
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 23/06/14
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου
Τηλέφωνο: 213-2088715
Fax: 213-2088530
e-mail: prom  @  hippocratio  .  gr   

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ  ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ  ΜΕ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ
(ΣΥΝΟΔΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ),  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ
45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ  ΦΠΑ ΚΑΙ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Φ281/2014ΕΠΑΝ.)

    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Επαναληπτικός  Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Συμφερότερη Προσφορά 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 04/07/14

Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρα: 10:00 π.μ.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ  ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  ΜΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  (ΣΥΝΟΔΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)   CPV33696500-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 45.000,00€ 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 03-07-2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα 12:00 π.μ.

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΄΄.
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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 με Α.Π. 5903/9-8-2011 Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία  δόθηκε η δυνατότητα από την ΕΠΥ

στους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Νοσοκομεία ) για συγκεκριμένες προμήθειες υλικών και

υπηρεσιών να προβαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και μέχρι του ποσού των 45.000,00 € σύμφωνα με

τα οριζόμενα του άρθρου 27, παρ.11 του Ν. 3867/2010 χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από

άλλο όργανο.  

13. Την  υπ’  αριθμ.  6881/3-10-2012  Εγκύκλιο  της  ΕΠΥ  με  θέμα  «οδηγίες  εκτέλεσης  &  εφαρμογής  του

ΠΠΥΥ’2012,πιστώσεις  2012  &  2013  »  σύμφωνα  με  την  οποία  πρέπει  να  δοθεί  προτεραιότητα  στους

διαγωνισμούς που δεν υπάρχουν συμβάσεις. 

14.Το  με  Α.Π.   18974/20-11-2013 έγγραφο της Δ/ντριας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο οποιο

αναφέρει ότι λόγω λήξης των συμβατικών ποσοτήτων , ζητά την έγκρισή σας για την διενέργεια προχείρου

διαγωνισμού με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά . 

15.  Το με Α.Π. 3673/27-2-2014 νεώτερο έγγραφο της Δ/ντριας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου με το

οποίο επισυνάπτει τις προδιαγραφές και τις ποσότητες των ζητουμένων ειδών.

16.Τα συγκεκριμένα είδη εντάσσονται στο CPV 33696500-0 αντιδραστήρια εργαστηρίων , για τα οποία μας

είχε  χορηγηθεί  εξουσιοδότηση  να  διενεργήσουμε  διαγωνισμό  με  το  ΠΠΥΥ’2011.  Ο  συγκεκριμένος

διαγωνισμός δεν εγκρίθηκε  από το Διοικητικό Συμβούλιο για να δημοσιευτεί μέχρι 31-12-2013 όπως όριζε

το  ΦΕΚ 2809/5-11-2013 . Οι προδιαγραφές   εγκρίθηκαν  με το Α.Π. 26220/5-11-2013 Έγκριση τεχνικών

προδιαγραφών 5η Ολομέλεια 23-9-2013 της ΕΠΥ . 

17.Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μέσω σύμβασης.

18.  Την με αριθμ. 4608/14-03-2014 Απόφαση ορισμού τριμελούς  επιτροπής  για τη σύνταξη κατάστασης

των ζητουμένων ειδών μετά των τεχνικων προδιαγραφών αυτών.

      ΣΕΛΙΔΑ 2 από 12
  



19.Το  με  αριθμ.  5119/21-03-2014  έγγραφο  της  τριμελούς  επιτροπής  αναφορικά  με  τις  τεχνικές

προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

20. Την  υπ’  αριθμ.  6/27-03-2014  (Θέμα  21ο)  Απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΓΝΑ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,  με  την  οποία

εγκρίθηκε  η  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια    φιαλιδίων  αιμοκαλλιεργιών  με

αυτοματοποιημένο σύστημα (συνοδός εξοπλισμός) , για την κάλυψη των αναγκών  του Νοσοκομείου και

μέχρι  εξάντλησης των  συμβατικών  ποσοτήτων με  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  45.000,00€

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠA και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.

21. Την υπ΄ αριθμ.7183/22-04-2014 Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού

για την προμήθεια Φιαλιδίων Αιμοκαλλιεργιών με Αυτοματοποιημένο Σύστημα (συνοδός εξοπλισμός) με

CPV 33696500-0.

22. Την υπ’  αριθμ.  16/17-06-2014  (Θέμα 12ο)  Απόφαση του Δ.Σ.  του  ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,  με  την οποία

εγκρίθηκε  η  επανάληψη του  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια    Φιαλιδίων  Αιμοκαλλιεργιών  με

Αυτοματοποιημένο  Σύστημα  (συνοδός  εξοπλισμός) ,με     CPV 33696500-0  λόγω  συμμετοχής  στο

διαγωνισμό   μιας  μόνο  εταιρείας  ,σύμφωνα  με  το  άρθρο  21  §  η  του  Π.Δ.  118/2004  με  ευρύτερη

δημοσιότητα και με σύντμηση προθεσμιών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΤΗΝ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  , με  κατάθεση  γραπτών  και  σφραγισμένων

προσφορών, για την προμήθεια ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

(ΣΥΝΟΔΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) και  μέχρι  εξάντλησης  των  συμβατικών  ποσοτήτων,  συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠA, με κριτήριο

την  συμφερότερη  προσφορά  (Φ281/14ΕΠΑΝ) λόγω  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό   μιας  μόνο

εταιρείας ,σύμφωνα με το άρθρο 21 § η του Π.Δ. 118/2004 με ευρύτερη δημοσιότητα και με σύντμηση

προθεσμιών.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

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

04/07/2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 π.μ.

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την  03/07/2014  Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 12:00 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.
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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 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.

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
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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

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 (1)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.  

                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

                    ΜΑΡΙΑ  ΚΑΡΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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     Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο

20 παρ. 2β του Π.Δ 118/07.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που

έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής

της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Συγκριτική τιμή

Λ = ………………………………………

Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος

εγκατάστασης  λειτουργίας  και  συντήρησης  αν  και  όπως  προβλέπεται  από  την  Τεχνική

Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική τιμή = Τ +(K)

όπου:

Τ= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2β του Π.Δ 118/07

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ( ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ),ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντ/στές

κριτηρίων

Α. ΟΜΑΔΑ

1.
Αναλυτές

α) Ποιότητα, Τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία 
λειτουργίας.

30%
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β) Απλότητα στον χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, 
συμβατότητα με τρέχουσες μεθόδους, ύπαρξη συστήματος 
ασφάλειας προσωπικού και περιβάλλοντος.

15%

2.
Αντιδραστήρια

α) Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα 
(αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα των 
αποτελεσμάτων, ευχέρεια ανασύστασης και χρήσης.  

15%

β) Διάρκεια χρήσεως-συνθήκες συντήρησης. 5%

γ) Συσκευασία (καταλληλότητα-σημάνσεις). 5%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΟΜΑΔΑΣ
70%

Β. ΟΜΑΔΑ

α) Εκπαίδευση προσωπικού-χειριστών για τον αναλυτή. 5%

β) Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και 
εργασία για τον αναλυτή. 

10%

γ) Αξιοπιστία αντιπροσώπων Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία στη 
διάθεση Αντιδραστηρίων και Αναλυτών σε άλλα Νοσοκομεία.

15%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β’ ΟΜΑΔΑΣ
30%

ΣΥΝΟΛΟ Α’ & Β’ ΟΜΑΔΑΣ
100%
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας  CE.  Οι συμμετέχοντες
συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά πιστοποιητικά κοινοποιημένων
Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και
ασφάλεια των προσφερομένων ειδών για  τη χρήση για  την οποία προορίζονται  και  γενικά η
συμμόρφωση  του  κατασκευαστή  προς  τις  διατάξεις  της  κοινοτικής  οδηγίας  93/42/ΕΟΚ  για
ιατροτεχνολογικά  προϊόντα  ή  της  υπ’αριθ.  ΔΥ8δ/130648/30.09.2009  ΚΥΑ  (ΦΕΚ
2198/Β/02.10.2009)  με  την  οποία  εναρμονίσθηκε  η  ελληνική  νομοθεσία  προς  την  πιο  πάνω
οδηγία.

Οι εταιρείες των υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
απαιτήσεις  της  αριθ.  ΔΥ8δ/1348/04  (ΦΕΚ  32/Β/16.01.04)  Υπουργικής  απόφασης  ‘Αρχές  και
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων’.

  Τα προσφερόμενα προϊόντα όταν απαιτείται να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους
νόμους της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να πληρούν, όπου επιβάλλεται, τις προϋποθέσεις
κυκλοφορίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (άδεια από Ε.Ο.Φ., ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ
ΚΡΑΤΟΥΣ κ.λ.π.).         

AYTOMATO  ΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  

Προδιαγραφές  Συστήματος  Αιμοκαλλιεργειών 240 Θέσεων Επώασης

1. Να  επωάζει, να ανακινεί  και να ελέγχει αυτόματα ανά 10’ τις καλλιέργειες.

2. Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά  και οπτικά σήματα.

3. Να βασίζεται σε Φθορισμομετρική μέθοδο εντοπισμού των μικροβίων στο αίμα. 

4. Να καλύπτει όλα τα ζητούμενα φιαλίδια με ουσίες αδρανοποίησης των αντιβιοτικών.

5. Οι  αδρανοποιητικές  ουσίες  να  καλύπτουν  ευρύ  φάσμα  αντιβιοτικών-αντιμυκητιακών  καθώς  και
αντικαρκινικών / ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (Να κατατεθούν σχετικά  αποδεικτικά στοιχεία)

6. Τα φιαλίδια να  επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από  3 –10  ml  

7. Η αξιολόγηση των φιαλιδίων να γίνεται με τον μέγιστο δυνατό  αριθμό  αλγορίθμων για αυξημένη
ταχύτητα /ευαισθησία. 

8. Ο  αναλυτής  να  διαθέτει  εύχρηστο  λογισμικό  με  κωδικοποιημένες  εντολές  barcode.  Να  δίνει
δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της συνολικής  κατάστασης εντός του κλιβάνου. 

9. Να  διαθέτει  αυτόματη,  παράλληλα  με  τις  μετρήσεις,  διαδικασία  ποιοτικού  ελέγχου  των  θέσεων
καλλιέργειας και της κατάστασης του συστήματος.

10. Να είναι  δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων χωρίς  υστέρηση στην ευαισθησία του
συστήματος.

11. Να είναι δυνατή εύκολη ανάγνωση των παρασκευασμάτων θετικών καλλιεργειών  με  χρώση GRAM, να
αναλυθεί. Θα αξιολογηθεί θετικά

12. Να υπάρχει δυνατότητα απευθείας λήψης αίματος με τα κοινά  συστήματα  αιμοληψίας υπό κενό
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13.  Να μην απαιτείται προσθήκη συμπληρωμάτων, τρύπημα ή άλλος ειδικός χειρισμός των φιαλιδίων για

λόγους  ασφαλείας.

Φιαλίδια   Αιμοκαλλιεργειών με Αυτοματοποιημένο σύστημα 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

Α

φιαλίδια ενηλίκων για αναερόβια 

μικρόβια με αδρανοποιητικές ουσίες 

δέσμευσης των αντιβιοτικών 

3600  φιαλίδια 22.310,00€

Β

φιαλίδια ενηλίκων για αερόβια 

μικρόβια και μύκητες με 

αδρανοποιητικές ουσίες δέσμευσης 

των αντιβιοτικών.

3650 φιαλίδια 22.310,00€

Γ

εξειδικευμένα φιαλίδια για μύκητες 

εμπλουτισμένα με χλωραμφενικόλη 

και τομπραμυκίνη. 

50 φιαλίδια 380,00€ 



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  «ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ  ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ  ΜΕ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ  (ΣΥΝΟΔΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»  και μέχρι  εξάντλησης  των  συμβατικών
ποσοτήτων.

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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

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

1) Η κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ η 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 διαγωνισμό της Φ281/2014ΕΠΑΝ 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.
Φ281/14ΕΠΑΝ 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

      ΣΕΛΙΔΑ 12 από 12
  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜ.
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(TEM.)

ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
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