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2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ        Πειραιάς: 2332 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    
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Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών 

 (  Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος εξετάσεων της Αιμοδοσίας  και του Αιματολογικού 

Εργαστηρίου )  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   19  – 02 - 2019   

ΩΡΑ: 12:00 π.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

Παραρτήματα Α - Δ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του Νόμου 4412 / 2016  « Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών .)» (ΦΕΚ 

147 / 08 – 08 – 2016 ) .  

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-13 ), Παράγραφος Ζ , Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές . 
 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια : 1 ) Εξωτερικός ποιοτικός 

έλεγχος  ορολογικών εξετάσεων της Αιμοδοσίας και 2 ) Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος 

εξετάσεων Αιματολογικού Εργαστηρίου  , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η 

οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας:  

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές  )  .  

 



 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο 

mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr. Σε περίπτωση που ο όγκος των 

δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο 

πρωτόκολλο του Νοσοκομείου ( με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου ανάρτησης ) . 

5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών ( 3 ) ημερών από τη λήψη 

της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ΄ εξαίρεση ,  β ) Η παράδοση των ειδών θα 

γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή , στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας .  

6. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΥΠΟΔΕΙΜΑ ΠΙΝΑΚΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr
http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ( Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄  ) 

 

 

 

 

 

Α.Ε. Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

386 
1.000,00 €  πλέον 

Φ.Π.Α.  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  ΓΙΑ  

ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

 

 

Υπηρεσία 
ΤΜΗΜΑ : 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  

ΤΜΗΜΑ : ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 

210-4592756 
( κα Αλέπη Χρυσούλα 
, Δ/ντρια Αιμοδοσίας 

388 
2.955,00 € πλέον 

Φ.Π.Α.  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

 

Υπηρεσία 

ΤΜΗΜΑ : 

Αιματολογικό 

Εργαστήριο    

ΤΜΗΜΑ : ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 

210-4592361 & 362  
( κα Ασλανίδου 

Μαρία )  
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΄Γ. 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ  

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.  

4. Γλώσσα: Ελληνική  

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :  

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

     ----------- -------- ------------ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΤΗΣ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  ( AE 386 )  

 
 
 
Γενικές προδιαγραφές  
Α. Ο οργανισμός που θα διενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας να είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος , ανεξάρτητος , να είναι 
διαπιστευμένος ως προς την  διενέργεια σχημάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO / IEC 
17043 : 2010 . 
Β.  Τα δείγματα να είναι συμβατά με τους αναλυτές και τις μεθόδους.  
Γ.  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα να  περιλαμβάνει :  

 Την αποστολή των προς εξέταση δειγμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα στο εργαστήριο , σύμφωνα με το εκάστοτε 
πρόγραμμα παραδόσεων ( τουλάχιστον 4 παραδόσεις κατ έτος ) .  

 Την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου από τον Οργανισμό .  

 Την προετοιμασία και αποστολή από τον Οργανισμό εξατομικευμένων εκθέσεων απόδοσης και στατιστικών του εργαστηρίου 
για κάθε αποστολή δειγμάτων , καθώς και ετήσια έκθεση ( πιστοποιητικό ) απόδοσης .  
 

Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας για τις  παρακάτω ορολογικές  εξετάσεις :  
 
HbsAg , Anti- HBcore , Anti-HBs , HIV ½  Ag / Ab , anti – HCV , Anti – HAV IgG , Anti – HAV IgM .  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ( AE 388 )  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:  
. 
1. Για τις εξετάσεις :   PT / INR  ( sec % ) , APTT ( set , ratio ) , Fibrinogen.  

Τα προγράμματα να διενεργούνται ανά δίμηνο , με τουλάχιστον δύο πραγματικά αναραίωτα δείγματα ανά αποστολή , με τιμές 

κοντά στα όρια κλινικού ενδιαφέροντος . Το εργαστήριο να μπορεί να αποστέλλει αποτελέσματα για τρεις αναλυτές χωρίς 

επιπλέον κόστος .  

 

2. Για τις εξετάσεις : Antithrombin activity , Antihtrombin antigen , Protein C actinity , Protein C antigen ( με τεχνικές 

χρωματομετρικές και πήξης  ) , Protein S activity and Protein S antigen ( total and free ) .   

Τα προγράμματα να διενεργούνται ανά τρίμηνο με τουλάχιστον δύο πραγματικά αναραίωτα δείγματα ανά αποστολή , με τιμές 

κοντά στα όρια κλινικού ενδιαφέροντος .  

3 APC Resistance  

        Τα προγράμματα να διενεργούνται ανά τρίμηνο , με τουλάχιστον δύο πραγματικά αναραίωτα δείγματα ανά αποστολή , με τιμές 

        κοντά στα όρια κλινικού ενδιαφέροντος .  

 

4.Lupus Anticoagulant / Antihpospholipid Antibodies 

         Τα προγράμματα να διενεργούνται ανά τρίμηνο , με τουλάχιστον δύο πραγματικά αναραίωτα δείγματα ανά αποστολή , με τιμές  

         κοντά στα όρια κλινικού ενδιαφέροντος . 

    

 



TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Γενικές απαιτήσεις:   
 
Η εταιρεία, προμηθευτής να προσφέρει υποχρεωτικά ολοκληρωμένη σειρά των ανωτέρω προγραμμάτων εξωτερικής αξιολόγησης 
ποιότητας , προκειμένου το εργαστήριο να εξασφαλίζει :  
 
A ) Συνεκτίμηση στα αποτελέσματα των διαφορετικών εξετάσεων.  
 
Β) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαφορετικών εξετάσεων το εργαστήριο να βρίσκει άμεσα την απάντηση του από τον ίδιο 
προμηθευτή, ώστε ο ένας προμηθευτής να μην μετατοπίζει το πρόβλημα στον άλλο και το εργαστήριο να είναι σε θέση να 
λαμβάνει μια οριστική απάντηση γρήγορα, προς επίλυση του προβλήματος . 
 
Γ ) Να γίνεται χρήση , εκπαίδευση και ερμηνεία ενός λογισμικού του ίδιου οίκου από το κάθε τμήμα του εργαστηρίου , για την 
αποστολή αποτελεσμάτων και παραλαβή των ρεπορτ – αναφορών .  
 
Τα προγράμματα να είναι διαπιστευμένα με το νέο πρότυπο ΙSO 17043 : 2010 
Η συχνότητα για τα προγράμματα αιμόστασης – πήξης αιτείτε αναλυτικά ανά πρόγραμμα και εξαρτάται από το μέγεθος ρουτίνας 
του εργαστηρίου . Η τιμή για προθρομβίνη να υπάρχει δυνατότητα να δίνεται % .  
 
 Σε κάθε διεξαγωγή να αναλύονται υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο διαφορετικά δείγματα ώστε  αφ ενός να ελέγχεται η απόδοση της 
εξέτασης σε δύο διαφορετικά επίπεδα και αφ ετέρου  σε περίπτωση σφάλματος το εργαστήριο να μπορεί να έχει μία ένδειξη  αν το 
σφάλμα είναι ένα συστηματικό ή τυχαίο σφάλμα, για να προβεί αμέσως στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες .  
 
Τα δείγματα να είναι πραγματικά αναραίωτα δείγματα  ( και όχι αραιωμένα )  
 
Οι τιμές των δειγμάτων να βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια κλινικού ενδιαφέροντος, ( π.χ.INR: 1.0-5.0) ..Όλα τα δείγματα  που θα 
αναλυθούν να είναι διαφορετικά και να μην επαναλαμβάνονται. κατά την διάρκεια του προγράμματος στο έτος. Να το δηλώνει ο 
προμηθευτής . 
 
Τα ρεπόρτς να είναι κατανοητά ,να περιλαμβάνουν αξιολόγηση ανά αντιδραστήριο και ανά αναλυτή καθώς και  αντιδραστηρίων 
/αναλυτή. Επίσης τα ρεπόρτς να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε με Ζ Score για παρακολούθηση ιστορικού, σε μορφή τόσο με 
διαχρονική αναφορά όσο και στο βασικό επίπεδο. 
Το εργαστήριο να μπορεί να αρχίσει άμεσα την συμμετοχή του και να την διακόπτει επίσης .  



Ο προμηθευτής στην   Ελλάδα και ο Οργανισμός που διενεργεί τα προγράμματα να είναι ανεξάρτητος από τον προμηθευτή και τον 
κατασκευαστή αντιδραστηρίων, αναλυτών, σύμφωνα με την εγκύκλιο 919 του Υπουργείου Υγείας να είναι αμερόληπτος, μη 
κερδοσκοπικός ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων .  
Επίσης η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει εμπειρία στον έλεγχο ποιότητας και να εξειδικεύεται καθαρά σε θέματα εξωτερικού και 
εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να μην  εμπλέκεται με προμήθεια αντιδραστηρίων ή με θέματα εκπαίδευσης , εγκατάστασης για 
διαπίστευση ή πιστοποίηση των εργαστηρίων , ώστε να μην υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα , για να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα στην παροχή συμβουλών , για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ποιότητας . Επίσης να 
διαθέτει και προγράμματα μοριακών τεχνικών. Να κατατεθεί πελατολόγιο στην Ελλάδα  


