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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Τηλέφωνο: 24673 50612,626
Fax: 24673 50657
email: prom5@kastoriahospital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ   TΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
-    την αριθμ. 19B/28-1-2019 απόφαση του του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και 
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118  
- την  υπ’  αριθμ.  1298/14-02-2019  (ΑΔΑ:  67ΕΥ4690ΒΥ-ΟΝΧ)  απόφαση ανάληψης  δημοσιονομικής

υποχρέωσης .
προβαίνει  σε  συλλογή προσφορών  με  σκοπό  την  ανάθεση των  υπηρεσιών  εξωτερικού ποιοτικού
ελέγχου ανοσοαιματολογικών εξετάσεων, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της υπηρεσίας της
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου.
Κωδικός CPV: 72224200-3

Προϋπολογισμός: 5.200,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (η χαμηλότερη τιμή).
Δημοσιότητα  της  πρόσκλησης:Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  πρόσκλησης  καταχωρήθηκε  στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην
ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου: www.kastoriahospital.gr
Ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών: 4-3-2019  ημέρα Δευτέρα
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6-3-2019 και ώρα 14.30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας του
Νοσοκομείου, προκειμένου να πρωτοκολληθεί
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 7-3-2019 και ώρα 12.00μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου, όπου και θα γίνει η αποσφράγιση αυτών από αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου,
KAE 419.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή
ενώσεις  /  κοινοπραξίες  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στο  αντικείμενο  της  υπό  ανάθεσης
προμήθειας.
Λόγοι αποκλεισμού:  Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης, βάσει του άρθρου
73 του Ν. 4412/16, όταν:
- υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1,
άρθρο 73 του Ν. 4412/16
-  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.

http://www.kastoriahospital.gr/
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ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έναν φάκελο που θα
αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της πρόσκλησης που αφορά, καθώς και τα στοιχεία του
αποστολέα.  Στον  κυρίως  φάκελο  θα  περιλαμβάνεται  ένας  σφραγισμένος  φάκελος  τεχνικής
προσφοράς (μέσα στον οποίο τοποθετείται το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων εις διπλούν) και
ένας σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς (μέσα στον οποίο τοποθετείται το σύνολο των
κατατιθέμενων εγγράφων εις διπλούν). 

Α. Τεχνική προσφορά

1)  Στον  φάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς  θα  περιλαμβάνεται  πλήρης  τεχνική  περιγραφή του
αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 

I. Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για τις εξετάσεις: Τυποποίηση ομάδων αίματος του
συστήματος ΑΒΟ και RhD grouping, ευθείας και ανάστροφης ομάδας, προαναλυτικής, αναλυτικής και
μετά αναλυτικής φάσης. Το ετήσιο πρόγραμμα να αποτελείται από 4 κύκλους (Με δυνατότητα του
εργαστηρίου  να  επιλέξει  τον  αριθμό  κύκλων).  Σε  κάθε  κύκλο  να  αναλύονται  τουλάχιστον  δύο
δείγματα, ώστε σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο να μπορεί να έχει μια ένδειξη αν το σφάλμα
είναι τυχαίο ή συστηματικό, ώστε να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες .

II.  Πρόγραμμα  εξωτερικής  αξιολόγησης  ποιότητας  για  τις  εξετάσεις:  τεστ  αντισφαιρίνης  άμεσο,
προαναλυτικής, αναλυτικής και μετά αναλυτικής φάσης. Το ετήσιο πρόγραμμα να αποτελείται από 4
κύκλους  (με  δυνατότητα  του  εργαστηρίου  να  επιλέξει  τον  αριθμό  κύκλων).  Σε  κάθε  κύκλο  να
αναλύονται τουλάχιστον δύο δείγματα, ώστε σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο να μπορεί να
έχει  μια  ένδειξη  αν  το  σφάλμα   είναι  τυχαίο  ή  συστηματικό,  ώστε  να  προβεί  στις  απαραίτητες
διορθωτικές ενέργειες. 

III.  Πρόγραμμα  εξωτερικής  αξιολόγησης  ποιότητας  για  τις  εξετάσεις:  antiood  screening  (έμμεση
Coomis)  και  συμβατότητας,  προαναλυτικής,  αναλυτικής  και  μετά  αναλυτικής  φάσης.   Το  ετήσιο
πρόγραμμα να αποτελείται από 4 κύκλους (με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό
κύκλων).  Σε  κάθε  κύκλο να αναλύονται  τουλάχιστον  δύο δείγματα,  ασθενών για  έλεγχο έμμεσης
Coomis και διαστάυρωσης ( τα οποία θα είναι υπερκείμενα πλάσματα, από τα δείγματα του ολικού
αίματος  για  ABO,  Rh,  ώστε  να  γίνεται  ταυτόχρονα  έλεγχος  ABO,  ηλεκτρονικής  και  ορολογικής
ασυμβατότητας) και με τουλάχιστον τέσσερα δείγματα δοτών (ασκών), ώστε αφ ενός να υπάρχει η
πιθανότητα ανεύρεσης συμβατού δότη και αφ ετέρου σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο  να
μπορεί  να  έχει  μια  ένδειξη  αν  το  σφάλμα   είναι  τυχαίο  ή  συστηματικό,  ώστε  να  προβεί  στις
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

IV. Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για την ερμηνεία στις εξετάσεις που διενεργούνται
με  γέλη, με  ψηφιακές  εικόνες,  για  τυποποίηση  ομάδων αίματος  του   συστήματος  ΑΒΟ και  RhD
grouping, ευθείας και ανάστροφης ομάδας, προαναλυτικής , αναλυτικής και μετά αναλυτικής φάσης,
να  διενεργείται  μια  φορά  τον  χρόνο.  Το  πρόγραμμα  να  διενεργείται  μια  φορά  τον  χρόνο.  Το
πρόγραμμα να διενεργείται με απ ευθείας σύνδεση (μέσω διαδικτύου) ώστε όλα τα εργαστήρια να
λαμβάνουν πανομοιότυπες εικόνες για την αντικειμενική αξιολόγηση τους.

2)  Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4,  αρθρ.  8  του  Ν.  1599/86,  όπως  εκάστοτε  ισχύει  (χωρίς  γνήσιο
υπογραφής) στην οποία:
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-   να  δηλώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  έλαβε  γνώση  των  όρων  της  παρούσας  πρόσκλησης  και  τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα

-  να δηλώνεται ότι η προσφορά θα ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

-  να  δηλώνεται  ότι  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε
απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  για  αναβολή  ή  ακύρωση  –  ματαίωση  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρίας ή
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.

- Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Β. Οικονομική προσφορά
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθεί η προσφερόμενη τιμή  (με και
χωρίς τον ΦΠΑ) για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.

Να αναφερθεί και ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η υπηρεσία.

Η  ανάδειξη  του  αναδόχου  θα  γίνει  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Συνεπώς, για την
αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες
τιμές.

Γ. Κατακύρωση

Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την
απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.
Ο  ανάδοχος θα κληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο θα περιληφθεί:

1.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου σε ισχύ

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός  (1) έτους.

Με την  υπογραφή της  σύμβασης  θα προσκομισθεί  εγγυητική  καλής  εκτέλεσής  της.  Το  ύψος  της
εγγυητικής θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Η  πληρωµή  θα  γίνει  σε  ευρώ  (€),  μετά  από  προηγούμενη  θεώρηση  των  σχετικών  χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Xρόνος εξόφλησης:  εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου  και εφόσον
υποβληθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι
και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 
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Αντωνιάδης Βασίλειος
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