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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                                                                  Βαθμόσ 
Αςφαλεύασ 

                        Ιωϊννινα :  18.05.2020 

                 Αριθ. Πρωτ. :  7540 

 

 
 

ΣΜΗΜΑ                :       OIKONOMIKO 

                                                          
 
 
 
 

ΓΡΑΥΕΙΟ              :      ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 
 Πληροφ.              :      X.Γεωργούλα 
Σαχ. Δ/νςη : Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 
Σ.Κ. : 450 01 ΙΨΑΝΝΙΝΑ 

Σηλϋφωνο : 2651080624 
Fax : 2651029470 
Email : christina.georgoula@gni-hatzikosta.gr 

 

 

 

 ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 34/20  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΣΟ (ΑΝΣΙΟΡΩΝ) & 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», κακϊσ και τισ λοιπζσ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ 

 β) Τισ διατάξεισ του άρκρου 21-35 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Αϋ47) όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

 γ) Το αρικμ. 853/27-03-2018 ζγγραφο τθσ Ε.Κ.Α.Π.Υ. ςχετικά με διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ για τισ 
διατάξεισ του Ν. 4472/2017 και τισ ςυμβάςεισ Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν των Φορζων Παροχισ 
Υπθρεςιϊν Υγείασ και τθσ Εκνικισ Κεντρικισ Αρχισ Προμθκειϊν Υγείασ» 

 δ) Τθν αρικμ. 2/31-01-2020 (Θ.7) απόφαςθ του Δ.Σ του Νοςοκομείου 

 ε) Το αρικ. 6145/23-04-2020 αίτθμα του τμιματοσ τθσ Αιμοδοςίασ 

 ζη) Τθν αρικμ. 9/30.04.2020 (Θ.17) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου. 

 δ) Τθν αρικμ. 859-860/14.05.2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:ΩΞΔΑ46906Ω-ΜΔΣ) 

 
Προςκαλεί 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ να καταθϋςουν γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΣΟ (ΑΝΣΙΟΡΩΝ) & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ , για ένα (1) έτοσ προώπολογιςμού 
4.500,00€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ. 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ενώπιον τησ αρμόδιασ επιτροπόσ του Νοςοκομεύου την Δευτϋρα 25.05.2020, και ώρα 

11:00 π.μ. ςτο Γραφεύο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβϊλουν ό να αποςτεύλουν τισ προςφορϋσ τουσ, μϋςα 

ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία» ςτο 

γραφεύο προμηθειών, μϋχρι και την Δευτϋρα, 25.05.2020 και ώρα 11.00 πμ. 

την προςφορϊ πρϋπει να περιέχονται οι εξήσ υποφάκελοι ΕΙ ΔΙΠΛΟΤΝ: 

 

Α. ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 

Προσ απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού από διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων των 
παρ.1 και 2 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζύ με την προςφορϊ ςασ, να μασ αποςτεύλετε τα 
παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

α. Απόςπαςμα ποινικού μητρώου. Η υποχρϋωςη αφορϊ ιδύωσ: αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ 
ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ, ββ) ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων 
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εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου, γγ) ςτισ 
περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 
β. φορολογική και αςφαλιςτική ενημερότητα ςε ιςχύ κατϊ τον χρόνο υποβολόσ τησ. 
Επιπλϋον, ςτον φϊκελο των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνεται: 
γ.  Πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ή ιςχύον καταςτατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώσ τα μϋλη του Δ ςε 
περύπτωςη ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ό του/των διαχειριςτό/των ςε περύπτωςη Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ καθώσ και ο νόμιμωσ 
εκπρόςωποσ τησ εταιρεύασ 
δ.Τπεύθυνη δήλωςη Ν. 1599/1986, ότι ο υποψόφιοσ ςυντηρητόσ /οικονομικόσ φορϋασ: 

  i) αποδϋχεται πλόρωσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 
  ii) αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ςτοιχεύα αληθό και ακριβό. 
iii) παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του ςχετικϊ με οποιαδόποτε απόφαςη του Νοςοκομεύου για 
αναβολό ό ακύρωςη – ματαύωςη τησ διαδικαςύασ προμόθειασ. 
 iv) ότι ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ εύναι εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από το ϊνοιγμα των 
προςφορών 
 

 

Β. ΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
τον φϊκελο τεχνικόσ προςφορϊσ τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα που ζητούνται από το παρϊρτημα 

Α. Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 
 

Γ. ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
-Οικονομικι προςφορά του υποψθφίου, με τθν τιμι ςε ευρϊ.  
-Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται.  
-Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται. 
-Οι τιμζσ να δοκοφν, ανά ηθτοφμενο είδοσ και μονάδα μζτρθςθσ ςε ευρϊ και να περιλαμβάνουν τισ νόμιμεσ κρατιςεισ  
κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΠΑ, που κα 
δίνεται ξεχωριςτά, είτε ωσ ποςοςτό, είτε ωσ απόλυτθ τιμι. 
-Για κάκε προςφερόμενο είδοσ να αναφζρεται ο αφξων αρικμόσ του είδουσ που είναι καταχωρθμζνο ςτο 
παρατθρθτιριο τιμϊν τθσ ΕΠΥ και θ τιμι αυτοφ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ να γίνεται αναφορά ότι αντίςτοιχο είδοσ δεν 
υπάρχει ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν τθσ ΕΠΥ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν κα υπερβαίνουν τισ αντίςτοιχεσ ανϊτατεσ 
τιμζσ του παρατθρθτθρίου. 
-Η κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι), για όςεσ προςφορζσ πλθροφν τισ ελάχιςτεσ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
-Η κατακφρωςη των ειδϊν με α/α 1-12 του πίνακα Α θα γίνει μόνο ςε εταιρεία που θα προςφζρει όλο το φάςμα 
των αντιορϊν και ςτη ςυνολικά ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά (χαμηλότερη τιμή) για όλο το 
φάςμα των αντιορϊν. 
-Η χρονικι ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ με δικαίωμα δίμθνθσ παράταςθσ ςε περίπτωςθ μθ 
εξαντλιςεωσ των ποςοτιτων ι/και του ετιςιου ςυμβατικοφ ποςοφ.  
-Η παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά και εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθ ςχετικι παραγγελία του 
τμιματοσ του Νοςοκομείου. Η παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται με ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ 
του Νοςοκομείου.  
-Να δθλϊνεται ότι όλα τα προςφερόμενα είδθ φζρουν πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ CE και επίςθσ ότι κα 
παρζχονται, εφόςον ηθτθκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι, οποιεςδιποτε διευκρινίςεισ και πιςτοποιθτικά. 
-Ιςχφσ προςφορϊν: 120 θμζρεσ. 
-Προςφορζσ οι οποίεσ δεν είναι ςφμφωνεσ με τα παραπάνω οριηόμενα κα απορρίπτονται 
 
 

 
2.ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

Η κατακύρωςη θα γύνει ςτον ςυμμετϋχοντα που θα προςφϋρει την ςυμφερότερη από οικονομικόσ ϊποψησ 

προςφορϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό)  και εφόςον πληρού τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α. 

 

3.ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Όλεσ οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςε ευρώ με την προςκόμιςη των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από 

τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την αναγκαύα διοικητικό διαδικαςύα 

για ϋκδοςη των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων. Η ϋκδοςη του τιμολογύου θα γύνεται ανϊ τρύμηνο, και η πρώτη 

τιμολόγηςη θα γύνει με το πϋρασ του πρώτου τριμόνου τησ ςύμβαςησ.  
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Για όλεσ τισ πληρωμϋσ θα εκδύδονται τα απαραύτητα νόμιμα παραςτατικϊ Ι δικαιολογητικϊ. Από κϊθε τιμολόγιο 

του Προμηθευτό θα γύνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κϊθε φορϊ Νόμουσ και ςχετικϋσ 

Εγκυκλύουσ των αρμόδιων Τπουργεύων.  

Οι κρατόςεισ οι οπούεσ βαρύνουν τον προμηθευτό εύναι οι ακόλουθεσ: 

α) Τπϋρ Οργανιςμών Χυχικόσ Τγεύασ (Υ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδόματοσ, ο οπούοσ παρακρατεύται κατϊ 

την πληρωμό του τιμόματοσ. 

γ) Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων: κρϊτηςη 0,07% επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ 

φόρων και κρατόςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Σϋλοσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3% επύ του ποςού τησ ανωτϋρω κρϊτηςησ, πλϋον ειςφορϊσ υπϋρ Ο.Γ.Α. ποςοςτού 20%. 

ε) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ 

και κϊθε ϊλλησ ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώσ και των 

λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). την παραπϊνω κρϊτηςη παρακρατεύται 

επύςησ το αναλογούν χαρτόςημο 3% υπϋρ Δημοςύου και ΟΓΑ χαρτοςόμου 20%. 

Ο αναλογούν Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό (%) βαρύνει το Νοςοκομεύο. 

 

4.ΛΟΙΠΑ 

Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν απαιτούνται. 

Για ό,τι δεν προβλϋπεται από την παρούςα πρόςκληςη  εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών του Δημοςύου διατϊξεισ, 

όπωσ ιςχύουν κϊθε φορϊ. 

 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
                                                                                                           

 
 
 

                                                                                                                                        ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ    
 

Α. ΠΙΝΑΚΑ 
Ανοςοαιματολογικζσ εξετάςεισ με κλαςςικι μζκοδο.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΑΡΙΘ. ΕΞΕΣ. / ΕΣΟ 

1.  Anti-A 37.500 

2.  Anti-B 37.500 

3.  Anti-AB 17.500 

4.  Anti-A1 7.000 

5.  Anti-D μείγμα μονοκλωνικϊν IgG &IgM 
αντιςωμάτων 

42.500 

6.  Anti-C 500 

7.  Anti-E 500 

8.  Anti-c 500 

9.  Anti-e 500 

10.  Anti-Kell 500 

11.  Anti – Human  500 

12.  Bovine Albumin 20-30% 500 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 2.300,00€ 

 
B. ΠΙΝΑΚΑ 

Διαφανείσ πλάκεσ για τον προςδιοριςμό ομάδων αίματοσ 
μιασ χριςθσ και βάςθ ςτιριξθσ 5Χ12 κζςεων. 

2.500 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 2.200,00€ 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΑΝΟΟΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
 
Τα αντιδραςτιρια (αντιοροί) για τθν  manual ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ των ομάδων αίματοσ των ερυκροκυττάρων (ABO- 
RHESUS- KELL κ.α.) και   για τθ δοκιμαςία ςυμβατότθτασ πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 
 
1. Να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ αντιοροί ,κάτι που πιςτοποιείται αφενόσ από τθν υψθλι ςυγγζνεια και ειδικότθτά τουσ 
,αφ’ ετζρου από τον τίτλο τουσ. 
2. Να μθν προκαλοφν διαςταυροφμενεσ αντιδράςεισ ι φαινόμενο προηϊνθσ . 
4. Να ζχουν υψθλι ευαιςκθςία ϊςτε να ανιχνεφονται ομάδεσ χαμθλισ αντιγονικότθτασ, να είναι απαλλαγμζνα δε μθ 
ειδικϊν αντιςωμάτων , ϊςτε να αποφεφγονται ψευδϊσ κετικά αποτελζςματα. 
5. Η προκαλοφμενθ αντίδραςθ να είναι κακαρι και εμφανισ , ϊςτε να αποφεφγονται λάκθ αναγνϊριςθσ. 
6. Τα αντιδραςτιρια χωρίσ αραίωςθ να δίνουν ςαφι ςυγκόλλθςθ 3-4 ςταυρϊν με εναιϊρθμα ερυκρϊν. 
8. Το anti- Human πρζπει να ζχει ευρζωσ φάςματοσ (IgG & C3d) δράςθ και θ προςκικθ του να μθν δθμιουργεί αιμόλυςθ 
ι ςυγκόλλθςθ των ευαιςκθτοποιθμζνων ερυκρϊν αιμοςφαιρίων. 
9. Ο αντιορόσ  anti-D να είναι μείγμα IgG & IgM ,ϊςτε να ανιχνεφονται καλφτερα υποομάδεσ D. 
10. Η εταιρεία να διακζτει ξεχωριςτό αντιορό IgM anti-D ο οποίοσ δε κα ανιχνεφει τθν ποικιλία DVI, ςε περίπτωςθ που 
απαιτείται διερεφνθςθ αμφίβολων αποτελεςμάτων ςτον κακοριςμό του Rhesus των αςκενϊν. 
10. Ο χρόνοσ ηωισ να είναι μεγάλοσ και να είναι τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ από τθ ςτιγμι τθσ παράδοςισ τουσ. 
11. Η κατακφρωςθ κα γίνει μόνο ςε εταιρεία /εσ που κα προςφζρει όλο το φάςμα των αντιορϊν. 
12. Να γίνει υποχρεωτικά κατάκεςθ δειγμάτων. 
13. Υποχρεωτικά να κατατεκοφν  θ περιγραφι και οι οδθγίεσ χριςεωσ των αντιδραςτθρίων ςτθν  Ελλθνικι γλϊςςα. 
14. Να φζρουν απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ISO και ςιμανςθ CE. 
15. Κατάκεςθ  πελατολογίου  από Κρατικζσ Υπθρεςίεσ Αιμοδοςίασ με μεγάλο όγκο δειγμάτων και μόνο για τα είδθ του 
πίνακα Α .   

 

 


