ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: ΨΞΝ6ΟΡΕΠ-55Ξ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.διεύθυνση:
Ταχ.Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
E mail:

Αριστοτέλους 16
546 23
Άρτεµις Μαντούση
2313 320 533
2310 252487
prom @3ype.gr

Θεσσαλονίκη, 23.11.2017
Αριθµός πρωτ: 45539

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειµένου να προχωρήσει στην
προµήθεια Αντιδραστηρίων Αιµατολογικών Εξετάσεων των φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας Σερβίων, Σιάτιστας, ∆εσκάτης, Αµυνταίου και Χαλάστρας που έχουν στην κυριότητά τους
αιµατολογικούς αναλυτές, προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.700,00€ µε ΦΠΑ, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιµής, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν
προσφορά στην ∆ιοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τους συνηµµένους ειδικούς όρους.
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε την αρίθµ. 44581/15.11.2017 (Α∆Α:7Ξ20ΟΡΕΠΙΦΙ) ανάληψη υποχρέωσης και δέσµευση πίστωσης συνολικής δαπάνης 21.700,00€.
Γλώσσα : Ελληνική
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 06 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 14:30 π.µ.
Ηµεροµηνία Αποσφράγισης προσφορών:

07 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.µ.

Πληροφορίες θα δίνονται καθηµερινά από

07:30 έως 14:30 από το Τµήµα Προµηθειών της

∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23,
Θεσσαλονίκη  2313320537, 2313320584
Ο ∆ιοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ, ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, ∆ΕΣΚΑΤΗΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 21.700,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Οι προσφορές θα κατατεθούν, το αργότερο µέχρι την 06/12/2017 και ώρα 14:30 στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου, σε ένα αντίτυπο και θα ισχύουν για 60 ηµέρες µε ηµεροµηνία αποσφράγισης την
07/12/2017 και ώρα 09:00 π.µ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ, ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, ∆ΕΣΚΑΤΗΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΙ∆ΟΣ
ISOTONIC DILUENT 20 Lit
DETERGENT 20 Lit
CN-FREE DIFF LYSE 3,8 Lit
CELL DYN ENZYMATIC CLEANER 2X50ml
PLUS CONTROL FP

ΣΕΡΒΙΑ
6
1
1
1
1

ΣΙΑΤΙΣΤΑ
6
2
1
1
1

∆ΕΣΚΑΤΗ
4
2
1
1
1

ΑΜΥΝΤΑΙΟ
6
2
1
1
1

ΣΥΝΟΛΟ
22
7
4
4
4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ
SHEATH 9,6 Lit
LYSE 3,8 Lit
ISOTONIC DILVENT 20 Lit
DETERGENT

ΤΕΜ
7
2
7
7

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
•

Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το
Φ.Π.Α.

•

Oι προσφορές, οι τυχόν οικονοµικές κυρώσεις, οι αξιολογήσεις, οι κατακυρώσεις και
οιασδήποτε µορφής αξία θα δίδεται µόνο σε EURO.

•

Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε EURO ανά µονάδα είδους (εξέταση).

•

Στην οικονοµική πρόσφορα πρέπει να αναφέρεται η τιµή συσκευασίας των αντιδραστηρίων,
καθώς και ο αριθµός εξετάσεων που δίνει κάθε συσκευασία και ο απαιτούµενος ακέραιος
αριθµός συσκευασιών ανά εργαστήριο ετησίως και µε βάση την σταθερότητα των
αντιδραστηρίων

στους

αναλυτές,

αλλά

και

την

κατανάλωση

αντιδραστηρίων

για

βαθµονόµηση και ποιοτικό έλεγχο, άλλως η πρόσφορα θα απορρίπτεται.
•

Όσον αφορά στους βαθµονοµητές (calibrators) να αναφερθεί ο ετήσιος απαιτούµενος
αριθµός συσκευασιών ανά εργαστήριο υπολογιζόµενος µε βάση την συχνότητα µε την όποια
απαιτείται να χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια ζωής τους (προ και µετά την ανασύσταση).
Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται το πρότυπο ως προς το όποιο έχουν βαθµονοµηθεί (στοιχειά
ιχνηλασιµοτητας). Το εργαστήριο θα έχει τη δυνατότητα κατά την κρίση του (εφόσον δεν
καλύπτονται οι απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου) να αυξήσει τη συχνότητα χωρίς πρόσθετη
επιβάρυνση.

•

Όσον αφορά στα controls να αναφερεται ο ετήσιος αριθµός συσκευασιών που θα
υπολογίζεται ως εξής: 1. Μέτρηση δυο επίπεδων control ηµερησίως & 2. Χρόνος
σταθερότητας µετά την ανάκτηση ή το άνοιγµα της συσκευασίας.

•

Όσον αφορά στα αναλώσιµα να δηλωθεί ο απαιτούµενος ακέραιος αριθµός συσκευασιών
ανά εργαστηριο για όλα τα αναλώσιµα µε βάση το χρόνο ζωής τους στον αναλυτή και την
ετήσια κατανάλωση για 365 ηµέρες.

•

Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

•

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα
οργάνου, από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

•

Στη τιµή ανά εξέταση θα περιλαµβάνονται: α) τα επί µέρους κόστη όλων των υλικών που
χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια των αντιστοίχων εξετάσεων (αντιδραστήρια, υλικά
βαθµονόµησης και ελέγχου, επανέλεγχος, αναλώσιµα υλικά - αραιωτικά δειγµάτων,
αντιδραστήρια επεξεργασίας δειγµάτων, ρυθµιστικά διαλύµατα, πλυστικά διαλύµατα κ.λπ.) και
β) Το επί µέρους κόστος συντήρησης µηχανηµάτων πλην των ανταλλακτικών που θα
βαρύνουν την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας.

Εξέταση νοείται µόνο το αποτέλεσµα της εργαστηριακής εξέτασης δειγµάτων.

Οι προµηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιµές ως ακολούθως:
Α.

Τιµή ανά εξέταση.

Β.

Τιµές των προσφεροµένων Αιµατολογικών αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων
υλικών,

όπως

υλικά

βαθµονόµησης

και

ελέγχου

(controls,

Calibrators)

και

λοιπών

αναλωσίµων, ανά συσκευασία, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω εξετάσεων.
Γ.

Τον αριθµό των ακέραιων συσκευασιών για αντιδραστήρια, controls, calibrators και παντός
είδους αναλώσιµων τα οποία θα απαιτηθούν για την διενέργεια των εξετάσεων.

Θα

γίνουν

δεκτές

µόνο

οι

προσφορές

που

αφορούν

στο σύνολο των ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισµού υποχρεούνται στην προσφορά τους να
συνταχθεί σύµφωνα µε τον Κατάλογο Ενιαίας Ονοµατολογίας και Κωδικοποίησης Εργαστηριακών
Εξετάσεων βάσει EDMA Condification (ΚΕΟΚΕΕ) και σε ξεχωριστές στήλες να αναφέρουν τους
κωδικούς των αντιδραστηριών κατά: GR, EDMA code, GR code.
Σύµφωνα µε τον Ν.3846/2010 άρθρο 24 και τον Ν.3918/2-3-2011 άρθρα 13 & 14 οι συµµετέχοντες
στην διαδικασία του διαγωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική τους προσφορά (σε χωριστή
στήλη) να αναγράψουν τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ηµεροµηνία
κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δηλώσουν ότι για την εκτέλεση των εξετάσεων θα
παραχωρήσουν τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισµό για τον οποίο θα αναφέρουν τα τεχνικά του
χαρακτηριστικά.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διαδικασία, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών
του ∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά.

