
 

ΘΕΜΑ :  ΑΡΙΘ. 5/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΧΕΤ: α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 118 και 328 

β) Το αριθ. 716/17-01-2018 αίτημα του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου. 

γ) Την αριθμ. 277/18.01.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΔΙ646906Ω-5Χ1) 

 δ) Την αριθμ. 781/19.01.2018 Απόφαση Διοικητή 

 

Έπειτα από την παραπάνω (δ) σχετική ο διοικητής του Νοσοκομείου αποφάσισε την 

έγκριση της προμήθειας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ προϋπολογισμού 5.000,00€ με ΦΠΑ για χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών 

για την άμεση κάλυψη των αναγκών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.  

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να 

καταθέσουν γραπτή κλειστή τεχνοοικονομική προσφορά, έως την 30-01-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ 

και ώρα 11.00 πμ.στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ». 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ημερομηνία διενέργειας: 30/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο  Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου.  

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 30/01/2018 και ώρα 11:00 π.μ. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα 

(πρωτότυπο & αντίγραφο). 

Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο. 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. 

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται. 

Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

       Ιωάννινα: 19/01 /2018 

 

Αριθ. Πρωτ. :782 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   
Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

Ταχ. Δ/νση Λεωφόρος Μακρυγιάννη ΠΡΟΣ:          ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Τ.Κ.: 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ   
Πληροφορίες: Α. ΚΑΡΡΑ            ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Τηλ.: 2651080624         www.gni-hatzikosta.gr 
Fax: 2651029470     
Email: Promithies1@gni-hatzikosta.gr   



ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Οικονομική & Τεχνική) εις διπλούν.  

2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

3. Η αξιολόγηση θα γίνει κατ’ είδος και σε περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης ζητήσει 

δείγματα ο «προμηθευτής» υποχρεούται να τα προσκομίσει σε διάστημα εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών. Η μη προσκόμιση ζητηθέντος δείγματος είναι λόγος απόρριψης της 

προσφοράς.  

4. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να 

περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις  εκτός ΦΠΑ.  

5. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι 

καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση 

να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι 

προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του 

παρατηρητηρίου. 

6. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά ζητούμενο είδος, για όσες προσφορές 

πληρούν τις ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

7. Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους δύο 2 μήνες και μέχρι εξαντλήσεως των 

ποσοτήτων. 

8. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις. 
1. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις 

εκατό). 

2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί 

της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 

90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011- Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 

147/Α΄/8.8.2016). Σημειώνεται ότι η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου 

3. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 

του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

4. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών 

λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 

(Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 

3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

9. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη 

σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με 

ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.  

10. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE και 

επίσης ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή, οποιεσδήποτε 

διευκρινίσεις και πιστοποιητικά. 

11. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται. 

 
 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει κατακύρωση της 

προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30%, 

σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/16.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να επισυνάψουν και τα 

παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως 

τους όρους της πρόσκλησης 



2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με 

την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα μέλη και ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M/M 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ

ΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

1 

Υλικό για την απομόνωση μικροβίων και την παρατήρηση 

αιμόλυσης εμπλουτισμένο με αίμα προβάτου για να επιτρέπει 

την ανάπτυξη των περισσοτέρων βακτηριακών ειδών 

Τρυβλία 1700 0,295€ 

2 

Υλικό για την εκλεκτική ανάπτυξη και διαφοροποίηση των 

εντεροβακτηριακών και το διαχωρισμό τους σε λακτόζη θετικά 

ή αρνητικά τα χολικά άλατα και το crustal violet αναστέλλον 

την ανάπτυξη Gram (+) μικροβίων 

Τρυβλία 1700 0,25€ 

3 

Υλικό γενικής χρήσης για καλλιέργεια και απομόνωση 

απαιτητικών μικροοργανισμών Neisseria, Ηaemophilus 

S.pneumoniae.  Περιέχει εμπλουτιστικούς παράγοντες X & V & 

το PolyVitex 

Τρυβλία 500 0,32€ 

4 
Υλικό για την εκλεκτική απομόνωση  Staphylococcus spp. Σε 

ανθρώπινα δείγματα 
Τρυβλία 300 0,36€ 

5 

Εκλεκτικό υλικό για την απομόνωση ζυμομυκήτων και άλλων 

μυκήτων από πολυμικροβιακά δείγματα. Περιέχει 

chloramphenicol & Gentamycin 

Τρυβλία 300 0,340€ 

6 
Υλικό για την πραγματοποίηση αντιβιογράμματος (Mueller 

Hinton) 
Τρυβλία 300 0,35€ 

7 
Υλικό σε κεκλιμένη μορφή για την καλλιέργεια 

μυκοβακτηριδίων (LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM) 
Τεμάχια 200 0,990€ 

8 

Mac CONKEY Νο2 έτοιμο θρεπτικό υλικό με προσθήκη χολικών 

αλάτων Νο2 στο οποίο αναπτύσσεται εκτός των 

εντεροβακτηριακών και ο εντερόκοκκος, σταφυλόκοκκος και 

άλλοι gram (+) κόκκοι δεν αναπτύσσονται 

Τρυβλία 900 0,480€ 

9 

Θρεπτικό υλικό για τον ημιποσοτικό προσδιορισμό του αριθμού 

των μικροβίων στα ούρα σε τρεις (3) φάσεις AGAR σε ειδικούς 

υποδοχείς 

Τεμάχια 1.700 0,549€ 

10 

Mycoplasma HuF για την εργαστηριακή διάγνωση των 

ουρογεννητικών Μυκοπλασμάτων (Μ. hominis, U. 

Urealyticum), περιλαμβάνει ζωμό για τον εμβολιασμό του 

δείγματος, agar για κ/α, ταυτοποίηση και αρίθμηση. 

Bt 2 
37,00€ 

 

11 

Συστήματα συμπυκνώσεως των κοπράνων, μονιμοποίησης 

αυτών και χρώσεως για την αναζήτηση παράσιτων (έτοιμα 

προς χρήση χωρίς φυγοκέντρηση) 

Bt 1 581,90€ 



12 Δισκία ευαισθησίας αντιβιοτικών με διάφορες πυκνότητες Bt 10 8,75€ 

13 RPR ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ Bt 1 27,7€ 

14 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΕΩΣ 

ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

Bt 2 65,00€ 

15 Δισκία μετρονιδαζόλης (ΜΖ) 5mg Bt 2 9,00€ 

16 Αντιοροί για ταυτοποίηση αιμολυτικών Στρεπτόκοκκων Bt 2 74,00€ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΙΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ    

 

1.Οροι διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

1.1.Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν: 

α. Χώρα προέλευσης των υλικών. 

β. Εργοστάσιο κατασκευής 

γ. Χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία. 

δ. Χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξεως) 

ε. Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής. 

 

2.Συσκευασία. 

2.1. Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική 

επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή. 

2.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, 

πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν η 

Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης της οδηγίας 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά: 

2.2.1. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του 

εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή. 

2.2.2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε Θέση να 

αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. 

2.2.3. Κατά περίπτωση την ένδειξη ΣΤΕΙΡΟ ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η ειδική 

μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαρότητας. 

2.24. Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη ΠΑΡΤΙΔΑ, ή τον αύξοντα αριθμό. 

2.2.5. Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς 

υποβιβασμό της επίδοσης. 

2.2.6. Κατά περίπτωση, ένδειξη, με την οποία Θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για «προϊόν» που 

χρησιμοποιείται in vitro ή μόνο για την αξιολόγηση των επιδόσεων. 

2.2.7. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. 

2.2.8. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 

2.2.9. Σε κάθε συσκευασία Θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά, 

εκτός εάν η υπουργική απόφαση εναρμόνισης της οδηγίας 78/79/Ε.Κ ορίζει διαφορετικά ως 

εξής: 

α. Τα στοιχεία της ετικέτας, πλην των 2.2.4 και 2.2.5. 

β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή τη 

συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου 

(kit). 

γ. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη μέτρηση. 

δ. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη αποσφράγιση της 

πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των 

αντιδραστηρίων εργασίας. 

ε. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία , την εξειδίκευση, την 

ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές 

αλληλεπιδράσεις. 

στ. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος. 

 

 



3.  Άλλοι Όροι 

3.1. Η υπηρεσία δεν θα δεχτεί ουδεμία διαφοροποίηση στην τιμή, ανά εξέταση, που θα 

κατακυρωθούν από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα 

ισχύος της σύμβασης και για οποιοδήποτε αιτία. 

Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως: 

α. Τιμή ανά εξέταση 

3.2. Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του 

προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και 

την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την 

ασφάλεια πραγμάτων. 

4. Έλεγχοι - Απόρριψη Υλικών -Αντικατάσταση 

4.1. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική 

ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 

ημερών, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει τους 

όρους της σύμβασης. 

Εάν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα 

στην προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος. 

4.2. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, 

μέσα σε 1 ημέρα, από την ημερομηνία προσκόμισης των νέων ειδών. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

                                                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 


