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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 
 
 
Το Ψ.N.A. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. έχοντας υπόψη:   
 

1) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

2) την υπ΄ αριθ. πρωτ. 16965/815515/21-11-2019 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. 2358/23-12-2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νοσοκομείου, θέμα 8ο, «Νομιμοποιήσεις υπογραφών για το έτος 2019», 

4) την Απόφαση Aνάληψης Yποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 16966/815516 (ΑΔΑ:67ΞΥ469Η27-4ΣΣ), 
ποσού 7.000,00€ 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 
7 .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. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τμήμα Γραμματείας - 
Πρωτοκόλλου έως 05-12-2019  ημέρα Πέμπτη 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. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
N.Π.Δ.Δ. στις 05-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30΄ π.μ. 



 
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 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 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΄ 



του Ν. 4412/2016. 
 
Τον ανάδοχο θα  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  

 Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
(https://diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. 
(www.dromokaiteio.gr).  
 
 
 
                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 
                                                                                                               ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.dromokaiteio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                          
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

   

     

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ      
1) Οι προμηθευτές και τα Προγράμματα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για όλα τα είδη (Α- Η)  θα                                              
Πρέπει να τηρούν 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)Επιπλέον, οι προμηθευτές  και το Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέογχου Ποιότητας για το είδος Θ 
θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
α) Με το πρόγραμμα και στα ίδια δείγματα να γίνεται αξιολόγηση για την καλλιέργεια, 
ταυτοποίηση παθογόνων μικροβίων, των τέστ ευαισθησίας, της προ αναλυτικής, αναλυτικής,της 
μετά αναλυτικής φάσης (κλινικής αξιολόγησης), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΙSO 15189 για 
την διαπίστευση των εργαστηρίων . Σε κάθε κύκλο να αναλύονται τουλάχιστον τέσσερα δείγματα 
από μίγμα μικροβίων . Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει διαδικτυακό πρόγραμμα 
βακτηρολογίας  εξωτερικής αξιολόγησης, ώστε το εργαστήριο να μπορεί να έχει πλήση κάλυψη. 

   

3) 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 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ      

     

  Α. ΟΡΜΟΝΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ    

1 T3    

2 T4    

3 TSH    

4 FREE T3    

5 FREE T4    

6 Anti-TPO    

7 Anti-Tg     

 Β. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ    



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ 

1 HBsAg 

2  Anti-HCV    

3 HIV 1/2    

4 Anti-TP (Syphilis)    

 
 

Γ. ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
    ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ 

1 CK-MB 

2 TROPONIN I 
   

3 NT-proBNP 

  Δ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ    

1 ΣΑΚΧΑΡΟ     

2 ΟΥΡΙΑ    

3 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ    

4 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ    

5 ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ    

6 HDL    

7 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ    

8 ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ: SGPT    

9 ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ: SGOT    

10 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ    

11 γ-GT    

12 ΣΙΔΗΡΟΣ    

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    



  Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ    

1 CARBAMAZEPINE    

2 VALPROIC ACID    

3 PHENYNTOIN    

4 PHENOBARBITAL    

5 ΛΙΘΙΟ    

  ΣΤ. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ    

1 CANNABINOID    

2 OPIATES    

3 COCAINE    

4 BARBITURATES    

     

5 BENZODIAZEPINES    

6 ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ6    
7 ECSTASY 

  Ζ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ    

1 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

    
 

H. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΕΩΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ 

1                                             Χρόνος  Θρομβοπλαστίνης (ΡΤ) 
   

2 Χρόνος μερικής Θρομβοπλαστίνης (ΑΡΤΤ) 
   

3 D-DIMER 
   

 
Θ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ  ΒΑΚΤΗΡΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ     
   

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ 
   

 
Καλλιέργεια, ταυτοποίηση παθογόνων μικροβίων, τέστ ευαισθησίας, της προ 

αναλυτικής,αναλυτικής και της μετά αναλυτικής φάσης. 
   

  
   

 
   
 
 
 



 

                                                                                          H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   
 
 
 

                                                                                              ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΥ  ΔΙΚΑΙΑ 
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