
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                       Άρτα,23-6-2014 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΡΤΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ./47  

 
ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     

    
  ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Τηλ.: 2681361128  www.gnartas.gr 
Fax: 2681021414 

Τ.Κ. 47100 – ΑΡΤΑ  
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ   
ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.700,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α.  

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας,  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ   ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
(βλ. τους παρακάτω πίνακες) προϋπολογισθείσης δαπάνης 14.700,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία κατάθεσης 
σφραγισμένων προσφορών και έχοντας υπόψη : 
 

α) Αριθ. 15/15-5-2014 (Θ.3ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου  
β) ΦΕΚ 2309/08-08-2012 Αριθ. Απόφασης 5805 
γ) Ν.2286/95 άρθρο 2 παρ. 13 εδ. V. 
δ) Π.Δ. 118/07 άρθρο 22 και Π.Δ. 60/07. 

 
καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή σφραγισμένων 

τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΆΡΤΑΣ – ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 – Τ.Κ. 47100- ΑΡΤΑ  - 1ΟΣ 
ΟΡΟΦΟΣ  έως τις 4-7-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για 
τα παρακάτω ζητούμενα είδη και ποσότητες, σύμφωνα με τους παρακάτω 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΕΤΟΣ 

1 Ανεξάρτητα εξωτερικά run controls που 
να περιέχουν αντισώματα ή αντιγόνα για 
όλους τους υποχρεωτικούς ιούς, για τον 
καθημερινό  έλεγχο ποιότητας στις 
ορολογικές εξετάσεις της αιμοδοσίας 
HIV1, HIV2, HTLV1, HTLV2, HCV, HBsAg. 

15 ml /έτος 
 
 

2 Control για τον εσωτερικό έλεγχο 
ανοσοαιματολογικών αναλύσεων αίματος, 
ρέζους και φαινοτύπου 

12  kit 
 

 
 
 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ (ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΕΤΟΣ 

1  Σύστημα ΑΒΟ και RhD grouping 2 κύκλοι/έτος 
 

2 Screening αντισωμάτων και συμβατότητα  2 κύκλοι/έτος 
 

3 Τεστ αντισφαιρίνης άμεσο 1 κύκλος/έτος 
 

4 HBV ( εξέταση όλων των δεικτών ) 4 κύκλοι/έτος 
 

5 Αντισώματα HCV 4 κύκλοι/έτος 
 

6 Αντισώματα HIV 4 κύκλοι/έτος 
 

7 Αντισώματα HΤLV 1 κύκλος/έτος 
 

8 Αντισώματα σύφιλης 1 κύκλος/έτος 
 

 
 
 

ΟΡΟΙ  - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Οικονομική & 
Τεχνική) εις διπλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  

2. Η αξιολόγηση θα γίνει κατ’ είδος 
3. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη αλλά για 

όλη την ζητούμενη ποσότητα.  
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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. 
Θα απορριφθούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και οι 
περισσότερες της μιας οικονομικής προσφοράς.  

6. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά 
ζητούμενο είδος, για όσες προσφορές πληρούν τις ελάχιστες 
ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

7. Η ισχύς των συμβάσεων που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα διακοπούν, εφόσον κατακυρωθούν τα 
αποτελέσματα του Ενιαίου διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από την 
Ε.Π.Υ. στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ έτους 2012 και υπογραφούν 
νέες συμβάσεις ή από την 6Η ΥΠΕ ή από άλλο Δημόσιο Φορέα.  

8. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του 
έτους και εντός τριών (3) 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.  

9. 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. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A. ΠΙΝΑΚΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 
 
1. Ανεξάρτητα εξωτερικά run controls που να περιέχουν αντισώματα ή 
αντιγόνα για όλους τους υποχρεωτικούς ιούς, για τον καθημερινό  έλεγχο 
ποιότητας στις ορολογικές εξετάσεις της αιμοδοσίας HIV1, HIV2, HTLV1, 
HTLV2, HCV, HBsAg.        
 
α. Το εξωτερικό control θα πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος ορός, ο οποίος 
να δίνει οριακά θετική αντίδραση ή τιμή στη γκρίζα ζώνη και να μπορεί να 
ελέγχει συγχρόνως όλες τις υποχρεωτικές εξετάσεις: Να περιέχει αντισώματα 
για όλους τους ιούς HIV 1 και ΗIV 2, HTLV I και HTLV II, HCV, και αντιγόνα 
για το  HBsAg,  όρος απαράβατος , ώστε ο ποιοτικός έλεγχος να γίνεται για 
όλους τους ιούς με το ίδιο κοντρόλ. 
 
β. Το control να είναι έτοιμο για χρήση, σε υγρή μορφή με μεγάλο χρόνο 
ζωής. Να είναι σε μικρή ποσότητα ανά φιαλίδιο 1-2 ml, για να μην 
χρησιμοποιείται πολλές φορές, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα επιμόλυνσης 
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που υπάρχει μετά από πολλές χρήσεις.  
 
γ.  Η εταιρεία να προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων εσωτερικού 
ελέγχου ποιότητας των  ορολογικών αναλύσεων καθώς και προγραμμάτων 
εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας. ώστε σε περίπτωση που τα αποτελέσματα 
παρεκκλίνουν από τα αναμενόμενα το εργαστήριο να μπορεί να βρει την λύση 
του τυχόν προβλήματος. Επίσης η εταιρεία να έχει εμπειρία στον έλεγχο 
ποιότητας. Να καταθέσει πελατολόγιο 
 
2. Control για τον εσωτερικό έλεγχο ανοσοαιματολογικών αναλύσεων αίματος, 
ρέζους και φαινοτύπου.    
 Ανεξάρτητο control από ολικό αίμα που αποτελείται από δείγματα ομάδων 
αίματος για τον έλεγχο των συστημάτων ΑΒΟ, RhD. 
 
Θα προτιμηθεί η εταιρεία που διαθέτει πλήρη γκάμα εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας στα ανοσοαιματολογικά τέστ, ώστε σε 
περίπτωση που τα αποτελέσματα παρεκκλίνουν από τα αναμενόμενα το 
εργαστήριο να μπορεί να βρεί την λύση του τυχόν προβλήματος. 
 

B. ΠΙΝΑΚΑ (ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
 
1. Σύστημα ΑΒΟ και RhD grouping, ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 1 
έως 4 κύκλους , με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό 
κύκλων και να το χρησιμοποιήσει σε όλες τις μεθόδους  χωρίς επιπλέον 
κόστος. 
       
2. Screening και συμβατότητα αντισωμάτων, ετήσιο πρόγραμμα 
αποτελούμενο από 1 έως 4 κύκλους , με δυνατότητα του εργαστηρίου να 
επιλέξει τον αριθμό κύκλων και να το χρησιμοποιήσει σε όλες τις μεθόδους   
χωρίς επιπλέον κόστος.      
 
3. Τεστ αντισφαιρίνης άμεσο. Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 1 έως 4 
κύκλους , με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων και 
να το χρησιμοποιήσει σε όλες τις μεθόδους   χωρίς επιπλέον κόστος. 
          
 
4. HBV ( εξέταση όλων των δεικτών ). Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 
1 έως 4 κύκλους. Με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό 
κύκλων και να το χρησιμοποιήσει σε όλους τους αναλυτές χωρίς επιπλέον 
κόστος        
 
5. Αντισώματα HCV. Ετήσιο κοινό πρόγραμμα αποτελούμενο από 1 έως 4 
κύκλους. Με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων και 
να το χρησιμοποιήσει σε όλους τους αναλυτές χωρίς επιπλέον κόστος. 
 
6. Αντισώματα HIV . Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 1 έως 4 κύκλους. 
Με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων και να το 
χρησιμοποιήσει σε όλους τους αναλυτές χωρίς επιπλέον κόστος. 
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7. Αντισώματα HΤLV . Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 1 έως 4 κύκλους. 
Με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων και να το 
χρησιμοποιήσει σε όλους τους αναλυτές χωρίς επιπλέον κόστος 
 
8. Αντισώματα σύφιλης. Ετήσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 1 έως 4 
κύκλους. Με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων και 
να το χρησιμοποιήσει σε όλους τις μεθόδους χωρίς επιπλέον κόστος. 

 
 
Η εταιρεία να προσφέρει  ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων εσωτερικού 
ποιοτικού ελέγχου καθώς και προγραμμάτων εξωτερικής αξιολόγησης 
ποιότητας, ώστε σε περίπτωση που τα αποτελέσματα παρεκκλίνουν από τα 
αναμενόμενα το εργαστήριο να μπορεί να βρει τη λύση σε τυχόν πρόβλημα. 
 
Ο Οργανισμός που θα πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας να 
είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός. 
Θα προτιμηθεί να υπάρχουν ειδικός επιστήμονας σε όλα τα σχήματα, ώστε το 
εργαστήριο να μπορεί να επικοινωνεί άμεσα, με τον οργανισμό σε θέματα 
επιστημονικής υποστήριξης. 
 
 
                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

 
 
   ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
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