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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & 
Δυτικής Ελλάδας 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

 

 

 

          Λευκάδα 05-08-2020 

         Αριθ. Πρωτ.: 7421 

 

 
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Ταχ. Δ/νση: Οδός Φιλοσόφων 
Τηλέφωνο: 26453 60306 
FAX: 26450-25377 
e-mail: vasovaggeli@ghol.gr 

 ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 

 

   Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας μετά την υπ’ αριθ. 12η  Έκτακτη/ 04-08-2020 θ.8ο  απόφαση 

Δ.Σ. διενεργεί πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λευκάδας, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 19.200€ άνευ ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΡΤ) 5.000 

2 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (ΑΡΤΤ) 

4.000 

3 ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ (FIB)  800 

4 Δ- ΔΙΜΕΡΗ (D-DIMER) 500 

 

Όλα τα ανωτέρω είδη να περιλαμβάνουν και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρα  

( αναλώσιμα ), προκειμένου να  πραγματοποιηθούν και οι αντίστοιχες εξετάσεις. 

  

  Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες 
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με αυτές του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό.  

 

 Ύψος πιθανής δαπάνης: 19.200€ άνευ Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ: 

1) Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού πηκτολογικών, χρωματομετρικών και 

ανοσολογικών εξετάσεων σε λειτουργία RANDOM ACCESS για όλες τις εξετάσεις. 

2) Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, απλό λογισμικό, εξωτερικό εκτυπωτή κοινού χαρτιού καθώς 

και ενσωματωμένο σύστημα barcode για την αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων 

προς αποφυγή σφαλμάτων. 

3) Ο προσδιορισμός των πηκτολογικών εξετάσεων να μην επηρεάζεται από την παρουσία 

χολερυθρίνης , αιμοσφαιρίνης και λιπιδίων στο πλάσμα. Να αναφερθεί για να εκτιμηθεί η 

αρχή της μεθόδου του συστήματος μέτρησης του αναλυτή και ο τρόπος που 

διασφαλίζεται η εξάλειψη παρεμβολών. 

4) Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε δείγματα χωρίς καθυστέρηση της λειτουργίας 

του και επειγόντων δειγμάτων (stat). Να μπορεί να οριστεί ως επείγον, δείγμα που έχει 

ήδη φορτωθεί στον αναλυτή. Να είναι δυνατός ο επανέλεγχος ενός δείγματος ( renun) και 

ο έλεγχος της απόκλισης μεταξύ των δύο τιμών. Να είναι δυνατή η προσθήκη εξετάσεων 

σε δείγματα που βρίσκονται ήδη επί του αναλυτή. 

5) Να έχει χωρητικότητα 20 δειγμάτων. Τα δείγματα να βρίσκονται σε κλειστό χώρο, με 

ελεγχόμενη θερμοκρασία, ώστε να μην αλλοιώνονται από περιβαλλοντικές συνθήκες όσο 

παραμένουν στον αναλυτή. Να έχει επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης 

δειγμάτων σε καψάκια και σωληνάρια αιμοληψίας, με ή χωρίς barcode. 

6) Να διαθέτει πραγματική ταχύτητα ( παραγωγικότητα ) περίπου 50 test / ώρα. 

7) Να διαθέτει πολλές θέσεις αντιδραστηρίων – βαθμονομητών – υλικών ποιοτικού ελέγχου ( 

τουλάχιστον 15 ) σε κλειστή, προστατευμένη περιοχή του αναλυτή με σταθερή 

θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος. 

8) Ο αναλυτής να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα, standards, και controls στις απαιτούμενες 

από την κάθε μεθοδολογία αραιώσεις. Επιπρόσθετα, να έχει δυνατότητα αυτόματης 

επαναραίωσης για δείγματα τα αποτελέσματα των οποίων βρίσκονται εκτός των 

προκαθορισμένων ορίων γραμμικότητας, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να εκτελεί 

αυτόματα επανέλεγχο των δειγμάτων όταν το αποτέλεσμα είναι εκτός εύρους μέτρησης.  

9) Να εκτελεί αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων, κυβεττών και πλυστικών 

υγρών και να ειδοποιεί αυτόματα εάν οι υπάρχουσες ποσότητες δεν επαρκούν για τις 

εξετάσεις που έχουν προγραμματισθεί. Η διαχείριση των κυβεττών, πλυστικών και 

αποβλήτων να γίνεται μέσω λογισμικού του αναλυτή και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

του να παρέχεται δυνατότητα συνεχούς φόρτωσής τους. Οι ποσότητες των αναλωσίμων 

και των αντιδραστηρίων που φορτώνονται στον αναλυτή να εξασφαλίζουν αυτονομία για 

πολλές εξετάσεις. Να υπάρχει  η δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων 
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του ενός φιαλιδίων του ιδίου αντιδραστηρίου. Για λόγους αποφυγής σπατάλης οι κυββέτες 

θα πρέπει να είναι μεμονωμένες, ώστε να εξασφαλίζεται η κατανάλωση μιας μόνο 

κυββέτας για κάθε δοκιμασία. 

10) Να είναι ανοικτό σύστημα, με δυνατότητα προγραμματισμού πρωτοκόλλων εξετάσεων 

από το χρήστη. Να υπάρχει δυνατότητα μεταβολών των πρωτοκόλλων εξετάσεων κατά 

τα εργαστηριακά πρότυπα πχ για τιμές αναφοράς, όρια αυτόματης επιβεβαίωσης των 

αποτελεσμάτων κλπ. 

11) Να εκτελεί τουλάχιστον τις εξετάσεις PT, APTT,  Ινωδογόνο, D-DIMER. Για λόγους 

καλύτερης διαχείρισης οικονομίας, ευκολίας και απρόσκοπτης συνέχειας των εργασιών 

του εργαστηρίου ζητείται να μην απαιτείται βαθμονόμηση από τους χειριστές  για τις 

απαιτούμενες εξετάσεις. 

12) Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου με διαφορετικά επίπεδα 

controls και διαγράμματα ( Levey-Jennings ) με δυνατότητα αντίστοιχων εκτυπώσεων και 

στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων του ποιοτικού ελέγχου ( πχ μηνός, έτους κλπ ). 

Να προειδοποιεί το χειριστή εάν υπάρχει πρόβλημα με τα αποτελέσματα του ποιοτικού 

ελέγχου. Τα όρια του ποιοτικού ελέγχου να εισάγονται αυτόματα, μέσω bar code για 

λόγους ασφαλείας και ευκολίας. Τα όρια αυτά να δύνανται να τροποποιηθούν κατά τα 

εργαστηριακά πρότυπα. 

13) Ο αναλυτής να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων μεγάλου αριθμού αρχείων 

ασθενών, δυνατότητα εξαγωγής τους προς επεξεργασία, και να μπορεί να συνδεθεί 

αμφίδρομα με το μηχανογραφικό σύστημα του Εργαστηρίου. 

14) Να μπορεί να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής, ο οποίος θα εκτελεί τουλάχιστον τις 

εξετάσεις PT, APTT,  Ινωδογόνο. Οι μεθοδολογίες και τα αντιδραστήρια για τους δύο 

αναλυτές θα πρέπει να είναι κοινά. 

15) Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και 

σύνδεση σε αμφίδρομη επικοινωνία με το πληροφοριακό πρόγραμμα του εργαστηρίου (LIS) 

με αποκλειστική δαπάνη του μειοδότη. 

16) Ο αυτόματος αναλυτής αιμόστασης να συνοδεύεται από UPS ( Uninterruptible Power 

Supply) 

17) Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

1. Για την προφύλαξη και ορθή λειτουργία των αναλυτών τα αντιδραστήρια αιμόστασης για 

χρήση στους αυτόματους αναλυτές θα πρέπει να διατίθενται στα ειδικά φιαλίδια  - έτοιμα  για 

χρήση ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφαρμογή στον χώρο των αντιδραστηρίων και η απ’ 

ευθείας  τοποθέτηση χωρίς μεταγγίσεις. Τα φιαλίδια των αντιδραστηρίων να διαθέτουν barcode για 

την αυτόματη αναγνώριση τους από τους αναλυτές, για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την 

τοποθέτηση.  
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2. Θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά πλήρη τυποποιημένα πρωτόκολλα εφαρμογής    

των προσφερόμενων αντιδραστηρίων στους αναλυτές όπου και θα περιέρχονται όλες οι 

απαιτούμενες παράμετροι ( μέθοδοι, όγκοι, χρόνοι επώασης κ.λ.π) καθώς και τα 

πιστοποιητικά CE IVD (σύμφωνα με την οδηγία 98/79) των προσφερόμενων ειδών (υλικά , 

αναλυτές). 

3.    Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από control & calibrator με 

αναμενόμενες τιμές στους αναλυτές. Οι συγκεντρώσεις των βαθμονομητών (calibrator), 

όταν αυτοί απαιτούνται, να έχουν προσδιοριστεί έναντι Διεθνών Προτύπων.  

4. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα μετά την ανασύσταση. 

Θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα να είναι έτοιμα προς χρήση, προκειμένου να 

απαλειφθούν τυχόν σφάλματα κατά την ανασύσταση. 

5. Για το αντιδραστήριο και τη μεθοδολογία του χρόνου προθρομβίνης:  

Ζητείται ασβεστούχος θρομβοπλαστίνη με χαμηλό ISI . Το αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται 

από θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης σε ασθενείς υπό UFH ή LMWH, ούτε από τα 

αντιπηκτικά τύπου λύκου. 

6. Για το αντιδραστήριο και τη μεθοδολογία του ινωδογόνου:  

Να ακολουθείται η μέθοδος αναφοράς (Clauss). Να αναφερθούν τα όρια ανίχνευσης και το 

εύρος μέτρησης. Να εκτελούνται αυτόματα οι αραιώσεις των δειγμάτων, όταν αυτές  

απαιτούνται. 

7. Για το αντιδραστήριο και τη μεθοδολογία των Δ-Διμερών: 

Η Ειδικότητα, Ευαισθησία και Αρνητική Προγνωστική Αξία να έχουν προσδιοριστεί βάσει 

την νεώτερων Guideline  του CLSI H59-A και να είναι μεγαλύτερες ή ίσες των απαιτήσεων 

αυτών ( δοθούν στοιχεία). Να ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές ( να δοθούν στοιχεία). 

 

Όροι συμμετοχής 

1. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα.  

       Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που 

διενεργεί την πρόσκληση ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο 

εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά  δύο (2) υποφακέλους.  Έναν με την τεχνική προσφορά 

( σε 2 αντίγραφα) και έναν με την οικονομική προσφορά ( σε 2 αντίγραφα ). 

 

2. Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις: 

Υπέρ  ΑΕΠΠ 0,06% (άρθρο 350 παρ 3  Ν4412/2016-ΚΥΑ1191/2017) 

Χαρτόσημο 3%επί ΑΕΠΠ 

ΟΓΑ Χαρτ/μου 20%επί Χαρτ. ΑΕΠΠ 
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Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% 

Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 

ΟΓΑ Χαρτ/μου 20% επί Χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ 

Φόρος Προμηθευτών 4% 

(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ). 
 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να 

δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο  οποίο υπάγεται το είδος).   

4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

5. Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επομένη της 

διεξαγωγής της πρόσκλησης. 

6. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή 

τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν γίνονται δεκτές. 

7. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

8. Σε περίπτωση που το προσκομισθέν είδος δεν είναι σύμφωνο με την υπογραφείσα σύμβαση, ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού 

εγγράφου να το αντικαταστήσει με άλλο σύμφωνο με τη σύμβαση. 

9. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων της 

πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την υποβολή της προσφοράς ο 

προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται 

στην προσφορά του όπως είναι υποχρεωτικό. 

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως 

προσφορές μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών και συγκεκριμένα από 05-08-2020 ημέρα 

Τετάρτη έως και 11-08-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30μ.μ. στη γραμματεία του 

Νοσοκομείου. 

  Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην Υπηρεσία στις εργάσιμες μέρες και ώρες. Οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 12-08-2020 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου. 

    Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά υποστελλόμενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόμενα στις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, δε λαμβάνονται υπόψη. 

    Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια 

της πρόσκλησης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης 

των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που 
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κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα  

επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν  

    Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη “Προσφορά”, β. Ο 

πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του 

αποστολέα. 

 

 

                                                                                                              Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ                              

                                                                                                         ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         
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