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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Ψ.N.A. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :
1) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
2) την υπ΄ αριθ. πρωτ. 13758/795598/06-11-2018 έγκριση του Προέδρου του Νοσοκοµείου, µε την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας του
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων του Μικροβιολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου,
3) την απόφαση της υπ’ αριθ. 2324/07-12-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Νοσοκοµείου, θέµα 23ο, «Νοµιµοποιήσεις υπογραφών για το έτος 2018»,
4) την Απόφαση Aνάληψης Yποχρέωσης µε αριθ. πρωτ. 13759/795599/06-11-2018 (Α∆Α:
ΩΡ5Ζ469Η27-ΑΜ7), ποσού 4.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%,
καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας του εξωτερικού
ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων του Μικροβιολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου, µε προϋπολογισµό
4.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει της τιµής.
Παρακαλούµε, οι ενδιαφερόµενοι αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσουν την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
1.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
Στον
φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
• Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που απευθύνει τη συγκεκριµένη
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
• Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
• Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών.
• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο,
FAX, email).
2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Ψ.Ν.Α.
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τµήµα Γραµµατείας Πρωτοκόλλου έως 03-12-2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00’ π.µ. Προσφορά που κατατίθεται
µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσµη.
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ηµερών από την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
N.Π.∆.∆. στις 03-12-2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:30΄ π.µ.
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν (µε email ή fax) για τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς καταθέτουν µε την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα
δηλώνεται:
1) Αποδέχοµαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα
πρόσκληση.
2) Εφόσον, επιλεγώ προσωρινός ανάδοχος δεσµεύοµαι να προσκοµίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, τα οποία είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων βάσει των
άρθρων 73, 74 και του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης:
Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές των
εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.
Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, για κύρια και επικουρική ασφάλεια.
Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet.
Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί µη πτώχευσης και µη κήρυξης σε
πτώχευση.
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί µη ειδικής εκκαθάρισης και µη
εξυγίανσης.
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί µη αναγκαστικής διαχείρισης.
Εφόσον, πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του οικονοµικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισµού που αφορούν:
α) την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
β) την κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016,
γ) τη σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
δ) την προσπάθεια να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
ε) την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
στ) ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.
Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας
προθεσµίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αµέσως επόµενος στην
κατάταξη συµµετέχων.
Η συµµετοχή στη διαδικασία µπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύµβασης απευθείας ανάθεσης
παροχής υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να
ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή µεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούµενη
ενηµέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγµατεύσεις ή συνοµιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο,
χωρίς καµία ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.
Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄
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του Ν. 4412/2016.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%
Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%.
Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
Φόρος 8%
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
(https://diavgeia.gov.gr),
και
στον
ιστότοπο
του
Ψ.Ν.Α.
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
N.Π.∆.∆.
(www.dromokaiteio.gr).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1) Οι προµηθευτές και τα Προγράµµατα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας θα πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προδιαγραφές:
α) να είναι διαπιστευµένοι µε το πρότυπο ISO 17043
β) οι αποστολές ανά έτος δύναται να είναι είτε 12 αποστολές (1 αποστολή/µήνα) µε 2 ή 1
δείγµατα (επίπεδα αιτούµενων εξετάσεων) ανά αποστολή είτε αν προσφέρονται λιγότερες
ή ίσες µε 6 αποστολές να είναι τουλάχιστον 2 δειγµάτων (επίπεδα αιτούµενων εξετάσεων) ανά
αποστολή
γ) να αποστέλλουν τα δείγµατα έγκαιρα σε ασφαλή συσκευασία µε λεπτοµερείς οδηγίες
ανασύστασης και φύλαξης
δ) να αποστέλλουν, εντός ολίγων ηµερών, - αναλυτικό Report - σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή για κάθε εξέταση στο οποίο να φαίνεται η συσχέτιση - σύγκριση του αποτελέσµατος του
εργαστηρίου µε τα αποτελέσµατα όλων των εργαστηρίων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα
Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας.
2) Η επιλογή των προγραµµάτων Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας θα γίνει µε βάση τις Τεχνικές και
Οικονοµικές προσφορές των Εταιρειών, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου και του Νοσοκοµείου.
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α/Α

Α. ΟΡΜΟΝΕΣ ΘΥΡΟΕΙ∆ΟΥΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

1

T3

2

T4

3

TSH

4

FREE T3

5

FREE T4

6

Anti-TPO

7

Anti-Tg
Β. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

1

HBsAg

2

Anti-HCV

3

HIV 1/2

4

Anti-TP (Syphilis)
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Γ. ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
1

ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ
CK-MB

2

TROPONIN I

Α/Α

∆. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

1

ΣΑΚΧΑΡΟ

2

ΟΥΡΙΑ

3

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

4

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ∆ΙΑ

5

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

6

HDL

7

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

8

ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ: SGPT

9

ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ: SGOT

10

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

11

γ-GT

12

ΣΙ∆ΗΡΟΣ

13

ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

14

ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

15

ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

16

ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ

17

CPK

18

LDH

19

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

20

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

21

α-ΑΜΥΛΑΣΗ

22

ΜΑΓΝΗΣΙΟ

23

ΝΑΤΡΙΟ

24

ΚΑΛΙΟ

25

ΧΛΩΡΙΟ

26

ΛΙΘΙΟ

Α/Α

Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

1

CARBAMAZEPINE

2

VALPROIC ACID

3

PHENYNTOIN

4

PHENOBARBITAL
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5

ΛΙΘΙΟ

Α/Α

ΣΤ. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

1

CANNABINOID

2

OPIATES

3

COCAINE

4

BARBITURATES

5

BENZODIAZEPINES

6

ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ

Α/Α

Ζ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

1

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ο ∆ιευθυντής
∆ρ Μιχαήλ ∆ηµούτσος

