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ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Πληροφορίες: Προκόπη Νίκη
Τηλέφωνο:
210/72.86.411
FAX:
210/72.11.007
Ταχ. Δ/νση:
Βασ. Σοφίας 76 - 115 28
E-mail:
nprokopi@aretaieio.uoa.gr

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»
ΑΔΑΜ:

Αθήνα, 16-05-2022
Αρ. Πρωτ.: 697

Προς
Όλους τους ενδιαφερόμενους
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

i.
ii.
iii.
iv.

Λαμβάνοντας υπόψη:
τις από 01-02-2022 & 19-04-2022 αποφάσεις της Εφορείας του Νοσοκομείου,
τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 118 & 120 (παρ. 2 και 3α) του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ως ισχύουν.
την υπ’ αριθ. 6701/1068/03-05-2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ:
22REQ010511893 & ΑΔΑ: Ω8ΩΘ46Ψ8Χ4-342),
την υπ’ αρίθμ. 921/02-11-2021 απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αρεταίειο» και
«Αιγινήτειο» Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 5286/Β/12-11-2021),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων αντισωμάτων,
και δύο κιτ χρώσης για εφαρμογή στην κυτταρολογία προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του
Νοσοκομείου, εκτιμώμενης δαπάνης 4.100,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 4.418,00€
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α. Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
e-mail
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να αποσταλούν με
(nprokopi@aretaieio.uoa.gr) μέχρι την 20-05-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την
αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ν. Προκόπη στο τηλέφωνο 210-7286411.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Νικόλαος Αρκαδόπουλος Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Δ/νση Οικονομικού
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΟΛΟΓΙΖ/
ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1

Αντίσωμα MLH-1 με κλώνο ES05

1 κιτ του 1mL

700,00 €

2

Αντίσωμα PMS-2 με κλώνο EP51

1 κιτ του 1mL

700,00 €

3

Αντίσωμα MSH-2 με κλώνο G219-1129

1 κιτ του 1mL

700,00 €

4

Αντίσωμα MSH-6 με κλώνο ER49

1 κιτ του 1mL

700,00 €

5

Αντίσωμα PDL-1 με κλώνο IHC411

1 κιτ του 1mL

300,00 €

6

Αντίσωμα GATA 3 με κλώνο L50-823

1 κιτ του 1mL

300,00 €

7

Αντίσωμα CDX2 με κλώνο EPR2764Y

1 κιτ του 1mL

300,00 €

2 κιτ

400,00 €

Κιτ
1)

ταχείας χρώσης για εφαρμογή στη
κυτταρολογία
με
τα
κάτωθι
χαρακτηριστικά:
Να αποτελείται από έτοιμα για χρήση
αντιδραστήρια, Fix-Methnol (No1), Eosin
(No2) και Blue (No3), χωρίς επιπρόσθετα
αναλώσιμα.

2)

Να είναι υποχρεωτικά, πολλαπλής
χρήσης, για εφαρμογές σε κυτταρολογικά
επιχρίσματα,
εκκρίματα
μαστού,
παρακεντήσεις
θυρεοειδούς
(FNA),
διάφορα βιολογικά υγρά (ασκιτικάπλευριτικά, περιτοναϊκά, BAL, ούρα,
εγκεφαλονωτιαία),
με
διαφορετικά
πρωτόκολλα διαφορικής διάγνωσης.

3)

Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για
χρήση, ελεύθερα φορμόλης (μη τοξικά)
και να συμμορφώνονται με τους διεθνείς
κανόνες υγείας και ασφαλείας για την
διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων.

8
4)

5)

Η χρώση να είναι υποχρεωτικά ταχεία για
παροχή κατεπείγουσας διάγνωσης, να
απαιτεί μόνο αποστράγγιση των πλακιδίων
ανάμεσα στα στάδια και άμεσο ξέπλυμα,
στο τέλος, για μερικά δευτερόλεπτα με
δισαπεσταγμένο νερό, χωρίς να απαιτείται
η χρήση ειδικών ρυθμιστικών διαλυμάτων
ή σταδίων προετοιμασίας με αραιώσεις.
Απαιτούμενοι συνολικοί χρόνοι
χρώσης
α) Κυτταρολογικά επιχρίσματα 15 sec
(εμβαπτίσεις για 5 sec σε κάθε ένα από
τα 3 αντιδραστήρια)
β) Βιολογικά υγρά- ούρα 15 sec
(εμβαπτίσεις για 5 sec, σε κάθε ένα από
τα 3 αντιδραστήρια)
Η συσκευασία να είναι εργονομική,
ευέλικτη και φιλική και να μην υπερβαίνει

22PROC010553590 2022-05-16
το 1 λίτρο ανά αντιδραστήριο.
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6)

Να υπάρχει διαθέσιμη και σε πρακτική
συσκευασία των 100ml για χρήση κατά τις
εφημερίες, με απευθείας εμβάπτιση των
πλακιδίων στα φιαλίδια του kit. Επαρκής
για 100-200 πλακίδια.

7)

Τα αντιδραστήρια να έχουν χρόνο ζωής
τουλάχιστον 2 μήνες μετά το άνοιγμα της
συσκευασίας, ώστε να διασφαλίζεται η
αξιοπιστία της χρώσης.

8) Να διαθέτουν πιστοποιητικά σήμανσης
CE, για Ιn Vitro Διαγνωστική χρήση.

Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.

4.100,00€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο
υποβάλλεται προσφορά, πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η
προσφερόμενη τιμή του.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δηλώνουν στην προσφορά τους να δηλώνουν τη χώρα
παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία
παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς
το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για
την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αιτούμενης
ποσότητας αυτών.
Επισημαίνεται ότι για όλα τα ζητούμενα είδη με α/α 1 έως 7:
-θα δοθεί η χαμηλότερη τιμή του εύρους της προτεινόμενης αραίωσης των αντισωμάτων, όπως
αυτή προκύπτει από τα επίσημα data sheet των κατασκευαστικών οίκων των προϊόντων, τα
οποία θα προσκομιστούν με την προσφορά,
-η μειοδότρια εταιρεία θα προκύψει αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω προτεινόμενες αραιώσεις
Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα
η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη ανά αραίωση για τα είδη με α/α 1 έως 7 και για το
σύνολο της αιτούμενης ποσότητας για το είδος με α/α 8.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές
με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών
φορέων
Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η παράδοση των υλικών θα είναι άμεση από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 4.100,00 ευρώ, πλέον του
αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 4.418,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,
δηλ. μέχρι την 19-07-2022. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1
του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα
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του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της
παραγράφου 4 του άρθρου 105 του
ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105
του ν.4412/2016.
16. Επιπλέον των ανωτέρω οι συμμετέχοντες οικονομικού φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί
με την προσφορά τους και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
i. Πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης, προς απόδειξη συμμόρφωσης των προσφερομένων
υλικών με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά
προϊόντα -ΦΕΚ 1060/Β/10-8-2001)
ii. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού.
iii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω του
gov.gr , στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου1 το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α2 του
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το
ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
17. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.
4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.
Η Αρμόδια
Υπάλληλος

Νίκη Προκόπη

O Προϊστάμενος του
Τμήματος Προμηθειών

Σταύρος Παπαμακάριος

Η Προϊσταμένη της
Δ/νσης Οικονομικού

Ο Πρόεδρος της Εφορείας
του Νοσοκομείου

κ.α.α.
Αλεξία Μπολουδάκη

Νικόλαος Αρκαδόπουλος
Καθηγητής Αναπληρωτής
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ

1

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού
φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».
2

