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«Πρόζκληζη Πρώηης (A) Γημόζιας Γιαβούλεσζης για ηην Πρoμήθεια
Βιοτημικών Αναλσηών - Biochemical analysers (CPV: 3843500-1) ζηα
πλαίζια ηοσ ΠΠΤΤ 2015, για ηις ανάγκες ηοσ Γενικού Νοζοκομείοσ Υανίων».

Σσεηικά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
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6) Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016
έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
7)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΕΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος
Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Την με απιθ. 4o /3o / 25-01-2017 (ΑΓΑ: Χ6ΝΦ46907Σ – 8ΥΑ) απόθαζη ηος Γ.Σ. ηος Νοζοκομείος
ζσεηικά με ηην έγκπιζη διενέπγειαρ διαγυνιζμών, επιηποπών και γπαμμαηέυν ΠΠΥΥ 2015.
12) Την με απιθ. 12o /20o / 26-07-2018 (ΑΓΑ: ΧΧΒ446907Σ – ΒΔΥ) απόθαζη ηος Γ.Σ. ηος Νοζοκομείος
ζσεηικά με ηην ανηικαηάζηαζη γπαμμαηέυν Γιαγυνιζμών.
13) Την με απιθ. 34o /26o / 06-09-2018 (ΑΓΑ: Φ1ΣΜ46907Σ – ΜΗΦ) απόθαζη ηος Γ.Σ. ηος Νοζοκομείος
ζσεηικά με ηην έγκπιζη ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην διενέπγεια Α Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ για ηην
Ππoμήθεια Βιοσημικών Αναλςηών - Biochemical analysers (CPV: 3843500-1).

Πποζκαλούμε ζε ανοικηή Πρώηη (Α) Γημόζια Γιαβούλεσζη, μη δεζμεςηικήρ ζςμμεηοσήρ
οικονομικών θοπέυν, με ζκοπό ηη ζςλλογή εποικοδομηηικών παπαηηπήζευν και ζσολίυν για
ηην Ππομήθεια: Βιοτημικών Αναλσηών - Biochemical analysers (CPV: 3843500-1).
Η Γιαβούλεσζη θα διαρκέζει από ηις 18/09/2018 έως και ηις 04/10/2018 ημέρα Πέμπηη.
Η παπούζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηον ιζηόηοπο ηος Δθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών
Γημοζίυν

Σςμβάζευν

“Γιαβοςλεύζειρ”

(ΔΣΗΓΗΣ)

και

ζηην

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικού

ζηο

ζύνδεζμο

Νοζοκομείος

Φανιών

(www.chaniahospital.gr).
Τα ζσόλια για ηη διαβούλεςζη μποπούν να ςποβληθούν για ηο ζύνολο ηηρ διαβούλεςζηρ
άμεζα και αςηόμαηα, μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ ΔΣΗΓΗΣ με ηην επιλογή «Καηασώπηζη ζσολίος»
και ειζαγυγή κειμένος με πληκηπολόγηζη ή με ανηιγπαθή για κάθε παπάγπαθο ή άπθπο ή για
ηο ζύνολο ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών.
Με ηην επιλογή αςηή και γενικόηεπα ζηην πλαηθόπμα διαβοςλεύζευν ηος ΔΣΗΓΗΣ δεν γίνεηαι
επιζύνατη απσείυν. Απσεία μποπούν να αποζηαλούν ζηο e-mail
diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ζε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ ζηοισείυν πος δεν
μποπούν να ενζυμαηυθούν υρ κείμενο ζηην «Καηασώπηζη ζσολίος» και είναι ζημανηικά για
ηη διαβούλεςζη (π.σ. σάπηερ, θυηογπαθίερ κ.λπ.).
Κάθε αποζηολή ζηο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείηαι. Σε πεπίπηυζη
πος διαπιζηυθεί όηι η καηασώπηζη ηυν ζσολίυν μποπεί να γίνει με ειζαγυγή κειμένος ζηο
πεδίο «Καηασώπηζη ζσολίος», ηόηε δε θα γίνεηαι ανάπηηζη ηυν εν λόγυ ζσολίυν από ηον
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αλλά θα ενημεπώνεηαι ο αποζηολέαρ για ηη σπηζιμοποίηζη
ηηρ επιλογήρ αςηήρ, εθόζον επιθςμεί ηην ανάπηηζη ηυν ζσολίυν ηος.
Σε

κάθε

πεπίπηυζη

ηα

ζσόλια

πος

έπσονηαι

ζηο

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποζηέλλονηαι ζηην αναθέηοςζα απσή πος
επιθςμεί ηη διαβούλεςζη.
Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ, θα αναπηηθεί
ζσεηική

ανακοίνυζη

ζηην

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικού

Νοζοκομείος

Φανιών

(www.chaniahospital.gr) με ηα ζηοισεία ηυν οικονομικών θοπέυν πος ζςμμεηείσαν ζηη
διαδικαζία και θα αναπηώνηαι οι παπαηηπήζειρ πος ςποβλήθηκαν.
Δπιζημαίνεηαι όηι ηα καηασυπημένα ζσόλια ηυν οικονομικών θοπέυν, αναπηώνηαι αςηούζια
ζηην ηλεκηπονική θόπμα ηος ΔΣΗΓΗΣ, υρ ζσόλια ηηρ ανακοίνυζηρ διενέπγειαρ ηηρ Γημόζιαρ
Γιαβούλεςζηρ.
Η ηελική απόθαζη ηηρ επιηποπήρ πποδιαγπαθών ππέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμυρ
αιηιολογημένη, διάλογο ηυν ζςνηακηών ηηρ με ηοςλάσιζηον ηα εξήρ έξι (6) ζηοισεία :
1)

Το ςλικό πος ηηρ παπαδίδεηαι από ηο Τμήμα Ππομηθειών.

2)

Τιρ εν γένει διεθνείρ παπαδεδεγμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα.

3)

Τιρ παπαδοσέρ ηηρ επιζηήμηρ.

4)

Την εμπειπία.

5)

Τςσόν κοινυνικέρ απαιηήζειρ.

6)

Τα αποηελέζμαηα ηηρ διαβούλεςζηρ πος πποηγήθηκε επί ηος ηελικού ζσεδίος ηυν ηεσνικών
πποδιαγπαθών και πποηύπυν.

Καηά ηα λοιπά, ιζσύοςν οι αποθάζειρ ηηρ ΔΠΥ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε ζηον επίζημο
ιζηόηοπο αςηήρ.

Παπακαλείζθε για ηην ανηαπόκπιζη και ζςμμεηοσή ζαρ ζηη διαδικαζία ηηρ Γημόζιαρ
Γιαβούλεςζηρ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ

Σςνημμένα: Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
Κοινοποίηζη: Tμ. Ππομηθειών
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΒΙΟΥΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ
(CPV 38434500-1) – ΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΔΙΓΗ
Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνπ
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαζνξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο
αλαγθαίεο απαηήζεηο ησλ εηδψλ θαη είλαη απαξάβαηεο. Οπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε
πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (Π.Γ.118/2007,άξζξν 3) θαη έρνπλ
σο αθνινχζσο:
Α.ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
α.

Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ

θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην
έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή
ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απνδεηθλχεη
ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο:
 ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ»- ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09) θαη
 ηεο Οδεγίαο 98/79/ΔΚ (ΓΤ8δ/νηθ.3607/892 – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 98/79/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 27εο Οθησβξίνπ 1998 γηα ηα in vitro δηαγλσζηηθά ηαηξνηερλνινγηθά
πξντφληα (ΦΔΚ 1060/Β/10-8-2001).
Σα ηαηξνηερλνινγηθά θαη ηα in vitro δηαγλσζηηθά ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πνπ
ππάγνληαη ζηηο παξαπάλσ απνθάζεηο (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 θαη ΓΤ8δ/νηθ.3607/892)
ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο, φζν θαη θαηά ηε θάζε ζχλαςεο ηεο
αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ
αλάινγσλ ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα είλαη
ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ ΚΤΑ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπο,
είηε πξφθεηηαη γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ, είηε γηα εθπξφζεζκε
, ψζηε ηα πξντφληα απηά λα θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή
ΚΤΑ ζήκαλζε CE.
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β.
Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη

ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα

δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ΚΤΑ ΓΤ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αξρέο θαη
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»
(ΦΔΚ 32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
γ.

Η ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη

παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ
πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη
απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη
θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 93/42/ΔΟΚ,
(ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.

130648

-

ΦΔΚ

2198/ηεπρ.

Β/02-10-09)

θαη

98/79/ΔΚ

(ΓΤ8δ/νηθ.3607/892,ΦΔΚ 1060/Β/10-8-2001). Πξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ
επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο
ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα
ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.
Δπηπιένλ :
1) Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ νλνκαζία ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα ή ην
ινγφηππν απηήο, φρη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία, αιιά αηνκηθά ζε
θάζε πξντφλ (ηεκάρην εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο) μερσξηζηά. Όζα πξντφληα έρνπλ
αηνκηθή ζπζθεπαζία λα είλαη ηππσκέλα επ’ απηήο.
2) Όια ηα πξντφληα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ απνζηείξσζε, πξέπεη εθηφο ησλ
παξαπάλσ λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην ρξφλν
παξαγσγήο ηνπο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπο ή κφλνλ ην ρξφλν
πνπ ιήγνπλ απηέο.
3) Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα
αλαγξάθνπλ ην ρξφλν απνζηείξσζεο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο ή κφλν ην
ρξφλν ιήμεο απηήο ηππσκέλα ή αλάγιπθα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία,
θαζψο θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απνζηεηξψζεθαλ
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Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ
ΤΚΔΤΑΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ
1. Η ζπζθεπαζία ζα είλαη φπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε
ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη δελ επηζηξέθεηαη
ζηνλ πξνκεζεπηή.
2. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο ζηελ Διιεληθή
ή ηελ Αγγιηθή γιψζζα, εθηφο εάλ ε Τπνπξγηθή απφθαζε ελαξκφληζεο 98/79/ΔΚ
νξίδεη δηαθνξεηηθά :


Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο
εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο ηεο Δ.Δ. πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε
δηεχζπλζε

ηνπ

εγθαηεζηεκέλνπ

ζηελ

Δ.Δ.

εμνπζηνδνηεκέλνπ

αληηπξφζσπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή .


Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα
είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ηελ πνζφηεηά ηνπ
θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο .



Καηά ηελ πεξίπησζε κε ηελ έλδεημε «ΣΔΙΡΟ» ή άιιε έλδεημε κε ηελ
νπνία επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή κηθξνβηνινγηθή θαηάζηαζε ή θαηάζηαζε
απφ πιεπξάο θαζαξηφηεηαο



Σνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο κεηά ηελ ιέμε «ΠΑΡΣΙΓΑ» ή ηνλ αχμνληα
αξηζκφ ηεο .



Η εκεξνκελία, κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
αζθαιψο, ρσξίο ηνλ ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο (εκεξνκελία παξαγσγήο
θαη ιήμεο).



Καηά πεξίπησζε, έλδεημε κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα
«πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη in vitro» ή «κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε
επηδφζεσλ» .



Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ



Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο
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3. ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ ζηελ
Διιεληθή γιψζζα εθηφο εάλ ε Τπνπξγηθή απφθαζε ελαξκφληζεο 98/79/ΔΚ νξίδεη
δηαθνξεηηθά σο εμήο:


Σα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο



Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηνπ αληηδξψληνο πξντφληνο θαη ηελ
πνζφηεηα ή ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ή ησλ δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ή ησλ
αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ ζπλφινπ [kit].



Γήισζε φηη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε κέηξεζε.



Σηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξφλν δηαηήξεζεο κεηά απφ ηελ πξψηε
απνζθξάγηζε ηεο πξσηνηαγήο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο
απνζήθεπζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ εξγαζίαο.



Σηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ
εμεηδίθεπζε,

ηελ

αθξίβεηα,

αλαπαξαγσγηκφηεηα,

ηα

φξηα

ηελ

επαλαιεςηκφηεηα,

αλίρλεπζεο

θαη

ηηο

ηελ
γλσζηέο

αιιειεπηδξάζεηο.


Έλδεημε ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο
γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εηδηθνχ απηνχ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηείηαη νξζψο.



Σνλ ηχπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο ηπρφλ εηδηθέο
ζπλζήθεο ζπιινγήο, πξνεπεμεξγαζίαο θαη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο
απνζήθεπζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο.



Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ ρξήζε ηνπ
πξντφληνο.

4. Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε:


Σεο αξρήο ηεο κεζφδνπ



Σσλ εηδηθψλ αλαιπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηδφζεσο [ επαηζζεζία,
εμεηδίθεπζε, αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα, αλαπαξαγσγηκφηεηα, φξηα
αλίρλεπζεο, θάζκα κεηξήζεσλ, πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ
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έιεγρν ησλ γλσζηψλ ζρεηηθψλ παξεκβνιψλ]

ησλ πεξηνξηζκψλ

ηεο

κεζφδνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, φζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε, εθ
κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πιηθψλ κεηξήζεσλ αλαθνξάο.


Σσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκφ, ν
νπνίνο απαηηείηαη, πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ
πξντφληνο [π.ρ. αλαζχζηαζε, επψαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ. ά.]



Δλδείμεσλ γηα ην θαηά πφζνλ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ.



Σε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ.



Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηηο
αλαιπηηθέο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο.

5. Σηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε:


Σνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο.



Αλαθνξά ζηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ πξντφληνο.



Σα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδφκελεο πνζφηεηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο πνπ
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε.



Αλ ην πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ ή λα εγθαζίζηαηαη
ή λα ζπλδέεηαη κε άιια ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή εμνπιηζκφ,
πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, επαξθή
ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ
ελδεδεηγκέλσλ πξντφλησλ ή εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη,
πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη αζθαιήο θαη θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο.



Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο
εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο νξζήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο
ηνπ, θαζψο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ θχζε θαη ηελ ζπρλφηεηα ηεο
ζπληήξεζεο θαη ηεο βαζκνλφκεζεο πνπ

απαηηνχληαη, γηα λα

εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο.


Πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ.



Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξφζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκφ πνπ
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απαηηείηαη, πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί ην

πξντφλ [ π.ρ. απνζηείξσζε,

αλαζχζηαζε, θ. ά.]- Σηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερφκελν θζνξάο
ηεο πξνζηαηεπηηθήο ζπζθεπαζίαο.


Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή
απνιχκαλζεο.



Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο θαη
αζπλήζεηο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ή ηελ
δηάζεζε ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, αλ ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ
παξέρεη νπζίεο αλζξψπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο, πξέπεη λα εθίζηαηαη ε
πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δπλεηηθή κνιπζκαηηθή θάζε ηεο.



Σελ εκεξνκελία εθδφζεσο ή ηεο πιένλ πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ
νδεγηψλ ρξήζεσο.

6. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα επηζεκαίλεη επηπιένλ θάζε
κνλάδα ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη κε:
Α. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή
Β. ηελ έλδεημε " ΚΡΑΣΙΚΟ ΔΙΓΟ

ΑΠΟΤΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ
Ο ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα δειψζεη φηη κπνξεί λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα
απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε
θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο
άιισλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ.
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ΒΙΟΥΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΤΣΔ (CPV 38434500-1)
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Α/Α

Δμέηαζε

Δθηηκώκελνο Δηήζηνο Αξηζκόο
Δμεηάζεωλ

1Α

ΚΑΛΙΟ

45.000

1Β

ΝΑΣΡΙΟ

45.000

1Γ

ΥΛΩΡΙΟ

45.000

2

ACID PHOSPHATASE

1.000

3

ALBUMIN

50.000

4

ALKALINE PHOSPHATASE

90.000

5

α - AMYLASE

40.000

6

BILIRUBIN TOTAL LIQUID

60.000

7

DIRECT BILIRUBIN

60.000

8

CALCIUM P

60.000

9

CHOLESTEROL

40.000

10

HDL Chol. Plus

30.000

11

CREATININE

120.000

12

GOT

120.000

13

GPT

120.000

14

γ-GT liquid

70.000

15

IRON

30.000

16

LDH

100.000

17

MAGNESIUM

15.000

18

PHOSPHORUS

30.000

19

TOTAL PROTEIN P

50.000

20

TRIGLYCERIDES

40.000

21

UREA

120.000

22

GLUCOSE

145.000

23

URIC ACID

50.000

24

FERRITIN Gen. 4

30.000

25

CRP LX

105.000

26

IgA

3.000

27

IgM

3.000

28

IgG

3.000

29

C3

2.000

30

C4

2.000

31

CK – NAC

95.000

32

AMMONIA

450

33

LIPASE

5.000

34

FRUCTOSAMINE

500

35

UR-CSF protein

500
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ΔΙΓΙΚΔ
ΑΝΟΟΥΗΜΙΚΔ
ΔΞΔΣΑΔΙ

Δθηηκώκελνο Δηήζηνο Αξηζκόο
Δμεηάζεωλ

36

CTX

500

37

OSTEOCALCIN

500

38

B12

500

39

FOLATE

500

40

TG

200

41

VITAMINE D

6.000

42

ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

1500

43

HBA1C
ΓΛΥΚΟΖΙΛΙΩΜΕΝΗ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

8.000
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Γ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΒΙΟΥΗΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΤΣΩΝ
Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΒΙΟΥΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ

1. Να ιεηηνπξγνχλ κε ηπραία επηινγή δεηγκάησλ (Random Access) & λα είλαη
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2. Η παξαγσγηθφηεηα ησλ αλαιπηψλ λα είλαη πςειή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε
ζρεηηθή παξάγξαθν.
3. Να δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν ζχζηεκα κέηξεζεο ειεθηξνιπηψλ (ISE) κε
αλεμάξηεηα ηνληνεπηιεθηηθά ειεθηξφδηα γηα Νάηξην, Κάιην & Υιψξην, ψζηε
λα δχλαηαη ε αληηθαηάζηαζε κεκνλσκέλσλ ειεθηξνδίσλ απφ ηνπο ρεηξηζηέο
αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο θαη ην ρξφλν δσήο εθάζηνπ. Απαξαηηήησο λα
πξνζθεξζνχλ νη πνζφηεηεο ησλ ειεθηξνδίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη λα θαηαηεζνχλ ηα CE ησλ ειεθηξνδίσλ.
4. Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επαλακέηξεζεο ηνπ δείγκαηνο (real time
rerun).
5. Να δηαζέηνπλ μερσξηζηέο ζέζεηο ή ζπλερή θφξησζε γηα ηα επείγνληα δείγκαηα
(STAT), λα αλαγλσξίδνληαη κε γξακκηθφ θψδηθα (barcode) , ελζσκαησκέλν
ζηνπο αλαιπηέο.
6. Να κελ δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηε θφξησζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ
δεηγκάησλ, λα δέρεηαη φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν αξηζκφ επί ηνπ αλαιπηή &
λα αλαγλσξίδνληαη κε γξακκηθφ θψδηθα (barcode), ελζσκαησκέλν ζηνπο
αλαιπηέο.
7. Να δηαζέηνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ, ζε ρψξν
ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίαο ή ςπγείν. Όια ηα δεηνχκελα αληηδξαζηήξηα λα
αλαγλσξίδνληαη κε γξακκηθφ θψδηθα (barcode) ή άιιν ζχγρξνλν ζχζηεκα.
8. Να ππάξρεη ζχζηεκα ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο ηνπ αλαιπηηθνχ έξγνπ, αλά
εμέηαζε (βαζκνλνκήζεηο, εμεηάζεηο ξνπηίλαο, επαλαιήςεηο, επείγνπζεο
εμεηάζεηο, control).
9. Να ππάξρεη ππνζηήξημε κέζσ modem.
10. Να δηαηεζεί ζχζηεκα ζπλερνχο ξνήο απηνληζκέλνπ λεξνχ.
11. Να εθηεινχληαη φιεο νη ππνρξεσηηθέο εμεηάζεηο ηεο Οκάδαο Ι
12. Να ππάξρεη κηα είζνδνο δεηγκάησλ θαη κηα έμνδνο απφ ηνλ αλαιπηή.
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Β. Παξαγωγηθόηεηα ηωλ αλαιπηώλ Βηνρεκηθνύ


Οη απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ αλαιπηψλ
ξνπηίλαο είλαη 2400 θωηνκεηξηθέο εμεηάζεηο/ώξα & 700 ISE/ώξα απφ έλα
ζεκείν θφξησζεο (δεηείηαη έλαο αλαιπηήο θαη δελ ζα γίλεη δεθηφ ζχζηεκα
πεξηζζφηεξσλ αλαιπηψλ ζπλδεδεκέλσλ κε πξναλαιπηηθφ ή άιιν ζχζηεκα) .



Να πξνζθεξζεί θαη έλαο δεχηεξνο αλαιπηήο αθξηβψο ίδηνο κε ηνλ
πξναλαθεξζέληα (κε αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο) ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο
ξνπηίλαο θαη εθεκεξίαο. Γηα ιφγνπο πνηφηεηαο, νκαιήο ξνήο εξγαζίαο θαη
ηαπηφηεηαο απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα αληηδξαζηήξηα
κε ηνλ θχξην αλαιπηή.



Δπίζεο ν κεηνδφηεο ζα θξνληίζεη λα δηαζπλδέζεη ηνπο αλαιπηέο κε ην
ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο έηζη φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο.



Ο πξνκεζεπηήο ζα θξνληίδεη έηζη ψζηε φινο ν εμνπιηζκφο λα ιεηηνπξγεί
αδηάιεηπηα & κε αμηνπηζηία, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.

Οη αλωηέξω είλαη νη ειάρηζηεο δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο θαη δελ ζα εμεηαζζνύλ
πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ από απηέο.
(AΦΟΡΑ ΣΑ ΔΙΓΗ ME Α/Α:36 - 43) : ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΟΟΥΗΜΙΚΔ
ΔΞΔΣΑΔΙ
Να δηαηεζεί αλνζνρεκηθφο αλαιπηήο κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο
1. Ο αλαιπηήο λα είλαη ηχπνπ Random Access
2. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο κέηξεζεο ζπλδπαζκνχ ησλ εμεηάζεσλ
ηεο νκάδαο 2 ζε θάζε δείγκα.
3. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ επεηγφλησλ δεηγκάησλ (STAT) λα γίλεηαη
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή επηζπκεί ν ρεηξηζηήο, κε ηνπνζέηεζε ζε
νπνηαδήπνηε ειεχζεξε ζέζε ηνπ δίζθνπ, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία
ηνπ αλαιπηή θαη ρσξίο λα επηβξαδχλεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ.
4. Η ηαρχηεηα ηνπ αλαιπηή λα είλαη πάλσ απφ 70 εμεηάζεηο ηελ ψξα.
5. Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη πιήξεο πξφγξακκα ειέγρνπ πνηφηεηαο (QC).
6. Να εθηειεί ππνρξεσηηθά ηηο εμεηάζεηο ηεο Οκάδαο 2
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Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
ΣΗ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΜΑΓΑ Α΄

ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ

1. Αλαιπηέο
α) πκθσλία πξνζθνξάο κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο

25%

β) Απιφηεηα ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ,

25%

απνδνηηθφηεηα (αξηζκφο δεηγκάησλ, αξηζκφο εμεηάζεσλ θιπ), ηαρχηεηα
θαη αμηνπηζηία (αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα θιπ) ιεηηνπξγίαο ηνπ
νξγάλνπ.
2. Αληηδξαζηήξηα
α) Πνηφηεηα θαη πιήξεο ζπκβαηφηεηα κε ηα αληίζηνηρα φξγαλα

10%

(αλαιπηέο), αμηνπηζηία, αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ, επρέξεηα αλαζχζηαζεο θαη ρξήζεο.
β) Γηάξθεηα ρξήζεσο – ζπλζήθεο ζπληήξεζεο

5%

γ) πζθεπαζία (θαηαιιειφηεηα – ζεκάλζεηο)

5%
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α΄

70%

ΟΜΑΓΑ Β΄
2. Δθπαίδεπζε
α) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ -ρεηξηζηψλ γηα ηνπο αλαιπηέο

5%

β) Δγγπήζεηο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη εξγαζία

10%

γηα ηνπο αλαιπηέο
γ) Υξφλνο παξάδνζεο

15%
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β΄

30%

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α΄+ Β΄

100%

Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,
απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.
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Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα

κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο

πξνζθνξάο.
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ
επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία
ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ
ησλ θξηηεξίσλ.
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ
παξαθάησ ηχπν :
U = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +……+ζλρΚλ
Κξηηήξηα

κε

βαζκνινγία

κηθξφηεξε

απφ

100

βαζκνχο

(ήηνη

πνπ

δελ

θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο)
επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη
ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή
ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί.

Λ

=

Πξνζθεξζείζα ηηκή
Σειηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο
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