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Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό
φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΟΥ 56/2020
To Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2) Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις,
3) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
4) Η με Αριθμ. Συν. 1η/20-05-2020 [Θέμα Α’] [ΑΔΑ: ΩΜΡ146904Ε-4ΜΜ] Απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5) Η με Αριθμ. Συν. 2η/27-05-2020 [Θέμα 130] [ΑΔΑ:6ΙΒΨ46904Ε-1ΤΩ] Απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
6) Η με Αριθμ. Πρωτ. 11324/30-06-2020 (Αριθμ. Δέσμευσης 1733/0) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης [ΑΔΑ: ΨΥΓ74690ΩΜ-ΟΓ2]
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την
προμήθεια μηχανήματος ταχείας μοριακής ανίχνευσης του ιού SARS COV-2 για τις ανάγκες του
Νοσοκομείου , προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00€+ΦΠΑ ή 4.960,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ σε
βάρος του ΚΑΕ 7127 του Νοσοκομείου.
1.
Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών ).
2.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του
Νοσοκομείου, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
3.

Στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται:
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
✓ Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74
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του Ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
✓ Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε
σύμφωνα με αυτούς.
✓ Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι ημέρες από την λήξη
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Β. Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Τεχνικές
Προδιαγραφές – Ειδικοί όροι» της παρούσης
Γ. Η Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ΕΥΡΩ.
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής .
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη
εκτέλεση της σύμβασης.
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται
υπόψη η τιμή ολογράφως.
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις
που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που
καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν.
3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011).
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ισότιμες προσφορές: Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/16 - Άρθρο 72 - Εγγυήσεις)
Α.
Εγγύηση συμμετοχής: Στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Β.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Στον παρόντα διαγωνισμό δεν
απαιτείται
Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του υπό
προμήθεια μηχανήματος για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά την παραλαβή του.
Μετά την ημερομηνία εγκατάστασης και παραλαβής του μηχανήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού 3% επί του συνολικού συμβατικού
αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α).

Χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια μηχανήματος θα είναι εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
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Ο τελικός ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους.) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα. Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον
χρόνο της υποβολής του.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Το παρόν

πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο της υποβολής του.

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα
μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό
εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτή Ταχείας Μοριακής Διάγνωσης SARS-CoV-2
1. Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους, κατάλληλος για δοκιμασία παρά την
κλίνη του ασθενούς και απλός στη χρήση ώστε να μην απαιτείται εξειδικευμένο
προσωπικό ή χώροι με ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας.
2. Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης, με μοριακή μέθοδο, RNA του ιού SARS-CoV-2.
3. Οι μοριακές δοκιμασίες για τον ιό SARS-CoV-2 σε ρινικά, φαρυγγικά ή ρινοφαρυγγικά
επιχρίσματα να έχουν αποδεδειγμένη υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα (αναφορές σε
έγκριτα περιοδικά θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν).
4. Το αποτέλεσμα να δίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο από 30 min).
5. Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη στην οποία θα παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα
της διαδικασίας και θα καθοδηγείται ο χρήστης.
6. Να διαθέτει ενσωματωμένο bar code reader για την αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων
του δείγματος.
7. Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται στην οθόνη και να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε
εξωτερικό εκτυπωτή συμβατό με το σύστημα.
8. Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων και
ταυτόχρονα να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το LIS ή HIS του Νοσοκομείου.
9. Να διαθέτει έξοδο για μεταφορά και αποθήκευση των αποτελεσμάτων για αποθήκευση
σε εξωτερικό μέσο (πχ usb stick κλπ)
10. Να μην απαιτούνται διαδικασίες καθημερινής συντήρησης του αναλυτή ή αν χρειάζονται
να είναι πολύ απλές και σύντομες (να δοθούν πλήρη στοιχεία)
11. Η βαθμονόμηση του αναλυτή για οποιαδήποτε εξέταση θα πρέπει να γίνεται αυτόματα.
12. Να υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης σφαλμάτων στην οθόνη του συστήματος ώστε ο
χειριστής να καθοδηγείται με συνοπτικές περιγραφές για την επίλυση του προβλήματος.
13. Να υπάρχει δυνατότητα παραμετροποίησης της έκδοσης των θετικών αποτελεσμάτων σε
μικρότερο χρόνο (early detection option).
14. Πλεονέκτημα θα θεωρηθεί η δυνατότητα εκτέλεσης μοριακών δοκιμασιών (ρινικών ή
ρινοφαρυγγικών δειγμάτων ή φαρυγγικών) για διάγνωση ιών Influenza A & B και RSV
15. Να φέρει πιστοποιητικό CE ή/και FDA
16. Να συνοδεύεται από έντυπο με λεπτομερείς οδηγίες χρήσης
17. Οι ζητούμενες προδιαγραφές πρέπει να τεκμηριώνονται με αναφορά σε επίσημα
έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου.
Ειδικοί όροι
Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τους,
τα εξής:
1. Τεχνική Περιγραφή των στοιχείων του προσφερομένου μηχ/τος, στην ελληνική γλώσσα
και επίσημο Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
2. Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της
Διακήρυξης, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα
Prospectus & τεχνικά φυλλάδια χρήσης του κατασκευαστή.
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3. Ο προμηθευτής, θα αναφέρει στην προσφορά του, ότι:
• Σε περίπτωση αστοχίας υλικού, πιθανής δυσλειτουργίας, μειωμένης απόδοσης ή
βλάβης του μηχανήματος, υποχρεούνται να ανταποκριθεί έγκαιρα και εντός χρονικού
διαστήματος 24 ωρών το αργότερο για τις εργάσιμες ημέρες, κατόπιν τηλεφωνικής ή
έγγραφης ειδοποίησής του από το αρμόδιο τμήμα, για έλεγχο & αντιμετώπιση
προβλημάτων του μηχανήματος, στο χώρο που λειτουργεί.
• Σε περίπτωση χρησιμοποίησης στο μέλλον οποιουδήποτε ανταλλακτικού, αυτό θα
είναι γνήσιο, σύμφωνο με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και θα
καλύπτεται με εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
• Θα παρέχει δωρεάν, τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις του συστήματος, εφόσον
διατίθενται από τον κατασκευαστή.
4. Ο προμηθευτής θα συμπεριλάβει στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του:
• πιστοποιητικά σήμανσης CE, (βάσει οδηγιών της Ε.Ε. όπως ισχύει σήμερα), για το
υπό προμήθεια είδος & πιστοποιητικά ISO διακίνησης και τεχνικής υποστήριξης
Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
• βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εξοπλισμού με τους ίδιους όρους, ώστε σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή για
οποιονδήποτε λόγο, να είναι δυνατή η συνέχεια παροχής τεχνικής υποστήριξης,
αντ/κών & αναλωσίμων υλικών.
• οδηγίες χρήσεως του μηχανήματος στην Ελληνική γλώσσα, με πιστή απόδοση του
πρωτότυπου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή.
• οδηγίες συντήρησης του μηχανήματος στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα σε
ηλεκτρονική μορφή.
• λίστα αναλώσιμων υλικών που αποτελούν αποκλειστικότητας του κατασκευαστή και
είναι απαραίτητα για την λειτουργία του μηχανήματος.
5. Οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την άμεση και πλήρη λειτουργία του μηχανήματος ως
ενιαίο λειτουργικό σύνολο, θα περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή προσφοράς. Με την
οικονομική προσφορά, θα κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος αναλωσίμων υλικών.
6. Οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν στην προσφορά τους, πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης
του κατασκευαστικού οίκου και της μόνιμης έδρας του αντιπροσώπου στην Ελλάδα. Οι
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα υποστήριξης στην Αττική, οφείλουν να
εκθέσουν στην προσφορά τους με πλήρη σαφήνεια, τον τρόπο και το χρόνο με τον
οποίο θα ανταποκριθούν σε προκύπτουσες ανάγκες, αποκλείοντας φαινόμενα αδυναμίας
άμεσης ανταπόκρισης ή καθυστερήσεων σε περίπτωση βλάβης. Επίσης υποχρεούνται να
διαθέτουν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο,
συντήρηση & επισκευή του εξοπλισμού.
7. Ο προμηθευτής θα παραδώσει το μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία, χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, για άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς ελλείψεις.
8. Κατά την παράδοση του είδους, ο προμηθευτής υποχρεούται σε εκπαίδευση των
χρηστών. Εάν διαπιστωθεί ότι αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις ή μειωμένη αξιοπιστία, σε
σχέση με τα στοιχεία για τα οποία αξιολογήθηκε και το σκοπό για τον οποίο προορίζεται
να χρησιμοποιηθεί, το Νοσοκομείο διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μη αποδοχής του
είδους και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα του σχετικού Π.Δ. (Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου)
9. Ο προμηθευτής - με έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστή - θα εγγυηθεί την καλή &
αποδοτική λειτουργία των προσφερομένων ειδών, για δύο τουλάχιστον χρόνια, από την
ημερομηνία παράδοσή τους κατά τους όρους της διακήρυξης και την παροχή υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών, για δέκα τουλάχιστον χρόνια από την οριστική
παραλαβή του, ακόμα και στις περιπτώσεις διακοπής συνεργασίας με τον προμηθευτή ή
διακοπής λειτουργίας του προμηθευτή.
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10. Ο χρόνος εγγύησης του μηχανήματος τίθεται σε ισχύ, από την ημερομηνία
εγκατάστασης και παραλαβής του σε πλήρη λειτουργία.

Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών και Ειδικών Όρων
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις οριζόμενες ελάχιστες προδιαγραφές –
απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
διακήρυξης.
Προκειμένου να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά και ψηφιακά
υπογεγραμμένο, από τον υποψήφιο προμηθευτή / ανάδοχο «Φύλλο Συμμόρφωσης» στο οποίο
θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια και με τη σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των
τεχνικών προδιαγραφών και με σαφείς παραπομπές στα επίσημα έντυπα του κατασκευαστικού
οίκου.
Ο πίνακας συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή:
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Απαίτηση

Αντιγραφή ζητούμενης
τεχνικής προδιαγραφής
του είδους από την
διακήρυξη όπως αυτή
διατυπώνεται στο
Παράρτημα Α της
παρούσας

Προσφορά
υποψήφιου
προμηθευτή

Απάντηση

Αν η προσφερόμενη
τεχνική προδιαγραφή
πληροί ακριβώς την
απαιτούμενη από την
διακήρυξη τεχνική
προδιαγραφή
σημειώνεται η ένδειξη

Αναλυτική περιγραφή
τεχνικής προδιαγραφής
του προσφερόμενου
είδους από τον
υποψήφιο Προμηθευτή

«ΚΑΛΥΠΤΕΙ»
Αν η προσφερόμενη
τεχνική προδιαγραφή
είναι ανώτερη από την
απαιτούμενη τεχνική
προδιαγραφή
σημειώνεται η ένδειξη
«ΥΠΕΡ ΚΑΛΥΠΤΕΙ»
Αν η προσφερόμενη
τεχνική προδιαγραφή
δεν πληροί ακριβώς την
απαιτούμενη από την
Διακήρυξη τεχνική
προδιαγραφή
σημειώνεται η ένδειξη
«ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ»
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Παραπομπή

Θα καταγραφεί η σαφής
παραπομπή στην
τεχνική προσφορά, σε
αντίστοιχο τεχνικό
φυλλάδιο του
κατασκευαστή ή
αναλυτική τεχνική
περιγραφή του
εξοπλισμού.

ΑΔΑ: 6ΤΩΓ4690ΩΜ-2ΨΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οικονομική προσφορά
προμήθειας μηχανήματος ταχείας μοριακής ανίχνευσης του ιού SARS COV-2 (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (…%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

Σημείωση: Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθεί πλήρης τιμοκατάλογος
αναλωσίμων υλικών
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία
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