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             ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                      ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟ : 04/02/2021 

        4ε Τ.ΠΔ. ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ & ΘΡΑΘΖ                               ΑΡΗΘΚ. ΠΡΩΣ.: 952 
    ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟΤ 

   

                                                                                                                                                                     
ΘΔΚΑ:« Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο θαηάζεζεο πξνζθνξάο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ κε δύν ρηιηάδεο (2.000) Rapid 

Test (CPV:33696500-0), κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή, 
ελδεηθηηθήο δαπάλεο 14.000,00€». 

 
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ, κε ηελ αξηζκ. 940/03-02-2021 απόθαζή ηνπ  Γηνηθεηή 
απνθάζηζε ηελ πξνκήζεηα κε δύν ρηιηάδεο (2.000) Rapid Test, ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο  

δαπάλεο 14.000,00€, κε ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα RAPID-TEST SARS-

COV-2, γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ λόζεζεο  από ηνλ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID: 
 

1. Να έρνπλ επαηζζεζία ηνπο λα είλαη ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ ελελήληα ηνηο 
εθαηό (90%) γηα SARS-CoV-2 

2. Να έρνπλ εηδηθόηεηα ˃99% γηα SARS-CoV-2 
3. Να έρνπλ έλδεημε εγθπξόηεηαο εθηέιεζεο ηεο δνθηκαζίαο (πέξαλ ηελ έλδεημε 

(+) ε (-)) 

4. Να βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζηε ιίζηα ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο. 
5. Να αληρλεύνπλ ην αληηγόλν ηνπ SARS-CoV-2. 

6. Να εθηεινύληαη ζε δείγκαηα ξηληθνύ, θαξπγγηθνύ ή ξηλνθαξπγγηθνύ 
επηρξίζκαηνο. 

7. Να έρνπλ έγθξηζε CE θαη FDA γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα. 

8. Να παξέρνπλ απνηέιεζκα εληόο 15 ιεπηώλ. 
9. Ο ρξόλνο απνζήθεπζεο λα είλαη πάλσ από 6 κήλεο. 

10. Οη ζηπιενί λα είλαη εύρξεζηνη, όζνλ ην δπλαηόλ ιηγόηεξν επώδπλνη.  
11. Σν δηάιπκα Buffer λα είλαη επαξθέο. 

 
    

    Η θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή.  

    Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε ηελ πξνζθνξά ζαο έωο ηηο 15   
Φεβξνπαξίνπ 2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:30κκ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ, 

αθνύ πξνεγνπκέλωο πξωηνθνιιεζεί από ηελ Γξακκαηεία.   
    

   Ζ απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ζα γίλεη ζηηο 16 

Φεβξνπαξίνπ 2021 εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 10:30π.κ. ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. 

    Οη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη-θαηαηίζεληαη ζηελ δηεύζπλζε:  
Γεληθό Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ, 25εο Μαΐνπ 152, Σ.Κ. 68300 Γηδπκόηεηρν, Γξαθείν 

Πξνκεζεηώλ. 

 
   Η πξνζθνξά ζαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηα 

ζηνηρεία ζαο θαη ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ RAPID-TEST SARS-COV-2». 
 

Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ίδηα εκέξα όια ηα ζηάδηα. 
 

Σκήκα:    Οηθνλνκηθνύ  
Γξαθείν:  Πξνκεζεηώλ 

Σαρ.Γ/λζε:  25εο Μαΐνπ 152  

Πιεξνθ.   : Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 
Σειέθωλν:  25533-50329 

E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 
 

 

               ΠΡΟ 

 
ΘΑΘΔ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΚΔΛΟ 
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 Κέζα ζηνv θπξίωο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ζαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηε: 

 

Α) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήιωζεο (ΣΔΤΓ) ζπκπιεξσκέλν από ηνλ 
ζπκκεηέρνληα. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ δήισζεο ζα πξέπεη λα θέξεη 

εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
Σν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ), πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

79 ηνπ λ. 4412/2016.  
Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξώλνπλ ην ζρεηηθό πξόηππν ΣΔΤΓ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί θαη ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ http://www.did-hosp.gr 
(πξνκήζεηεο - πξνθεξύμεηο). Απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

Ν. 1599/1986. Σν ΣΔΤΓ θαηαηίζεηαη κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπηωζε 

εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016 ην 
νπνίν πξνζηέζεθε  κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/2017. Πξνο απόδεημε ηνπ   εθπξνζώπνπ 

ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ  λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ 
Ν.4412/2016.  
 Σν TEΤΓ αθνξά : 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο, όηαλ ηα λνκηθά πξόζσπα είλαη Ο.Δ., Δ.Δ,ΔΠΔ, ΙΚΔ 
-ην Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όηαλ ηα 

λνκηθά πξόζσπα είλαη Α.Δ. 
- ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

-ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ.  
    εκεηώλεηαη πσο αλ θξηζεί απαξαίηεην, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

πξνζθόκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ ηα νπνία ζα απνδεηθλύνπλ ηα δεισζέληα. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη : 
1.Όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο  άιισλ θνξέσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Ν.4412/2016 
(Ά147), ην ΣΔΤΓ πεξηέρεη επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο όζνλ αθνξά ηνπο θνξείο απηνύο.  
2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί από πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθό 
ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ όια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, όηαλ απηό απαηηείηαη γηα ηελ 
νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο 
 

Β) ) ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε 
ηζρύεη, ππνγεγξακκέλε ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν 4412/2016, ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη λα 
δειώλεηαη:  

 Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηνπιάρηζηνλ 
δώδεθα (12) κήλεο  από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 όηη δηαζέηεηε θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ηερληθά κέζα 

θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 
 όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε θέξνπλ ζήκαλζε CE, ISO θαη είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή 

γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 
 όηη ν πξνκεζεπηήο θη ν θαηαζθεπαζηήο (εθόζνλ είλαη δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο) ηνπ 

πξντόληνο δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε  

δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν EN ISO 9001:2000, ΔΝ ISO 
13485:2007 (ή όπνην ηζνδύλακν πξόηππν αθνξά ηελ πξνθεξπζζόκελε πξνκήζεηα)  

 όηη κπνξείηε λα ιάβεηε όια ηα αλαγθαία κέηξα απόζπξζεο ηνπ πξντόληνο από ηελ 
αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ρξεζηώλ ή ελδερνκέλσο θαη άιισλ πξνζώπσλ, θαζώο θαη ηελ αζθάιεηα 
πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνύ. 

 όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε ηθαλνπνηνύλ ηνπο Δπξσπατθνύο θαη δηεζλείο θαλνληζκνύο 

αζθαιείαο. 
 όηη κπνξείηε λα ιάβεηε όια ηα αλαγθαία κέηξα απόζπξζεο ηνπ πξντόληνο από ηελ 

αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα 
ησλ ρξεζηώλ ή ελδερνκέλσο θαη άιισλ πξνζώπσλ, θαζώο θαη ηελ αζθάιεηα 

πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνύ 

 όηη εγγπάζηε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο  ζύκβαζεο ηελ πξνζθεξόκελε πνηόηεηα ησλ 
πιηθώλ, ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά 

ηελ αληαπόθξηζή ηνπο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο πξνζθιεζεο. 
 όηη  εγγπάζηε όηη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα δηαζέηεηε επαξθή πνζόηεηα 

πιηθώλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ην 

νπνίν πξννξίδνληαη ηα ππό πξνκήζεηα είδε 
όηη εθόζνλ είζηε  ε κεηνδόηξηα εηαηξεία αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 

http://www.did-hosp.gr/
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πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, ηα νπνία ζα απνδεηθλύνπλ ηα 
δεισζέληα, ζε πεξίπησζε πνπ ζαο δεηεζεί. 

2.  Σερληθή πξνζθνξά ε νπνία ζα είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 
αλαθέξνληαη. 

    Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά ζαο ζα αλαθέξεηε ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηε ρώξα 

πξνέιεπζεο  θαζώο θαη ηνλ θσδηθό είδνπο ηεο εηαηξεία ζαο. 
 

Γ) Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα θαηαζέζνπλ δείγκα, ην νπνίν 
ζα πξέπεη λα είλαη ζε πνζόηεηα ή κέγεζνο απνιύησο επαξθή όπσο νξίδεη ην άξζξν 214 ηνπ 

Ν.4412/2016  
 

Γ) Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηε ε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ θαζώο θαη ην ΦΠΑ 

πνπ αλαινγεί ζην  είδνο. Τπνγξακκίδνπκε όηη ε ηηκή δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ 
αλαξηεκέλε ηηκή ηνπ παξαηεξεηήξηνπ ηηκώλ. 

ηελ πξνζθνξά ζαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ηνλ θωδηθό παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ 
πνπ αλήθεη ην είδνο πνπ πξνζθέξεηε, θαζώο θαη ηνλ θωδηθό GMDN 

 

   Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηρηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

   Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληόο πέληε εκεξώλ από ηε δηαβίβαζε ζρεηηθήο 
παξαγγειίαο από ην Ννζνθνκείν. 

   Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξόζθιεζε ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξί πξνκεζεηώλ 
ηνπ Γεκνζίνπ Ννκνζεζία.                                                                         

 

 
                                                                               
                                                                             Ο ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

 
 
 

                                              ΑΘΑΛΑΗΟ ΕΑΓΘΟΤΙΣΟΤΓΖ 




