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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
για ηην ππομήθεια ηεζη ανίσνεςζηρ με ηη μέθοδο REAL TIME PCR με ζςνοδό εξοπλιζμό για ηη
μοπιακή διάγνωζη ηος νέος κοπωνοϊού COVID-19, θιαλιδίων και ζηειλεών
Σο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ»
Έρνληαο ππφςε:
Σηο δηαηάμεηο:
1.

Σνπ άξζξνπ 3 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 25-2-2020 «Καηεπείγνληα κέηξα

απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο θνξνλατνχ» (ΦΔΚ 42/η.Α/25-2-2020), φπσο θπξψζεθε κε ηνλ Ν.
4682/2020 ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4693/2020 θαη παξαηάζεθε ε ηζρχο ηνπ έσο ηελ 31ε.12.2021 κε ην
άξζξν 23, παξ. 1, ηνπ Ν. 4839/2021
2.

Σνπ άξζξνπ 16 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 11/3/2020 «θαηεπείγνληα κέηξα

αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο
πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (ΦΔΚ 55/η.Α/11-3-2020) φπσο θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 4682/2020
3.

Σνπ άξζξνπ 11 ηεο απφ 10/8/20 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 157) ε νπνία θπξψζεθε κε

ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4722/2020 θαη παξαηάζεθε κε ηνλ Ν.4812/2021
Καζψο επίζεο θαη :
1. Σν Πξαθηηθφ ηεο ππ’ αξηζκ. 112εο/Θ.1/24-4-2020 πλεδξίαζεο ηνπ ΚΔ.Τ.ΠΔ.
ε

2. Σελ ππ΄αξηζκφλ 21 /Μέξνο Β/Θ.14/03-11-2021απφθαζε ηνπ ΚΔΤΠΔ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην αίηεκα
ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ κνξηαθνχ ειέγρνπ Sars-Cov 2, θηαιηδίσλ θαη ζηεηιεψλ
ζπλνιηθήο δαπάλεο 842.000 €
3. ηελ ππ’αξηζκ. 22/ζ.32/6-9-2021 απφθαζε Γ (ΑΓΑ:67 Η94690ΧΓ-ΝΓΦ) γηα ηελ πξνκήζεηα 720 ηεζη
real-time PCR ππεξηαρείαο κνξηαθήο δηάγλσζεο COVID-19 (έσο 30΄), κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ,
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 18.000 €
4. ηελ ππ’αξηζκ. 23/ζ.12/6-9-2021 απφθαζε Γ (ΑΓΑ: Φ5Π64690ΧΓ-Κ77) γηα ηελ πξνκήζεηα 60.000
κνξηαθψλ ηεζη real time PCR κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ δχν αλαιπηέο
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5. ηελ ππ’αξηζκ. 23/ζ.12/6-9-2021 απφθαζε Γ (ΑΓΑ: Φ5Π64690ΧΓ-Κ77) γηα ηελ πξνκήζεηα 55.000
θηαιηδίσλ θαη 55.000 Ρηληθψλ ζηεηιεψλ Flocked Swab γηα ιήςε θαη κεηαθνξά θιηληθψλ δεηγκάησλ COVID19, πξνυπνινγηζκνχ 44.000 €
6. Σν γεγνλφο φηη, ε αλάγθε απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ θαη νη εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ
πξνθχςεη ζε ζπλέρεηα εκθάληζεο θξνπζκάησλ ηνπ ελ ιφγσ ηνχ ζηελ Διιάδα, ζπληζηνχλ γεγνλφηα
εληαζζφκελα ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο (πξβι. απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. Γ15/2020)
7. Σν γεγνλφο φηη ην Ννζνθνκείν καο έρεη νξηζζεί σο βαζηθφ λνζνθνκείν αλαθνξάο ζηε 2ε ΤΠΔ γηα ηνλ λέν
θνξσλντφ.
8. ην γεγνλφο φηη ην Δξγαζηήξην Κιηληθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΠΓΝ Αηηηθφ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κνξηαθήο
δηάγλσζεο COVID-19 ηνπ «ΑΣΣΙΚΟΝ», αιιά θαη κέξνο ησλ αλαγθψλ Ννζνθνκείσλ θαη Κέληξσλ Τγείαο ηεο
2εο Τ.ΠΔ.
ΚΑΛΔΙ
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάιινπλ γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο, γηα ηελ πξνκήζεηα
ηεζη αλίρλεπζεο κε ηε κέζνδν REAL TIME PCR γηα ηε κνξηαθή δηάγλσζε ηνπ λένπ θνξσλντνχ COVID-19,
θηαιηδίσλ θαη ζηεηιεψλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 842.000 €
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ 1311.
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟΦΟΡΏΝ
ΔΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΣΜΗΜΑ
10/01/2022
ΚΔΝΣΡΙΚΗ
29/12/2021
10/01/2022
ΗΜΔΡΑ:
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΗΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΗ
ΗΜΔΡΑ: ΓΔΤΣΔΡΑ
ΓΔΤΣΔΡΑ
Π.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ
ΧΡΑ: 08:00 Π.Μ.
ΏΡΑ: 14:30 ΜΜ.
ΧΡΑ:14:00 Μ.Μ.
ΡΙΜΙΝΙ 1 ΥΑΙΓΑΡΙ
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ησλ πξνζθνξψλ, είλαη εθπξφζεζκεο θαη
επηζηξέθνληαη.
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο κηα θαη κνλαδηθή πξνζθνξά.
Αξκφδηα γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε ηξηκειήο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο
θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε Γηνηθεηή εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ
θαη ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ»
ΑΦΜ: 999696736, ΓΟΤ: Υατδαξίνπ
Ρίκηλη 1 Υατδάξη, ΣΚ: 12462
Κσδηθφο Nuts EL300
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
Μαξία Καξαθνχλνπ ηει. 2105831026 mkara@attikonhospital.gr
Διέλε Φαηνχξνπ, ηει. 2105831058 elfatourou@attikonhospital.gr
ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
Η πξφζθιεζε αλαξηήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) θαη
ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζηιρ 28/12/2021, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
https://www.moh.gov.gr/ θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.attikonhospital.gr.
ΜΔΡΟ Α’
ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
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Άπθπο 1
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα, ηα
νπνία ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο νδεγίεο είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ
λένπ θνξσλντνχ.
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ CPV:
33140000-3 και 33696500-0
A/A

1

2
3

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ζε ηεμάσια)

ΔΙΓΟ
Σεζη real-time PCR ππεξηαρείαο
κνξηαθήο δηάγλσζεο COVID-19 (έσο
30΄), κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ έλαλ
αλαιπηή
Μνξηαθά ηεζη real time PCR κε ζπλνδφ
εμνπιηζκφ δχν αλαιπηέο
Φηαιίδηα θαη Ρηληθνί ζηεηιενί Flocked
Swab

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΣΜΥ
25

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
18.000

13

780.000

0,8

44.000

720

60.000
55.000

842.000
Οι προζθορές θα πρέπει να είναι ζύμθωνες με ηις ηετνικές προδιαγραθές ηης παρούζας, οι οποίες
η
έτοσν εγκριθεί με ηην σπ΄αριθμ. 21 /Μέρος Β/Θ.14/03-11-2021 απόθαζη ηοσ ΚΔΤΠΔ
Αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε ηξηκειήο Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ
Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε Γηνηθεηή εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε νπνία
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Η
Δπηηξνπή αμηνινγεί ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζή ηεο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ
πξαθηηθφ, ην νπνίν δηαβηβάδεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη αλά είδνο. ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαζέζνπλ
πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο. ε πεξίπησζε φπνπ πξνζθέξνληαη πνζφηεηεο
κηθξφηεξεο ηεο ζπλνιηθήο δεηνχκελεο πνζφηεηαο θάζε είδνπο, ηφηε ζα ππάξμνπλ ηφζνη κεηνδφηεο φζνη
απαηηνχληαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ε ζπλνιηθή δεηνχκελε πνζφηεηα θάζε είδνπο.
Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη, αλά είδνο, θαη ζε φζνπο ηερληθά θαηάιιεινπο κεηνδφηεο
απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ε ζπλνιηθή δεηνχκελε πνζφηεηα.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζηελ νπνία ζα
ππνβιεζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ παξερφκελε πξνκήζεηα ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα.
Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη γηα θαλέλα
ιφγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ. Πξνζθνξέο πνπ
ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο.
Δθφζνλ πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα, δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. To Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο
πξνζθεξφκελεο ηηκήο κε ηε κεηνδφηξηα εηαηξεία.
Άπθπο 2
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
Αλαινγηθά νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73 θαη 74 ηνπ λ. 4412/2016.
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ην Ννζνθνκείν απνθιείεη έλαλ
νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηρζεί φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε
θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ.
Άπθπο 3
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι μέζα ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηον οποίο ππέπει να αναγπάθονηαι
εςκπινώρ:
α) ε ιέμε “ΠΡΟΦΟΡΑ”
β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
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γ) ν ηίηινο ηεο παξνχζαο
δ) ε εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ:

3.1 Σα κάηωθι «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»
1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
i.
δελ εκπίπηεη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016
ii.
φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, θαη δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπνχ
δηαγσληδφκελνπ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ κηα παξφκνηα
δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηνπ, φηη δελ
έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο,
φηη δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε
δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο θαη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθφζνλ ηνπ δεηεζνχλ γηα ηελ
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα παξαπάλσ,
iii.
φηη έρεη ιάβεη γλψζε γηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα.
iv.
φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ
αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο.
v.
φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηεο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
2.
Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν
έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη
φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί
έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
3.
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο- κέινπο ή ρψξαο φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν ζηε
ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζηελ Διιάδα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο
Για ηοςρ ημεδαπούρ οικονομικούρ θοπείρ:
Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
αλαθέξεηαη ζε απηή ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο.
4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο;
Για ηοςρ ημεδαπούρ οικονομικούρ θοπείρ: Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ,
πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηή ρξφλνο
ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο (θαη νπνηνδήπνηε άιινπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν ηπρφλ ππάγεηαη)
5. Τπεχζπλε δήισζε αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα
θαηαβάιεη εηζθνξέο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα
αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Η δήισζε απαηηείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
δελ ππάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ e-ΔΦΚΑ)
6. Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.

3.2 «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζην
ΜΔΡΟ Β’ ηεο παξνχζαο αλάινγα κε ην πξνζθεξφκελν είδνο.
3.3. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ (€). ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
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επηβάξπλζε, ζηελ νπνία ζα ππνβιεζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη
κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα.
ηελ πξνυπνινγηδφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο.
Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη γηα θαλέλα
ιφγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Σν απνηέιεζκα ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ πξνζθέξνληα, πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθεξφηεξε απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. Δθφζνλ πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ
ηαπηίδνληαη απφιπηα, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηφπηλ
πξνζθιήζεσο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο (νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα
παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία), κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Άπθπο 4
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Λφγσ ηνπ επείγνληνο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία, ρσξίο δηάθξηζε
ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο), ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηηο 10/01/2022 ζηιρ 14.30 π.μ. απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο.
Η Δπηηξνπή αμηνινγεί ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζή ηεο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ
πξαθηηθφ, ην νπνίν δηαβηβάδεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Άπθπο 5
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Σν Ννζνθνκείν κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη
πξνζθνξά, ηδίσο φηαλ:
1. Τπνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο, ζεσξνχκελσλ φισλ σο νπζησδψλ.
2. Πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ
απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
Άπθπο 6
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ
Ο αλάδνρνο απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξα βίαο, νη νπνίεο
παξαηίζεληαη πεξηνξηζηηθά:
 Ππξθαγηά
 Πιεκκχξα
 εηζκφο
 Πφιεκνο
 Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία
Άπθπο 7
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζην ΚΗΜΓΗ θαη
ιχλεηαη απηνδίθαηα θαη αδεκίσο ζε πεξίπησζε πνπ νη πνζφηεηεο εμαληιεζνχλ λσξίηεξα.
Άπθπο 8
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά απφ παξαγγειία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο παξαγγειίαο απφ
ηνλ αλάδνρν.
Άπθπο 9
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 4% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή
ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα.
Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΧ ηα αθφινπζα:
1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο.
2. Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ην είδνο ηεο πξνκήζεηαο,
3. Σνλ εθδφηε.
4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο.
5. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.
6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
7. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη,
8.φηη ε εγγχεζε ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο
9. Σνπο φξνπο φηη:
i. Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο
ηεο δηδήζεσο.
ii. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ
θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) έσο (5) πέληε εκέξεο κεηά απφ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζε.
iii. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην
ηέινο ραξηνζήκνπ.
Άπθπο 10
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.
Άπθπο 11
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή, ε νπνία εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζηνπο αλαγθαίνπο ειέγρνπο, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν,
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ
επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ.
2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο ή θαη παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε
ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ.
3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη
πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο
παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο
παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ θαη
ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
4. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
ή θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ
απφθαζε.
5. Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ
απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή θαη ηα παξαδνηέα,
6. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη
παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ
ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε
ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο
θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
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7. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη
ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
8. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη θαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία
ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία κπνξεί λα εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ
θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο.

1.

2.
3.
4.

Άπθπο 12
ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ
ε πεξίπησζε παξάβαζεο νηνδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο, ζεσξνχκελσλ φισλ νπζησδψλ ε αξκφδηα
επηηξνπή πηζηνπνίεζεο ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο βεβαηψλεη ηελ παξάβαζε. Σν
Ννζνθνκείν είλαη δπλαηφλ λα επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ , κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνηληθέο ξήηξεο, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα.
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ην Ννζνθνκείν ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν
έθπησην.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο πνηληθήο βαξχλεη φια ηα
κέιε ηεο εηο νιφθιεξνλ.

Άπθπο 13
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σν Ννζνθνκείν κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
i.
ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
ii.
ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
iii.
ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε
ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
iv.
ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016

1.

2.

Άπθπο 14
ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΧΣΟΤ - ΚΤΡΧΔΙ
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ:
α) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ
έρεη ηεζεί.
β) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο
ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη
γ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε
ησλ παξαηάζεσλ.
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε,
επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
β) Πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ Αλαδφρνπ.
Άπθπο 16
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ
Ο αλάδνρνο απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξα βίαο, νη νπνίεο
παξαηίζεληαη πεξηνξηζηηθά:
 Ππξθαγηά
 Πιεκκχξα
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 εηζκφο
 Πφιεκνο
 Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία
ΜΔΡΟ Β’ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Α. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηεζη real-time PCR ςπεπηασείαρ μοπιακήρ διάγνωζηρ COVID-19
(έωρ 30΄) με ζςνοδό εξοπλιζμό 1 αναλςηή


To ζύζηεκα πξνζδηνξηζκνύ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηελ παξνπζία γελεηηθνύ πιηθνύ γηα

ηνλ COVID 19 κε ηε κέζνδν ηεο REAL TIME PCR.


Η ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε ξνή εξγαζίαο ηόζν

ζε ζπλζήθεο ξνπηίλαο όζν θαη ζε ζπλζήθεο εθεκεξίαο. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα είλαη εύθνιν
ζηελ ρξήζε λα κελ απαηηεί πνιύπινθεο δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο ηωλ δεηγκάηωλ, ηωλ αληηδξαζηεξίωλ
θαη πιηθώλ θαη λα έρεη απιό ινγηζκηθό.


Να είλαη κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο ώζηε κπνξεί λα κεηαθεξζεί αλά πάζα ζηηγκή ρωξίο ηελ

απαίηεζε βαζκνλόκεζεο ηωλ νπηηθώλ ή άιιωλ ζπζηεκάηωλ.


Να κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί κέρξη θαη 4 δείγκαηα (random access) ζε αλεμάξηεηα θαλάιηα.



Να κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνπιάρηζην ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ηαπηόρξνλα ζε

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κήθε θύκαηνο.


Ο ρξόλνο ηωλ απνηειεζκάηωλ (ρξόλνο πξωηνθόιινπ εμέηαζεο) λα κελ μεπεξλά ηα 30

ιεπηά.


Ο αλαιπηήο λα πεξηιακβάλεη δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε LIS θαη WIFI. Να δηαζέηεη USB

έμνδν.


Τα αληηδξαζηήξηα λα έρνπλ CE mark θαη λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα ην

ζπγθεθξηκέλν αλαιπηή.


Να γίλεηαη αλίρλεπζε δύν ηνπιάρηζην γνληδίωλ ηνπ ηνύ: N gene θαη ORF1ab.



Τν πξωηόθνιιν αλίρλεπζεο λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζην 35 θύθινπο απνδόκεζεο θαη

αληηγξαθήο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ COVID 19.
Β. Πποδιαγπαθέρ ανηιδπαζηηπίων ανίσνεςζηρ RNA ηος ιού SARS-CoV-2, με ζςνοδό εξοπλιζμό 2
αναλςηέρ
•

Πιήξεο δηαγλσζηηθφ θηη (CE-IVD) ηερλνινγίαο Real-time PCR γηα ηελ πνηνηηθή αλίρλεπζε ηνπ ηνχ

SARS-CoV-2 ζε άκεζν δείγκα αλαπλεπζηηθνχ (ξηλνθαξπγγηθφ, ξηληθφ, νξνθαξπγγηθφ επίρξηζκα).
•

Να κελ απαηηείηαη απνκφλσζε ητθνχ RNA, αιιά ε δηαδηθαζία λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε πνιχ

απιήο θαη ζχληνκεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο ηνπ δείγκαηνο, πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο Real-time PCR. Η
ζπλνιηθή δηαδηθαζία λα νινθιεξψλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ 1 ψξα, βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο
•

Η αλίρλεπζε ηνπ παζνγφλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δπν ζηφρσλ (φπσο N1 θαη Ν2) γηα ηνλ

SARS-CoV-2, γηα απμεκέλε εηδηθφηεηα.
•

Σν θηη λα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα γηα ηελ Real-time PCR.

Δπηπιένλ, λα πεξηιακβάλεη δχν εζσηεξηθνχο κάξηπξεο ειέγρνπ: εζσηεξηθφ κάξηπξα ειέγρνπ αλαζηνιήο
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ηεο RT- PCR θαη ελδνγελή εζσηεξηθφ κάξηπξα ειέγρνπ (human RNaseP) γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο
δεηγκαηνιεςίαο
•

Σν θηη λα πεξηέρεη ζεηηθφ κάξηπξα SARS-CoV-2, αξλεηηθφ κάξηπξα (ΝΣC, nuclease free water),

θαζψο θαη ην θαηάιιειν buffer πξνεηνηκαζίαο δείγκαηνο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ ζπλφινπ ηεο
δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο.
•

Να δηαζέηεη πςειή επαηζζεζία: φξην αλίρλεπζεο (LOD) 950 αληίγξαθα/mL (ή θαιχηεξε) ηνπ

αξρηθνχ δείγκαηνο. Σν θηη λα έρεη ειεγρζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν φζνλ αθνξά ηελ θιηληθή ηνπ
απφδνζε ζε πξαγκαηηθά θιηληθά δείγκαηα, κε ζαθή αλαθνξά ζην εγρεηξίδην ρξήζεο.
•

Να ππάξρεη απνδεδεηγκέλε επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ θηη ζε ζρέζε κε γλσζηά ξηληθά ή θαξπγγηθά

θαξκαθεπηηθά πξντφληα (αληηβηνηηθά/αληηηθά/αλαιγεηηθά), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή δηαγλσζηηθή
δηαδηθαζία, κε ζαθή αλαθνξά ζην εγρεηξίδην ρξήζεο.
•

Να δηαζέηεη αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο θαη εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ: έγθπξε/κε έγθπξε

δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία, θαη ζεηηθφ/αξλεηηθφ/κε έγθπξν απνηέιεζκα.
•

Να κελ παξαηεξείηαη δηαζηαπξνχκελε αληίδξαζε γηα ηνπιάρηζηνλ 35 παζνγφλα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ

ζπζηήκαηνο. Να αλαθεξζνχλ παζνγφλα πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί γηα απηφ.
•

Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε (CE-IVD) ζηνλ ζπλνδφ ζχζηεκα Real-time

PCR, ν νπνίνο λα θέξεη επίζεο πηζηνπνίεζε CE-IVD.
•

Σν ζχζηεκα ζεξκηθήο θπθινπνίεζεο λα ζηεξίδεηαη ζε ηερλνινγία ζεξκαηλφκελνπ αέξα ή άιιε

αλάινγεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο, κε ππνδνρείο γηα φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν αξηζκφ δεηγκάησλ
(ηνπιάρηζηνλ 65).
•

Να εμαζθαιίδεη ηε βέιηηζηε νκνηνκνξθία ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε αληίδξαζε, ε νπνία λα θπκαίλεηαη

(ην αλψηεξν) ζην ±0,020C γηα θάζε αληίδξαζε. Να δηαζέηεη κεγάιε ηαρχηεηα απμνκείσζεο ηεο
ζεξκνθξαζίαο (Ramp Rate): ηνπιάρηζηνλ 10⁰C/sec, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ηαρχηεξε δπλαηή θπθινπνίεζε.
•

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε θίιηξα αλίρλεπζεο πξνθεηκέλνπ γηα εθαξκνγέο πνιππιεθηηθήο

(multiplex) PCR, δηαζέηνληαο δηαθνξεηηθή πεγή δηέγεξζεο γηα θάζε θαλάιη.
•

Σν ζχζηεκα λα είλαη αλνηρηφ ζε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο ρξσζηηθέο γηα Real-time PCR, θαη ζε

φιεο ηηο γλσζηέο ρεκείεο (TaqMan probes, Scorpions, FRET θ.ά.)
•

Να είλαη αλνηρηφ ζχζηεκα, δειαδή λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε θαη in-

house πξσηνθφιισλ ή γηα ηελ ρξήζε άιισλ εκπνξηθψλ θηη (εθηφο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο) πνπ δηαζέηνπλ
CE-IVD mark, κε επίζεκε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.
•

Η θσηεηλή πεγή θαηά πξνηίκεζε λα είλαη ηχπνπ L.E.D., ψζηε λα κελ απαηηείηαη ζπληήξεζε.

•

Να κελ απαηηείηαη ε ρξήζε ρξσζηηθήο γηα ηελ δηφξζσζε ηνπ ζήκαηνο, φπσο π.ρ. ROX.

•

Να ρξεζηκνπνηεί θνηλά κεκνλσκέλα ζσιελάξηα ησλ 0,2 ml (PCR) ή strips ησλ 0,1 ml.

•

Να είλαη εγθεθξηκέλν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε (CE-IVD).

•

Να παξέρεηαη πιήξεο ηερληθή ππνζηήξημε θαη άκεζε αληαπφθξηζε απφ εηδηθεπκέλν - εθπαηδεπκέλν

ηερληθφ & επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (λα ππνβιεζνχλ επίζεκεο βεβαηψζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηερληθψλ
ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο).
Γ. Πποδιαγπαθέρ Ρινικών Flocked Swab
1.

Να πξνζθεξζνχλ εηδηθά swabs ηερλνινγίαο nylon flocked (φρη απιά artificial fiber) γηα ρξήζε

ιήςεο δείγκαηνο γηα κνξηαθέο ηερληθέο κε ζηέιερνο απφ πιαζηηθφ θαη κε εγθνπή γηα εχθνιε απνθνπή ηνπ
ζηειέρνπο κέζα ζην πιηθφ κεηαθνξάο. Να πξνζθεξζνχλ κεκνλσκέλα ζπζθεπαζκέλα ζε θηη ησλ 100
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swabs. Να πξνζθεξζεί 20% άθακπησλ ζηειερψλ γηα ζηνκαηνθαξπγγηθά δείγκαηα θαη 75% άθακπησλ
ζηειερψλ γηα ξηλνθαξπγγηθά δείγκαηα θαη5% κε minitip γηα παηδηά θαη λενγλά.
2.

ΑΠΟΓΟΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΤ–ΙΙΚΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ: ηηο κνξηαθέο ηερληθέο λα απνδίδεη 10 κε 15ng

γελεηηθνχ πιηθνχ (γηα κνξηαθέο ηερληθέο θαη γηα ιήςεηο απφ πεξηνρέο κε ρακειφ κηθξνβηαθφ θνξηίν).
3.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ–ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ:

Να

πξνζθνκηζηεί

πινχζηα

βηβιηνγξαθία

απφ

δηεζλήο

νξγαληζκνχο, θέληξα αλαθνξάο θαη λνζνθνκεία. Οη ζηεηιενί είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ θαηαζθεπαζηέο
κνξηαθψλ θηη θαη κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΤΡΙΓΧΝ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ
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