ πποζθοπάρ θα
θέποςν και ηιρ ενδείξειρ ηος κςπίυρ θακέλος.
H οικονομική πποζθοπά να καηαηεθεί και ζε ηλεκηπονική μοπθή ( 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
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 Ν.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 δεν επιηπέπεηαι λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή
ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αλλά μόνο ηη διεςκπίνιζη ή
ζςμπλήπυζη, ακόμη και με νέα έγγπαθα, εγγπάθυν ή δικαιολογηηικών πος έσοςν ήδη ςποβληθεί.
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
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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 Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» (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
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
3. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ. Ν.
Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» (ΣΗΛ:2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr)
4. Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη –
Γηαηάμεηο».
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Αναθέηοςζα Απσή

Γ. Ν. XIOY «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

Σίηλορ ππομήθειαρ/ CPV

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ (CPV 33696500-0)

Πποϋπολογιζμόρ Γαπάνηρ

30.357,18€ με ΦΠΑ

Υπημαηοδόηηζη

Σόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ

Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών
Καηαληκηική Ζμεπομηνία
Τποβολήρ Πποζθοπών

ΚΑΔ 1329
Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :1631/15.12.17(ΑΓΑ:66Μ469073-ΙΡΝ)
Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132,
Σκήκα Πξσηνθφιινπ)
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.
θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
27-12-2017, ημέπα Σεηάπηη και ώπα 14:00μμ.
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Ζμεπομηνία Γιεξαγυγήρ
Γιαγυνιζμού

28-12-2017, ημέπα Πέμπηη και ώπα 10.00πμ

Σόπορ Γιεξαγυγήρ Γιαγυνιζμού Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ)
Γημοζιόηηηα
Ζμεπομηνία δημοζίεςζηρ
Γιάπκεια ζύμβαζηρ
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών

 ΚΗΜΓΗ (https:www.eprocurement.gov.gr)
 www.xioshosp.gr
15-12-2017
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ)
Δθαηφλ νγδφληα (120) κέξεο

1.
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ

2.

3.
4.

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - άπθπο 93
Τπεύθςνη Γήλυζη 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 (δεν
απαιηείηαι βεβαίυζη ηος γνηζίος ηηρ ςπογπαθήρ 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.
Τπεύθςνη Γήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986
(Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ν
ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
Δγγχεζε ζπκκεηνρήο
Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα
αληηπξνζψπσλ.

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - Ν.4412/16 άπθπο 94
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 άπθπο 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 επί ποινή αποππίτευρ.
5
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ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

Διιεληθή

ΝΟΜΗΜΑ

Δπξψ (€)
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.
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 «ΚΤΛΙΣΔΙΟ», φια
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
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 «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»:
ηελ καηακύπυζη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ηε μαηαίυζη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
ηελ οπιζηική μαηαίυζη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν
ησλ
εηδψλ
ηεο
πξνκήζεηαο
σο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Β΄.
Οη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
ΠΡΟΦΟΡΑ

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

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο.
Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ .
ύμθυνα με ηο άπθπο 127 ηος Ν. 4412/2016

ΔΝΣΑΔΗ

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
6
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νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221
ηος 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
δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί
ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.4412/2016

ΔΓΓΤΖΔΗ

Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ 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.
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 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.
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ–
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ

 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 ειρ διπλούν, (Ν.4412/2016 άξζξν 80)
θαη ηα νπνία ειέγρεη ε επηηξνπή, πξνζθνκίδνληαο πξαθηηθφ ζην
Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε
(Ν.4412/2016 άξζξν 103 παξ.6).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο
(Ν.4412/2016 άξζξν 105) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύηζη
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καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 5% ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ (συπίρ
ηον 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-ΔηαηάμεηοΟδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία
Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην
δηθαίσκα:

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ

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 Ν.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 ηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«ΚΤΛΙΣΔΙΟ». Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε ηελ
ζχλαςε ζχκβαζεο.

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ
ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΔΛΔΝΖ ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ
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ΑΔΑ: 7Ξ49469073-7ΗΘ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
Απιθ. Ππυη. 18269/30.11.2017
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
2η ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
TEXNIKE ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ (ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ
ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟ) CPV 336965000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 30357,18 EURO

1. ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ-ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 24.260,00€
1.1)

ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΓΟΙΑ
Α) EΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

1. Αλεμάξηεην εμσηεξηθφ run control πνπ λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά φια ηα αληηζψκαηα / αληηγφλα , γηα ηνλ
θαζεκεξηλφ έιεγρν πνηφηεηαο ζηηο νξνινγηθέο εμεηάζεηο HIV1, HIV2, HTLV1, HTLV2, HCV, CORE, HBsAg,
Syphilis.
α). Σν εμσηεξηθφ control ζα πξέπεη λα είλαη έλαο αλεμάξηεηνο νξφο, ν νπνίνο λα πεξηέρεη ρακειφ ηίηιν
αληηζσκάησλ/αληηγφλνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεη ζπγρξφλσο φιεο ηηο εμεηάζεηο ξνπηίλαο: Να πεξηέρεη
αληηζψκαηα γηα HIV 1 θαη ΗIV 2, HTLV I θαη HTLV II, HCV, CORE, Syphilis θαη αληηγφλα γηα ην HBsAg,
φξνο απαξάβαηνο ,ψζηε ν πνηνηηθφο έιεγρνο λα γίλεηαη γηα φιεο ηηο εμεηάζεηο κε ην ίδην θνληξφι, ζχκθσλα κε
ηνπο θαλφλεο ηνπ Westgard.
β). Σν control λα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε, ζε πγξή κνξθή κε ρξφλν δσήο ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα απφ ηελ
εκεξνκελία παξαγσγήο, λα κε ρξεηάδεηαη αλαζχζηαζε γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα,(λα έρεη ζηαζεξφηεηα
ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο κεηά ην άλνηγκα ηνπ θηαιηδίνπ) θαη λα είλαη ππνρξεσηηθά ζε κηθξή πνζφηεηα αλά θηαιίδην
1-2 ml, γηα λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο ην ίδην θηαιίδην, ψζηε λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα επηκφιπλζεο
πνπ ππάξρεη κεηά απφ πνιιέο ρξήζεηο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα, κεηά ην άλνηγκα ησλ θηαιηδίσλ,
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ westgard.
γ) Να ππάξρεη εηδηθή ζεηξά γηα λα ειέγρεη ηηο εμεηάζεηο σο πξνο ην HIV p24 γηα ηα αληηδξαζηήξηα πνπ
αληρλεχνπλ ηαπηφρξνλα ην HIV-1 p24 αληηγφλν θαη ηα αληηζψκαηα γηα HIV-1 θαη HIV-2. Δπίζεο ην control λα
έρεη ζήκαλζε CE.
δ) Να θπθινθνξεί ππνρξεσηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ζεηξέο (ζπγθεληξψζεηο), ψζηε ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα
επηιέγεη θάζε θνξά ηε ζσζηή ζεηξά αλάινγα κε ηα αληηδξαζηήξηα, ηε κέζνδν θαη ηνλ αλαιπηή πνπ ρξεζηκνπνηεί.
Απηφ λα απνδεηθλχεηαη απφ ην έληππν νδεγηψλ ρξήζεσο πνπ ζπλνδεχεη θάζε θνξά ην πξντφλ. Δπίζεο λα ππάξρεη
εηδηθή ζεηξά γηα χθηιε.
ε) Να δίλεηαη δσξεάλ ζέξβηο ζην εξγαζηήξην κε ηελ αγνξά ηνπ θηη, ε ζχγθξηζε νκνγελψλ εξγαζηεξίσλ
παγθνζκίσο ( peer to peer), θαζφιηλ ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ θηη, online, ψζηε ην εξγαζηήξην αλά πάζα ζηηγκή
λα κπνξεί λα ειέγρεη ηελ απφδνζή ηνπ.

δ) Σν control λα ζπλδπάδεηαη κε panel επαηζζεζίαο θαη πάλει απνδνρήο παξηίδσλ (φρη νξνκεηαηξνπήο) ηεο ίδηαο
εηαηξείαο γηα ηνλ έιεγρν θαηά ηελ παξαιαβή ησλ λέσλ παξηίδσλ αληηδξαζηεξίσλ.
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ε) Η εηαηξεία πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε ζεηξά πξντφλησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
πνηφηεηαο θαζψο θαη πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ ηα
απνηειέζκαηα παξεθθιίλνπλ απφ ηα αλακελφκελα, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα βξεη άκεζα ηελ ιχζε ηνπ ηπρφλ
πξνβιήκαηνο, απφ ηνλ ίδην πξνκεζεπηή θαη λα κελ κεηαηνπίδεηαη ην πξφβιεκα απφ ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ
άιιν Η πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ζηελ Διιάδα θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ
ειέγρνπ πνηφηεηαο λα είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή
αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 919 ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ. Δπίζεο ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη λα εμεηδηθεχεηαη
θαζαξά ζε ζέκαηα εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη λα κελ εκπιέθεηαη ζε ζέκαηα δηαπίζηεπζεο
πηζηνπνίεζεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη
αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνηφηεηαο. Να θαηαηεζεί
δήισζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, απνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο.
Να θαηαηεζεί πειαηνιφγην ζηελ Διιάδα.
2. Αλεμάξηεηα εμσηεξηθά control γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο νκαδφλ αίκαηνο
1.Αλεμάξηεην αληηθεηκεληθφ Control λα θάλεη εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, αλνζναηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ , γηα
ηελ ηππνπνίεζε νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ, Rh , θαηλνηχπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Rh, αλάζηξνθε νκάδα θαη έκκεζεο
Coombs, κε ειάρηζην φγθν αλά θηαιίδην 6 ml, γηα ηελ θάιπςε ησλ κεληαίσλ αλαγθψλ.
1.Αλεμάξηεην αληηθεηκεληθφ Control γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, αλνζναηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ , γηα
ηελ ηππνπνίεζε νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ, Rh , θαηλνηχπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Rh, αλάζηξνθε νκάδα θαη έκκεζε
Coombs.
Σν αλεμάξηεην control λα είλαη ζπκβαηφ κε απηφκαην αλαιπηή, κεζφδσλ γέιεο, ζηειψλ, ζηεξεάο θάζεο αιιά θαη
γηα slidetest ( ρεηξνθίλεηεο κέζνδνη). To θνληξφι λα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά θηαιίδηα νιηθνχ
αίκαηνο κε ειάρηζην φγθν 6 ml, γηα λα θαιχπηεη ηηο κεληαίεο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο θαη λα επαξθεί γηα ηνλ έιεγρν
πνιιψλ κεζφδσλ θαη αλαιπηψλ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ ΑΒΟ, Rh , θαηλνηχπνπ ηνπ Rh θαη Kell. Σν
θάζε θηαιίδην λα ειέγρεη δηαθνξεηηθή νκάδα θαη ζπλδπαζκφ ξέδνπο.( Ο, Α, Β, θαη ΑΒ, θαζψο ξέδνπο ζεηηθφ θαη
αξλεηηθφ), ψζηε λα ειέγρνληαη φιεο νη νκάδεο, θαηλφηππνη θαζψο επίζεο λα ειέγρνληαη ηα αληηζψκαηα ζε
ρακεινχο ηίηινπο.
Σα θηαιίδηα ηνπ θηη λα πξνζαξκφδνληαη θαη επζείαλ ζηνπο αλαιπηέο, λα κελ ρξεηάδεηαη κεηαθνξά πξηλ ηελ
ρξήζε, ψζηε λα απνθεχγνληαη ζθάικαηα κεηαθνξάο, επηκνιχλζεηο αιιά θαη ε θαιχηεξε ρξήζε θαη απνζήθεπζε.
Ο πξνκεζεπηήο λα πξνζθέξεη
νινθιεξσκέλε ζεηξά πξντφλησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη
πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα παξεθθιίλνπλ απφ
ηα αλακελφκελα, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα βξεη άκεζα ηε ιχζε ζε ηπρφλ πξφβιεκα, απφ έλαλ πξνκεζεπηή θαη
λα κελ κεηαηνπίδεηαη ην πξφβιεκα απφ ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ άιιν.
Βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 919 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκφο λα είλαη
αλεμάξηεηνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ-κεραλεκάησλ, γηα λα
εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Ο Οξγαληζκφο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ εμσηεξηθή
αμηνιφγεζε πνηφηεηαο λα είλαη παγθφζκηα αλαγλσξηζκέλνο. κε θεξδνζθνπηθφο, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO
9001 : 2008 θαη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο σο πξνο ηελ δηελέξγεηα ζρεκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ: ENISO/IEC 17043:2010.
Δπίζεο ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη λα εμεηδηθεχεηαη θαζαξά ζε ζέκαηα
εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη λα κελ εκπιέθεηαη κε πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ ή
κεραλεκάησλ ή ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, εγθαηάζηαζεο ή πξνεηνηκαζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ γηα δηαπίζηεπζε ή
πηζηνπνίεζε, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα, γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη
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αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνηφηεηαο. Να θαηαηεζεί
δήισζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, απνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο.
Να θαηαηεζεί πειαηνιφγην ζηελ Διιάδα.
ΑΡΗΘΜΟ ΔΣΖΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ: 213
ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ

ΑΡΗΘΜΟ

MULTI CONTROL

200

ABO CHECK
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Β) ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Σα πξνγξάκκαηα λα δηελεξγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπιάρηζηνλ αλά ηξίκελν κε δπλαηφηεηα ηνπ
εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκφ θχθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο., ζε θάζε θχθιν
λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα, ψζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη
κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ , ψζηε λα πξνβεί άκεζα, ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο. Όια ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά έιεγρν πνηφηεηαο πξναλαιπηηθήο,
αλαιπηηθήο θαη κεηαλαιπηηθήο θάζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 15189.
Ο πξνκεζεπηήο λα πξνζθέξεη
νινθιεξσκέλε ζεηξά πξντφλησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη
πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα παξεθθιίλνπλ απφ
ηα αλακελφκελα, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα βξεη άκεζα ηε ιχζε ζε ηπρφλ πξφβιεκα, απφ έλαλ πξνκεζεπηή θαη
λα κελ κεηαηνπίδεηαη ην πξφβιεκα απφ ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ άιιν.
Βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 919 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκφο λα είλαη
αλεμάξηεηνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ-κεραλεκάησλ, γηα λα
εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.
Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα λα κελ εκπιέθεηαη κε ζέκαηα πηζηνπνίεζεο/δηαπίζηεπζεο, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα.
Ο Οξγαληζκφο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε πνηφηεηαο λα είλαη παγθφζκηα αλαγλσξηζκέλνο.
κε θεξδνζθνπηθφο, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008.
Δπίζεο ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη λα εμεηδηθεχεηαη θαζαξά ζε ζέκαηα
εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη λα κελ εκπιέθεηαη κε πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ ή
κεραλεκάησλ θαζψο ζε ζέκαηα εγθαηάζηαζεο, εθπαίδεπζεο ή πξνεηνηκαζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ γηα δηαπίζηεπζεο
ή πηζηνπνίεζε, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη
αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνηφηεηαο. Να θαηαηεζεί
δήισζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, απνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο.
Να θαηαηεζεί πειαηνιφγην ζηελ Διιάδα.
1 ).Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ επαηηηίδσλ Β θαη C: HBsAg , HBcAb, HBcAbM,
HBeAb, HBeAg, HBsAb, ( λα πεξηέρεη φινπο ηνπο δείθηεο κε ην ίδην θφζηνο, ζην ίδην πξφγξακκα, λα κελ
ρξεηάδεηαη ε επηπιένλ αγνξά μερσξηζηνχ πξνγξάκκαηνο ) HCVAb, HCVAbCt,λα θάλεη επίζεο θιηληθή
αμηνιφγεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε λα πεξηιακβάλεηαη ε πξναλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε.
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Σνπιάρηζηνλ 4 θχθινη κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αλά θχθιν.
Σα δείγκαηα λα έρνπλ πξνέιεπζε απφ έλα κνλαδηαίν δφηε ψζηε ην πξφγξακκα λα δίλεη δπλαηφηεηα γηα
αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεζφδσλ, αληηδξαζηεξίσλ αιιά θαη ηελ θιηληθή αμηνιφγεζε.
To εηήζην θνηλφ πξφγξακκα λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 4 θχθινπο, κε δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα
επηιέμεη ηνλ αξηζκφ θχθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο. . ε θάζε θχθιν λα
απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα, ψζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία
έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ , ψζηε λα πξνβεί άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο.
Βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 919, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκφο λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ
πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO
9001 : 2008.
2 ).Πξφγξακκα εμσηεξηθήο .αμηνιφγεζεο γηα ηηο εμεηάζεηο: αληηζψκαηα HIVΑb, HIVAg/Ab, HIVAbCt, primary
, HIVAbCt, primary, επηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο θαη θιηληθή αμηνιφγεζε, ζηελ αμηνιφγεζε λα πεξηιακβάλεηαη ε
πξναλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε Σνπιάρηζηνλ 4 θχθινη κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αλά θχθιν.
Σν δείγκα λα έρεη πξνέιεπζε απφ έλα δφηε ψζηε ην πξφγξακκα λα δίλεη δπλαηφηεηα γηα αμηνιφγεζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ κεζφδσλ, αληηδξαζηεξίσλ αιιά θαη ηελ θιηληθή αμηνιφγεζε.
Σν εηήζην πξφγξακκα λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 4 θχθινπο, κε δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκφ θχθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο. . ε θάζε θχθιν λα απνζηέιινληαη
ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα, ψζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην
ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ , ψζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκφο λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ
θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008.
3) Πξφγξακκα εμσηεξηθήο .αμηνιφγεζεο γηα ηηο εμεηάζεηο: θαξδηνιηπίλεο, εηδηθά αληηζψκαηα έλαληη ηνπ
ηξεπνλήκαηνο ή αληίζηνηρεο εμεηάζεηο φπσο RPR. VDRL, TPHA, ζχθηιεο , επηβεβαησηηθέο δνθηκάζεηο θαη
θιηληθή αμηνιφγεζε, ζηελ αμηνιφγεζε λα πεξηιακβάλεηαη ε πξναλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε
Σνπιάρηζηνλ 4 θχθινη κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αλά θχθιν.
Σν δείγκα λα έρεη πξνέιεπζε απφ έλα δφηε ψζηε ην πξφγξακκα λα δίλεη δπλαηφηεηα γηα αμηνιφγεζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ κεζφδσλ, αληηδξαζηεξίσλ αιιά θαη ηελ θιηληθή αμηνιφγεζε.
Σν εηήζην πξφγξακκα λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 4 θχθινπο. κε δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκφ θχθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο. . ε θάζε θχθιν λα απνζηέιινληαη
ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα, ψζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην
ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ , ψζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκφο λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ
θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008.
4) Πξφγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο, γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ αθνξνχλ
ηνλ έιεγρν αληηζσκάησλ, έλαληη HAVAb, HAVAbM, HAVAbG., ηεο πξν αλαιπηηθήο,
αλαιπηηθήο ηεο κεηά αλαιπηηθήο θάζεο θαη ηεο θιηληθήο αμηνιφγεζεο. Σν πξφγξακκα
λα δηελεξγείηαη ζε ηέζζεξηο θχθινπο, κε ηνπιάρηζηνλ ηξία απζεληηθά έηνηκα πγξά δείγκαηα
απφ κνλαδηαίν δφηε αλά θχθιν, κε δηθαίσκα επηινγήο απφ ην εξγαζηήξην ηνπ αξηζκνχ ησλ
θχθισλ θαη κήλα ζπκκεηνρήο, απφ ην πξφγξακκα ηνπ δηνξγαλσηή
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5)Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: Σππνπνίεζε νκάδσλ αίκαηνο ζχζηεκα ΑΒΟ
θαη RhDgrouping, αλάζηξνθεο νκάδαο., πξναλαιπηηθήο θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο. Σνπιάρηζηνλ 4 θχθινη κε
ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αλά θχθιν.
Σν εηήζην πξφγξακκα λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 4 θχθινπο ( Με δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκφ θχθισλ. ε θάζε θχθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα νιηθνχ αίκαηνο,
εξπζξνθχηηαξα, ψζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη
ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ , ψζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκφο λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ
θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008 .
6) Πξφγξακκα εμσηεξηθήο . αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: ηεζη αληηζθαηξίλεο άκεζν, πξναλαιπηηθήο
θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο Σνπιάρηζηνλ 4 θχθινη κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αλά θχθιν.
. Σν εηήζην πξφγξακκα λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 4 θχθινπο, .κε δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκφ θχθισλ. ε θάζε θχθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα ελαηψξεκα εξπζξνθπηηάξσλ,
ψζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή
ζπζηεκαηηθφ , ψζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
7 )Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: antibodyscreening ( έκκεζε Coombs) θαη
ζπκβαηφηεηαο, πξναλαιπηηθήο θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο. Σνπιάρηζηνλ 4 θχθινη κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα
αλά θχθιν.γηα αζζελείο θαη 4 δείγκαηα αλά θχθιν γηα δφηεο.
To εηήζην πξφγξακκα λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 4 θχθινπο ( Με δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκφ θχθισλ). ε θάζε θχθιν λα ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα νιηθνχ αίκαηνο, εξπζξνθθχηαξα
αζζελψλ γηα έιεγρν έκκεζεο Coombs θαη δηαζηαχξσζεο ( ηα νπνία ζα είλαη ηα ππεξθείκελα πιάζκαηα, απφ ηα
δείγκαηα ηνπ νιηθνχ αίκαηνο γηα ΑΒΟ, Rh, ψζηε λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα έιεγρνο ΑΒΟ, ειεθηξνληθήο θαη
νξνινγηθήο αζπκβαηφηεηαο ) θαη κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα δείγκαηα εξπζξνθθπηάησλ, δνηψλ ( αζθψλ) γηα ηηο
δηαζηαπξψζεηο, ψζηε αθ ελφο λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα αλεχξεζεο ζπκβαηνχ δφηε θαη αθ εηέξνπ ζε πεξίπησζε
ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ , ψζηε λα
πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη νξγαληζκφο πνπ δηελεξγεί ην πξφγξακκα λα είλαη λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ
πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO
9001 : 2008 .
8) Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηελ εξκελεία ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη κε γέιε ,
κε ςεθηαθέο εηθφλεο, γηα Σππνπνίεζε νκάδσλ αίκαηνο ζχζηεκα ΑΒΟ θαη RhD grouping, αλάζηξνθεο.,
πξναλαιπηηθήο, αλαιπηηθήο θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο, λα δηελεξγείηαη κηα θνξά ηνλ ρξφλν . Σα πξφγξακκα λα
δηελεξγείηαη κε απ επζείαο ζχλδεζε ( κέζσ δηαδηθηχνπ) ψζηε φια ηα εξγαζηήξηα λα ιακβάλνπλ παλνκνηφηππεο
εηθφλεο γηα ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηνπο.
9)Πξφγξακκα εμσηεξηθήο .αμηνιφγεζεο γηα ηηο εμεηάζεηο γηα ηηο εμεηάζεηο: αληηζψκαηα HTLV 1 θαη HTLV2,
επηβεβαησηηθά ηέζη θαη θιηληθή αμηνιφγεζε. Σνπιάρηζηνλ 4 θχθινη κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αλά θχθιν.
Σν εηήζην πξφγξακκα λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 4 θχθινπο, κε δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκφ θχθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο. . ε θάζε θχθιν λα απνζηέιινληαη
ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα απφ κνλαδηαίν δφηε, ψζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη
κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ , ψζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Βάζεη ηεο Δγθχθιηνπ 919, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκφο λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ
πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO
9001 : 2008.
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ΑΡΗΘΜΟ ΔΣΖΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ: 36
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ

ΑΡΗΘΜΟ

HbsAg

4

HCV

4

HIV COMBO

4

SYPHILIS

4

ABO Rhesus

4

HTLVI/II

4

Antiglobulin test

4

Antibody screeningcompatibility test

4

HAVAB M-G-TOTAL

3

VIRTUAL SCHEME GEL
CARDS

1

1.2)ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
Γεληθέο απαηηήζεηο :
Η εηαηξεία, πξνκεζεπηήο λα πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά νινθιεξσκέλε ζεηξά ησλ θάησζη πξνγξακκάησλ
εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο , πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί αθελφο λα γίλεηαη ε ζπλεθηίκεζε ζηα απνηειέζκαηα
ησλ δηαθνξεηηθψλ εμεηάζεσλ θαη αθ εηέξνπ ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εμεηάζεσλ ην
εξγαζηήξην λα βξίζθεη άκεζα ηελ απάληεζε ηνπ απφ ηνλ ίδην πξνκεζεπηή, ψζηε ν έλαο πξνκεζεπηήο λα κελ
κεηαηνπίδεη ην πξφβιεκα ζηνλ άιιν θαη ην εξγαζηήξην λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη κηα νξηζηηθή απάληεζε
γξήγνξα, πξνο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σα πξνγξάκκαηα αηκφζηαζεο-πήμεο λα δηελεξγνχληαη 4- 6 θνξέο εηεζίσο , ζε θάζε δηεμαγσγή λα αλαιχνληαη
ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά δείγκαηα ψζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, λα κπνξεί λα έρεη κία
έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη έλα ζπζηεκαηηθφ ή ηπραίν ζθάικα, γηα λα πξνβεί ακέζσο ζηηο απαξαίηεηεο
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Βάζεη ηεο Δγθχθιηνπ 919, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκφο λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ
πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO
9001 : 2008.
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1)PT. ( Prothrombintime) Δηήζην πξφγξακκα απνηεινχκελν απφ 4 θχθινπο ηνπιάρηζηνλ. ε θάζε θχθιν λα
αλαιχνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά δείγκαηα. Με δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκφ
θχθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θφζηνο.
2,3)APTT and Fibrinogen. Δηήζην θνηλφ πξφγξακκα απνηεινχκελν απφ 4 θχθινπο ηνπιάρηζηνλ. ε θάζε θχθιν
λα αλαιχνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά δείγκαηα. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη
ηνλ αξηζκφ θχθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θφζηνο.
4) D - Dimer. . Δηήζην πξφγξακκα απνηεινχκελν απφ 4 θχθινπο ηνπιάρηζηνλ. ε θάζε θχθιν λα αλαιχνληαη
ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά δείγκαηα. Με δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκφ θχθισλ θαη λα
ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θφζηνο.
5) Γεληθή Αίκαηνο –Αηκνπεηάιηα
Πξφγξακκα εμσηεξηθήο .αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο, γηα ηηο δψδεθα παξακέηξνπο ησλ αηκαηνινγηθψλ αλαιπηψλ.Hb,
HCT,MCH, MCHC,MCV,PLT,RBC, RDW ( redcelldistributionwith),WBC, cumulativepatientmeansofMCH,
MCHCandMCV.Σν εηήζην πξφγξακκα απνηεινχκελν απφ 12 θχθινπο. O θάζε θχθινο λα δηελεξγείηαη ζε
δηαθνξεηηθφ κήλα. ε θάζε θχθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα, ψζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο,
ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ Δπίζεο λα ππάξρεη
δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκφ θχθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε δχν αλαιπηέο ρσξίο
επηπιένλ θφζηνο.
ΑΡΗΘΜΟ ΔΣΖΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ: 28
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ

ΑΡΗΘΜΟ

INR

4

APTT

4

FIBRINOGEN

4

D-Dimer

4

Γενική αίμαηορ

12

2.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΟΡΧΝ ΥΧΡΗ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΝΑΛΤΣΧΝ (ΚΛΑΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΗ
ΠΛΑΚΟ ΚΑΗ ΧΛΖΝΑΡΗΟΤ)
 Οη πξνζθεξφκελνη αληηνξνί ηππνπνίεζεο νκάδαο αίκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο αληηνξνί,
θάηη πνπ πηζηνπνηείηαη αθελφο απφ ηελ πςειή ζπγγέλεηα θαη εηδηθφηεηά ηνπο, θαη αθεηέξνπ απφ ηνλ ηίηιν
ηνπο. Γηα ηα αληηδξαζηήξηα Anti-A, Anti-B, Anti-AB, νη ηίηινη πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 1/128, γηα ην
Anti-D πάλσ απφ 1/32 θαη γηα ην θαηλφηππν, Rhesus θαη Kell πάλσ απφ 1/16. (ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ).
 Γελ ζα πξέπεη λα πξνθαινχλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπο δηαζηαπξνχκελεο αληηδξάζεηο ή θαηλφκελν πξνδψλεο.
 Θα πξέπεη λα έρνπλ πςειή επαηζζεζία ψζηε λα αληρλεχνληαη νκάδεο ρακειήο αληηγνληθφηεηαο λα είλαη
απαιιαγκέλα δε κε εηδηθψλ αληηζσκάησλ ψζηε λα απνθεχγνληαη ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα.
 Η πξνθαινχκελε αληίδξαζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή θαη εκθαλήο ψζηε λα
απνθεχγνληαη ιάζε αλαγλψξηζεο.
 Σα αληηδξαζηήξηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπο ρσξίο αξαίσζε ζα πξέπεη λα δίλνπλ ζπγθφιιεζε 3-4 ζηαπξψλ κε
ελαηψξεκα εξπζξψλ.
 Οηαληηνξνί Anti-A, anti-B, anti-AB, anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-Kell, λαείλαηκνλνθισληθνί.
Πνηνηηθφο έιεγρνο αλά παξηίδα αληηδξαζηεξίσλ απφ Αλεμάξηεηνπο Οξγαληζκνχο Ακεξηθήο ή Δπξψπεο
είλαη επηζπκεηφ θαη ζα αμηνινγεζεί.
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 Σν Anti – D λα είλαη κίγκα κνλνθισληθψλ αληηνξψλ IgG & IgM, ψζηε λα αληρλεχνληαη θαιχηεξα νη
ππννκάδεο D (DVI).
 Σν Anti-Human πξέπεη λα έρεη επξέσο θάζκαηνο δξάζε θαη ε πξνζζήθε ηνπ λα κελ δεκηνπξγεί
ΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (73.500)
A/A

ΔΙΓΟ

ΑΡΙΘΜΟ

1

Anti-A MonoclonalSerum

9000

2

Anti-B MonoclonalSerum

9000

3

Anti-AB MonoclonalSerum

9000

4

Anti-D MonoclonalSerum

9000

5

Anti-A1 (Lectin)

6000

6

Anti-KellMonoclonalSerum

6000

7

Anti-C MonoclonalSerum

6000

8

Anti-c MonoclonalSerum

6000

9

Anti-E MonoclonalSerum

6000

10

Anti-e MonoclonalSerum

6000

11

CoombsSerum (Anti-Human)

500

12

Liss-Albumin γηα δνθηκαζία
ζπκβαηφηεηαο

500

13

Albumin 30% γηα δνθηκαζία
ζπκβαηφηεηαο

500

αηκφιπζε ή ζπγθφιιεζε κε επαηζζεηνπνηεκέλσλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ.
 Ο ρξφλνο δσήο λα είλαη κεγάινο θαη λα κελ είλαη βξαρχηεξνο ηνπ έηνπο απφ ηελ ζηηγκή ηεο παξάδνζήο
ηνπο.
 Να επηζπλαθζεί πειαηνιφγην Αιμοδοζιών πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πξνζθεξφκελνπο αληηνξνχο.
 Να θαηαηεζνχλ ζρεηηθά δείγκαηα.
 Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ νκάδσλ αίκαηνο AΒΟ θαη Rhesus ζα γίλνπλ δεθηέο
εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηα ηέζζεξα είδε, ε δε αμηνιφγεζε ηνπο (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) θαη ε
ηειηθή θαηαθχξσζε ζα αθνξά φιε ηελ νκάδα απηψλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ. Δπίζεο ζπλνιηθή αμηνιφγεζε
θαη θαηαθχξσζε ζα γίλεηαη θαη γηα ηελ νκάδα Anti-Kell, Αnti-C, Αnti-c, Αnti-E Αnti-e, θαζψο θαη γηα
ηελ νκάδα CoombsSerum (Antihuman), Liss-Albumin θαη Albumin 30% γηα ηηο δνθηκαζίεο
ζπκβαηφηεηαο.
 Οη αληηνξνίAnti-A, Anti-B, Anti-AB, Αληη –D λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ ρξσκαηηθφ θψδηθα
(ρξσκαηηζηφ αληηδξαζηήξην θαη εηηθέηα) εχθνιε νπηηθή αλάγλσζε.
 Να έρνπλ απνδεθηφ πνηνηηθφ έιεγρν απφ κεγάινπο νξγαληζκνχο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε θαη
πηζηνπνηεηηθφ CE ηεο ρψξαο παξαγσγήο ηνπο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 6.097,18€
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άπθπο 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):

Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
Δπψλπκν:

Ο – Η Όλνκα:

Όλνκα θαη Δπψλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν
Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ
Σαπηφηεηαο:

Σει:

Ηκεξ/ληα έθδνζεο
Σαπηφηεηαο :
Σφπνο
Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ

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 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
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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)
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.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΣΔΜΑΥΗΟΤ
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ
ΦΠΑ

1
2
ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ:
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ΤΝΟΛΗΚΖ
ΣΗΜΖ ΜΔ
ΦΠΑ

