
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 18/9/2013
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου
Τηλέφωνο: 213-2088715
Fax: 213-2088530
e-mail: prom  @  hippocratio  .  gr   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ  ΕΙΔΩΝ  <<ΘΡΕΠΤΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ  >>  ΓΙΑ  ΕΝΑ  (1)  ΕΤΟΣ   ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ159/2013)

Ημερομηνία Αποστολής για
Δημοσίευση στον
Ευρωπαϊκό Τύπο

Ημερομηνία Δημοσίευσης
στον Ημερήσιο Οικονομικό

Τύπο

Ημερομηνία Δημοσίευσης
στο ΦΕΚ

- 23-09-2013 -

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 07-10-2013

Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα: 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV39230000-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 35.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΝΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 07-10-2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα
11:00 π.μ.
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Έχοντας υπόψη:

1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων

΄΄.

2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄.

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες  Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄.

4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‘’.

5.To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄.

6. Το  Π.Δ.  60/2007  ΄΄Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  Διατάξεις  της  οδηγίας

2004/18/ΕΚ.   

7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄   

8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

9.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων

του Ν.3580/07.

10.Τον  Ν.3867(ΦΕΚ  128Α΄/03-08-2010)   άρθρο  27  με  τίτλο  την  ΄΄Εξόφληση  προμηθειών

νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .

11.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  με τίτλο ‘’Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας

και άλλες διατάξεις.  

12. Την υπ’ αριθ. 6881/03-10-2012 Εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας,  περί Οδηγιών

εκτέλεσης  & εφαρμογής  του Προγράμματος  Προμηθειών και  Υπηρεσιών Υγείας  (ΠΠΥΥ)  έτους

2012.

13.Το είδος  έχει ενταχθεί  στο ΠΠΥΥ’2011 με CPV 39230000-3.  

14.Το με Α.Π.3289/20-2-2012 έγγραφο της Δ/ντριας του Μικροβιολογικού Τμήματος με το οποίο

μας  υποβάλλει  τα  στοιχεία  (είδη,ποσότητες,επί  μέρους  δαπάνες)  για  την  διενέργεια  του

διαγωνισμού για  την προμήθεια θρεπτικών υλικών για ένα (1) έτος.

15.  Την υπ’ αριθμ.  16/15-05-2013 (Θέμα 6ο)  Απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με την

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια   των

ειδών «ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ»,  για την κάλυψη των αναγκών  του Νοσοκομείου για ένα (1)

έτος   και  μέχρι  εξάντλησης των  συμβατικών  ποσοτήτων με  προϋπολογισθείσα  δαπάνη

35.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠA σύμφωνα  με  τα  με

αρ.πρωτ.3289/20-2-13  υποβαλλόμενα  στοιχεία  από  την  Δ/ντρια  του  Μικροβιολογικού

Τμήματος  και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών,

για την προμήθεια των ειδών «ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»,  για ένα (1) έτος και μέχρι εξάντλησης των

συμβατικών  ποσοτήτων,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  35.000,00€

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠA, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

(Φ159/13ΠΡΟΧ.).

2. Περίληψη της Διακήρυξης, δημοσιεύτηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007,

στον Ελληνικό Τύπο.

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

07-10-2013 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00 π.μ.

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 07-10-2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ.,  στο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται  στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και  ώρα,  είναι

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες

αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο,

στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η

τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.

Επισημαίνεται  ότι  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  αναλυτικά  τη  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  των

προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι

υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις  κατά περίπτωση

οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται
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μόνο εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου

και σελίδας.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών  ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο και του

κατασκευαστικού  οίκου  των  υπό  προμήθεια  ζητούμενων  ειδών  του  διαγωνισμού,  καθώς  και

σήμανσης  CE του  προσφερόμενου  προϊόντος  που  να  πληροί  τους  Ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς

κανονισμούς ασφαλείας των Ιατρικών μηχ/των. Επίσης, απαραίτητη είναι η κατάθεση δείγματος.

Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Οι  τιμές  των  προσφορών  για  τα  προσφερόμενα  είδη  θα  εκφράζονται  σε  Ευρώ.  Στις  τιμές  θα

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται

από τις ισχύουσες διατάξεις,  εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει

σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά

και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με

μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν

όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον

ίδιο χώρο.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι

νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

5. Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής

υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,  ίση με το 10% της συμβατικής αξίας

πλέον ΦΠΑ.

6. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες  προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του

διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  και  Π.Δ.  118/07  περί
προμηθειών. 
8. .Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των

απαραίτητων  δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του  σχετικού

χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΜΤΠΥ 1,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας

ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ
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ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ. Ποσού

ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10% 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ. Ποσού

9.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και  μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων . 

10.  Οι  προσφερόμενες  τιμές  που  θα  προκύψουν  κατά  τη  διενέργεια  του  πρόχειρου  μειοδοτικού

διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές

του Παρατηρητηρίου Τιμών.

11. Η  ισχύς των υπ΄ όψη συμβάσεων  θα διακόπτεται αυτοδικαίως  στην περίπτωση κατά την οποία , στο

μεταξύ, συναφθούν νέες συμβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ , την 1ης  Υ.Πε Αττικής ή από

άλλο Νοσοκομείο της 1ης ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο διαγωνισμό.  

                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α. ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΑ

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΙΘΑΝΗ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΥΠΟΛ.
ΕΙΔΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Α

1

M.Hinton Agar εμπλουτισμένο με ιόντα Ca, Mg. Να είναι CLSI, 
EUCAST, WHO, FDA, CE certified. Να αναγράφει πάνω σε κάθε κιτ
τον έλεγχο του συγκεκριμένου lot με το CLSI standard. Να έχει 
υψηλό ποσοστό άγαρ (πάνω από 16gr/lt) για καλύτερη πηκτικότητα
του υλικού και αντοχή στον ενοφθαλμισμό και να έχει beef  infusion 
πάνω από 260-280gr/lt. Θα ζητηθεί δείγμα προς έλεγχο.

40 50,00 2.000,00

2

SS Agar Modified Υλικό για καλλιέργεια κοπράνων να προσφερθεί 
η τροποποιημένη σύσταση με υψηλά ποσοστά Sodium 
Τhiosulphate και brilliant green για 100% ανάπτυξη όλων των 
τύπων Salmonella και Shigella.

4 63,00 252,00

3.1

Blood Agar Base No 2 FDA Βελτιωμένη σύσταση Blood Agar (για 
γρηγορότερη ανάπτυξη, μεγαλύτερες αποικίες, καλύτερη 
μορφολογία και αιμόλυση) σύσταση FDA και να δέχεται 
supplements. Να περιέχει υψηλό ποσοστό yeast extract (πάνω από
4gr/lt), άγαρ και θρεπτικούς παράγοντες για τα απαιτητικά μικρόβια.
Να προσφερθούν τα παρακάτω συμβατά supplements.

40 84,00 3.360,00

3.2

Blood Agar Base No 2 supplements α/ Βrucella modified β/ Blaser 
Wang γ/ Campylobacter growth supplement για ανάπτυξη 
βρουκέλας και καμπυλοβακτηριδίου. Να μην περιέχουν τοξικά 
υποπροϊόντα, να κατατεθούν τα MSDS

α/1 β/1 γ/1 130,00 390,00

4
Brilliant Green Agar Modified Υλικό για απομόνωση Salmonella 
spp. Να μπορεί να γίνει εκλεκτικό. Nα μην περιέχει ενσωματωμένο 
αντιβιοτικό.

4 57,00 228,00

5.1

Columbia Agar Base Υλικό που με προσθήκη αίματος και ειδικών 
supplements μπορεί να εξειδικευτεί για πολλές ομάδες μικροβίων. 
Θα προτιμηθούν modified supplements χωρίς τοξικά πρόσθετα. Να 
περιέχει υψηλά ποσοστά ειδικής πεπτόνης πάνω από 22% για 
μεγαλύτερη και γρηγορότερη ανάπτυξη των μικροβίων. Να 
προσφερθούν τα παρακάτω συμβατά supplements.  

30 47,00 1.410,00
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5.2

Columbia Agar Base supplements α/ modified CΝΑ supplement, β/ 
H. pylori supplement. Για ανάπτυξη Gram+ μικροβίων επί ειδικών 
συνθηκών ατμόσφαιρας και για ανάπτυξη H.pylori. Να μην 
περιέχουν τοξικά υποπροϊόντα, για διασφάλιση του εργαστηρίου να 
κατατεθούν MSDS .

α/1 β/1 130,00 260,00

6
Dnase Agar με Τρυπτόζη. Nα αναφερθεί το ποσοστό Τρυπτόζης και
άγαρ που περιέχει. Να μπορεί να δεχτεί Toluidine blue.

2 57,00 114,00

7
Kligler Υλικό για προταυτοποίηση των Gram - μέσω ιδιοτήτων όπως
η διπλή ζύμωση σακχάρων και η παραγωγή υδρόθειου. Να περιέχει
υψηλά ποσοστά πεπτόνης.

1 52,00 52,00

8

Mannitol salt Agar με υψηλή περιεκτικότητα άλατος κατά την 
πρότυπη σύσταση Chapman. Υλικό για ανάπτυξη και 
προταυτοποίηση Staphylococcus spp. Να περιέχει υψηλά ποσοστά 
βακτηριολογικής πεπτόνης (θρεπτικότητα υλικού) και δείκτη 
ερυθρού της φαινόλης. Να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι 
(Sodium Chloride)70-75gr/lt και υψηλή περιεκτικότητα σε agar για 
να μην σπάει το υλικό.

1 40,00 40,00

9.1

Μc Conkey no 2 Άγαρ για ανάπτυξη Gram- μικροβίων από ούρα 
(κλινικά δείγματα) και εκλεκτική ανάπτυξη μόνο των εντεροκκόκων 
και Gram - μικροβίων από τα κλινικά δείγματα. Να περιέχει πολύ 
υψηλά ποσοστά βακτηριολογικής πεπτόνης (πάνω από 18gr/lt) για 
την θρεπτικότητα του υλικού, Bile Salts no 2 (πάνω από 1,3gr/lt) και
υψηλό ποσοστό δείκτη neutral red για έντονο χρωματισμό των 
Lactose +. Να δέχεται MUG supplement για προταυτοποίηση E.coli.

40 126,00 5.040,00

9.2

Mc Conkey no 3 Άγαρ Υλικό για καλλιέργεια και απομόνωση Gram- 
μικροβίων από κλινικά δείγματα με υψηλή περιεκτικότητα bile salts 
no3 (πάνω από 1,3gr/lt) και υψηλή περιεκτικότητα βακτηριολογικής 
πεπτόνης (πάνω από 18gr/lt) για την θρεπτικότητα του υλικού. 
Επίσης να περιέχει υψηλή περιεκτικότητα άγαρ για να μην σπάει 
κατά τον ενοφθαλμισμό. Να δέχεται MUG supplement για 
προταυτοποίηση E.coli.

35 47,00 1.645,00

9.3
MUG Supplement κατάλληλο για τα υλικά MacConkey ώστε να 
μπορεί  να παρασκευαστεί υλικό για την προταυτοποίηση E.coli.

1 210,00 210,00
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10.1

Selenite Broth base Υλικό με ενσωματωμένη L Cystine για 
εμπλουτισμό και προεμπλουτισμό κοπράνων. Να περιέχει 
Τρυπτόνη και Λακτόζη και υψηλά ποσοστά Disodium phosphate. 
Να προσφερθεί χωρίς ενσωματωμένο bi selenite λόγω τοξικότητας 
του πρόσθετου. Το πρόσθετο να προσφερθεί ξεχωριστά.

1 63,00 63,00

10.2
Bi Selenite, πρόσθετο για το παραπάνω υλικό να προσφερθεί 
ξεχωριστά από την βάση

1 116,00 116,00

11
Skim Milk powder. Υλικό για φύλαξη μικροβίων, υψηλής ποιότητας. 
Να είναι υπέρ καθαρό.

1 32,00 32,00

12

Sabouraud Agar with Chloramphenicol. Nα φέρει στη σύσταση του 
το αντιβιοτικό Chloramphenicol σε ποσότητα 0,5 gr/lt. Να 
περιλαμβάνει στην σύσταση του Sabouraud agar 2% (44,5gr ανά 
λίτρο) και αντιβιοτικό χλωραμφενικόλη. Nα μην απαιτεί υψηλή 
ζύγιση για οικονομία χρήσης.

16 48,00 768,00

13
TCBS Cholera Agar όπου να μπορούν να αναπτυχθούν όλοι οι 
γνωστοί ορότυποι (συμπεριλαμβανομένου και τον El Tor).

1 42,00 42,00

14

Thioglycolate USP Broth with indicator. Θρεπτικός ζωμός για 
ανάπτυξη των κλινικά σημαντικών αερόβιων και αναερόβιων 
μικροβίων και έλεγχο στειρότητας. Να περιέχει τρυπτόνη σε υψηλά 
ποσοστά (επηρεάζει την θρεπτικότητα του υλικού).

2 46,00 92,00

15.1

Wilkins Chalgreen Anaerobic Agar Υλικό για ανάπτυξη και 
αντιβιόγραμμα αναερόβιων μικροβίων, να προσφερθεί με τα 
συμβατά supplements για τα Gram -, Gram+, υψηλή περιεκτικότητα
σε L Arginine σπορογόνα και μη σπορογόνα αναερόβια.

20 126,00 2.520,00

15.2
Wilkins Chalgreen Supplemements για την ανάπτυξη και 
προτυποποίηση α/ NS για τα μη σπορογόνα αναερόβια και β/ για τα
Gram- αναερόβια.

α/1 β/1 157,00 314,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ SUPPL. 18.948,00

*
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

SUPPLEMENTS

Τα  θρεπτικά  υλικά  σε  αφυδατωμένη  μορφή  θα  αξιολογηθούν με
βάση:

      ΣΕΛΙΔΑ 8 από 14
  

ΑΔΑ: ΒΛ934690ΩΣ-Δ0Κ



1. Την ποικιλία των προσφερομένων θρεπτικών υλικών σε κιτ των 
500gr και supplements σε λυοφιλοποιημένη μορφή για ρύθμιση και 
μικρών ποσοτήτων υλικού. Τα υλικά που θα επιλεγούν θα πρέπει 
να είναι συμβατά με τα προσφερόμενα supplements.

2. Την προσφορά συμβατών supplements , όπου αυτά απαιτούνται 
χωρίς τοξικά πρόσθετα (Modified) χωρίς δηλαδή καρκινογόνες ή 
τερατογόνες ουσίες.

3. Την προηγούμενη εμπειρία χρήσης, η επιτροπή δικαιούται να 
ζητήσει δείγματα. Σε περίπτωση που ζητηθούν δείγματα θα πρέπει 
να προσκομισθούν απαραιτήτως στην προσφερόμενη συσκευασία.

4. Την διαλυόμενη ποσότητα σε gr/lt αποσταγμένου νερού καθώς 
και την απαιτούμενη ποσότητα σε ml για τα λυοφιλοποιημένα 
supplements.

5. O προμηθευτής να δηλώνει τις πραγματικές αποδιδόμενες 
εξετάσεις ανά προσφερόμενο υλικό (υπολογισμός με 17ml/ τρυβλίο 
90mm).

6. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ελεύθερης διακίνησης (CE), ΙSO
εμπορίας (αντιπροσώπου) και κατασκευής (οίκου), τα M.S.D.S. (σε 
έντυπη μορφή) και τα Q.C. reports των προσφερομένων υλικών 
όπου να φαίνονται οι ακολουθούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι καθώς και 
το ότι δεν είναι τοξικά.

7. Να αναφέρεται η πιθανή λήξη των προσφερομένων (επιθυμητή 
άνω του 1 έτους για τα supplements άνω των 4 χρόνων για τα 
αφυδατωμένα).

8. Στα supplements να αναφέρεται σαφώς η σύσταση.

9. Να κατατεθούν μεταφρασμένες οι οδηγίες χρήσεως με την 
σύσταση των προϊόντων στα Ελληνικά εκτός αν αυτές είναι 
τοποθετημένες επί της ετικέτας του υλικού και συνοδεύουν το 
προϊόν. 

10. Σε κάθε παράδοση να προσκομίζεται Q.C. certificate του lot. H 
άμεση λήψη μέσω διαδικτύου θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

11. O προμηθευτής σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομίσει τα
M.S.D.S. των προϊόντων και θα φροντίζει για την άμεση 
αναθεώρηση τους σε περίπτωση αλλαγών. H άμεση λήψη μέσω 
διαδικτύου θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

12. Να προσκομισθεί λίστα εγκρίσεων των προσφερομένων από 
διεθνείς οργανισμούς (φαρμακοποιίες).
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13. Τα υλικά θα αξιολογηθούν βάση της σύστασης τους (θα 
προτιμηθούν τα υλικά με μεγάλη περιεκτικότητα σε βασικά 
υποπροϊόντα πχ άγαρ, βακτηριολογικές / μυκητολογικές πεπτόνες, 
εκχυλίσματα βασικών συστατικών κ.λ.π.) που τα καθιστούν 
καλύτερα σε θρεπτική σύσταση και χαρακτηριστικά.

Β. ETOIMA ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

16 Loefler σωληνάρια με κεκλιμένο άγαρ έτοιμα 20 1,00 20,00

17
L.Jensen σωληνάρια με κεκλιμένο άγαρ έτοιμα με βιδωτό πώμα 
ασφαλείας 

380 0,75 285,00

18 ORSAB Agar 40 0,90 36,00

19 Clostridium Difficile Agar 100 1,45 145,00

20 RPMI 90mm 100 6,14 614,00

21 RPMI 140-145mm 240 15,00 3.600,00

22
KPC medium με δυνατότητα ανίχνευσης του N.Delhi strain και 
διαφοροποίησης των θετικών αποικιών Klebsiela, E.coli, 
Acinetobacter, άλλων Gram-

60 1,30 78,00

23
Αιματούχο Blood Agar no 2 FDA, σύσταση όμοια με του 
αφυδατωμένου ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.

200 1,05 210,00

24
Μc Conkey no 2 σύσταση όμοια με του αφυδατωμένου, ίδια τεχνικά
χαρακτηριστικά.

200 0,80 160,00

25
SS Agar σύσταση όμοια με του αφυδατωμένου, ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά.

200 1,00 200,00

26
Mannitol salt Agar σύσταση όμοια με του αφυδατωμένου, ίδια 
τεχνικά χαρακτηριστικά.

200 0,70 140,00

27
Mueller Hinton Agar σε τετράγωνα μεγάλα τρυβλία12x12 σύσταση 
όμοια με του αφυδατωμένου, ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.

3000 1,20 3.600,00

28
Campylobacter Agar Karmali ή Βutzler σύσταση όμοια με του 
αφυδατωμένου (Columbia ή Blood no 2 + supplements), ίδια 
τεχνικά χαρακτηριστικά

120 3,00 360,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 9.448,00

* Προδιαγραφές έτοιμων τρυβλίων / υλικών

1. Έτοιμα τρυβλία καλλιεργειών 90mm εκτός αν ορίζετε διαφορετικά

2. Να έχουν τυπωμένη την ημερομηνία λήξης και τον αριθμό 
παρτίδας
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3. Οι προσφορές να περιλαμβάνουν τα ζητούμενα σε συσκευασία 
των 1-10 τρυβλίων σε διαφανή πλαστική μεμβράνη, ανά κιτ, λόγω 
μικρών ημερομηνιών λήξης.

4. Να διασφαλίζει ο προμηθευτής την σύντομη παράδοση και την 
άριστη μεταφορά στις ενδεδειγμένες συνθήκες.

5. Το εργαστήριο επιθυμεί ίδιο οπτικό αποτέλεσμα των αποικιών, 
αιμόλυσης κλπ οπότε είναι επιθυμητή ίδια σύσταση με τα αντίστοιχα
αφυδατωμένα.

6. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ελεύθερης διακίνησης (CE), ΙSO
εμπορίας (αντιπροσώπου) και κατασκευής (οίκου)

7. Σε κάθε παράδοση να προσκομίζεται Q.C. certificate του lot

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ                             28.396,00
ΜΕ ΦΠΑ 23%                                            34.927,08
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                                              

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                         
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                   
                  

Σ Υ Μ Β Α Σ Η                                     

                                  ΠΟΣΟΥ  ………….  € ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α.

Για  την  προμήθεια  των   ειδών   «ΘΡΕΠΤΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ»  για  ένα  (1)  έτος  και  μέχρι
εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:  Τα  Γραφεία  Γεν.  Νοσοκομείου  Αθήνας
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Για ένα (1) έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Στην Αθήνα σήμερα ……………… οι  κατωτέρω συμβαλλόμενοι, αφενός μεν 

1)  Ο  κ.  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΠΑΝΗΣ  ο  Διοικητής   του   Γενικού  Νοσοκομείου  Αθήνας
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και αφ’ ετέρου ο

2) 

ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία
…………………………………………………, Τηλ.: …………….., Fax: ………….

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ύστερα από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό της Φ159/2013 Διακήρυξης και την

υπ΄ αριθμ. ……………………. (Θέμα ……..) Απόφαση  του Δ.Σ. του Νοσοκομείου  που

κατακυρώνει  την  προμήθεια ή  εργασία  στον  δεύτερο  από  τους  συμβαλλόμενους,  ο

πρώτος αναθέτει την Προμήθεια του άρθρου 2 στον δεύτερο και αυτός, που στο εξής θα

αποκαλείται   για συντομία προμηθευτής,  την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους,

που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, μαζί με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ κ.λ.π.
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1 Τα είδη  που  περιγράφονται  στο  άρθρο  2  θα  είναι  εντελώς  όμοια  και  απόλυτα
σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην προσφορά του προμηθευτή, το προσπέκτους
που  τη  συνοδεύει  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  σχετικής  διακήρυξης  ή  τα
δείγματα που έχουν κατατεθεί, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης
αυτής, μαζί με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού.

2 Για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής  παρέδωσε  στο  Γ.Ν.Α.I.
εγγυητική  επιστολή  (…………..€)  τηs
……………………………………………………………………………………………

3 Σε  περίπτωση  που  τα  ανωτέρω  είδη  δεν  παραδοθούν  έγκαιρα  ή  και  αν
παραδοθούν δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα δείγματα και
αν η αντικατάστασή τους δεν γίνει μέσα σε τρεις ημέρες, η προμήθεια των ειδών
γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση αυτή η επί πλέον διαφορά τιμής
που πιθανόν υπάρχει  βαρύνει  καθ’ ολοκληρίαν τον  προμηθευτή και  η εγγύηση,
καταπίπτει  υπέρ  του  Νοσοκομείου  ως  ποινική  ρήτρα.  Οι  ποινικές  ρήτρες  που
αναφέρονται στη διακήρυξη ισχύουν καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, το ύψος
τους δε συνομολογείται ως δίκαιο και εύλογο.

4 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, μετά την παράδοση
και  την  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  ειδών  ή  της  εργασίας  και  αφού
προσκομιστούν α) τιμολόγιο σε δύο αντίγραφα β) πρωτόκολλο παραλαβής και γ)
βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

5 Απαγορεύεται  η  εκχώρηση,  καθόσον  η  παρούσα  σύμβαση  έχει  απόλυτα
προσωποπαγή χαρακτήρα.

6 Κατ’  εξαίρεση,  η  εκχώρηση  δύναται  να  επιτραπεί  υπό  την  προϋπόθεση  ότι
υφίσταται αιτιολογημένο περί αυτού αίτημα του προμηθευτή και έγγραφη συναίνεση
του  αρμοδίου  οργάνου  του  Νοσοκομείου  ή  του  φορέα  που  διενήργησε  το
διαγωνισμό, η οποία παρέχεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά. Σε περίπτωση που τα είδη της παρούσας
σύμβασης  δεν  παραδοθούν  ή  αν  παραδοθούν,  χωρίς  να  πληρούν  τους  όρους  της
παρούσας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και του Π.Δ. 118/2007.

Ο προμηθευτής οφείλει  να παραδίδει  στο Νοσοκομείο εντός 48 ωρών από την ημέρα
παραγγελίας, τις ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται (εγγράφως, προφορικά ή
τηλεφωνικά) με δική του ευθύνη, δικά του μέσα και δικές του δαπάνες, μέσα στις αποθήκες
της Διαχείρισης του Νοσοκομείου.

Συνομολογείται  ο  χαρακτήρας  της  συμβατικής  αυτής  δέσμευσης  ως  απόλυτα
ακριβόχρονος. Ο προμηθευτής δηλώνει πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος
ότι παραιτείται του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Σημειώνεται  ότι  η  επιτροπή παραλαβής κατά περιόδους και  όποτε  το θεωρεί  σκόπιμο,
στέλνει δείγματα στις κατά τόπους αρμόδιες χημικές κλπ υπηρεσίες για έλεγχο των ειδών,
προσδιορίζοντας  το  είδος  του ελέγχου (φυσικοχημικός  έλεγχος  κλπ).  Τα σχετικά έξοδα
βαρύνουν τον προμηθευτή.

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
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Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική
δαπάνη εκτός Φ.Π.Α.

Όλοι οι όροι του παρόντος συνομολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόμενη δε τροποποίηση
του περιεχομένου τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο.

Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι
σύμφωνα με την τεχνική προσφορά της εταιρείας.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπογράφουν δύο
όμοια πρωτότυπα αυτής.

Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατίθεται στο αρμόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι και το άλλο
λαμβάνει σαν διπλότυπο ο προμηθευτής.

Για ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ.
Φ159/13 Διακήρυξη  του  σχετικού  διαγωνισμού,  τους  όρους  της  οποίας  η  ανάδοχος
εταιρεία αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ   Για τον Προμηθευτή ή τον Ανάδοχο
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