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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘
ΧΑΝΙΑ: 05 - 06 - 2019
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 12390
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ’ αριθμ. 8πρακτ.16/23-05-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.
Χανίων(ΑΔΑ:651Ψ46907Τ-ΟΗ1) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,το Νόμο
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπως αυτοί ισχύουν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ(CPV:09344000-2)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Παρασκευή 14-06-2019 και ώρα 10:00πμ.

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ
ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ(CPV:09344000-2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

1359-19016,64ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

19REQ005051734
Προϋπολογισμός : 19.016,64 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός : 15.336,00 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΙΤ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ: 28210 22335 Ε-mail: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

A. Για τα «ψυχρά» ραδιοφάρμακα IN VIVO
1. Για τις συσκευασίες (kit) των ψυχρών ραδιοφαρμάκων για επισήμανση με ραδιοϊσότοπο, θα
πρέπει στην προσφορά να αναγράφονται και να τηρούνται οι εξής προδιαγραφές:

Ο αριθμός των φιαλιδίων ανά συσκευασία. Για την συμφερότερη οικονομική προσφορά
θα υπολογιστεί η τιμή ανά φιαλίδιο.

Η χημική μορφή και η ποσότητα της δραστικής ουσίας ανά φιαλίδιο (mg). Η μέγιστη τιμή
της επιτρεπομένης προσθήκης ραδιενέργειας ανά φιαλίδιο σε mCi ή MBq και ο συνολικός όγκος
διαλύματος.

Ο χρόνος δραστικότητας του σκευάσματος μετά την προσθήκη της ραδιενέργειας. Θα
αξιολογηθούν θετικά τα kits που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη καθήλωση ραδιοφαρμάκου στο
εξεταζόμενο όργανο και για μεγαλύτερη διάρκεια. Επίσης θα ληφθεί θετικά υπόψιν στην αξιολόγηση
το χαμηλότερο ραδιενεργό υπόστρωμα (BKG) του ραδιοφαρμάκου στο υπόλοιπο σώμα εκτός από τα
εξεταζόμενα όργανα.

Ο χρόνος παράδοσης των ψυχρών αντιδραστηρίων. Η εταιρεία να έχει χρόνο παράδοσης των
ψυχρών αντιδραστηρίων έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις
απόρριψης από την εταιρεία των ραδιοφαρμάκων λόγω προβλήματος κατά τον ποιοτικό τους έλεγχο.

Ο ελάχιστος χρόνος που μεσολαβεί από την ημέρα παράδοσης μέχρι την ημερομηνία λήξης
του σκευάσματος. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών μηνών. Σε αντίθετη
περίπτωση η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση δωρεάν αντικατάστασης του ληγμένου
ραδιοφαρμάκου έως ότου συμπληρωθεί συνολικά το διάστημα των τριών μηνών. Θα ληφθεί θετικά
υπόψη ο μεγαλύτερος χρόνος ζωής του ραδιοφαρμάκου κατά την ημέρα παράδοσης.

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής έχει τη δυνατότητα να θεωρήσει ως μη παραληφθέν
ψυχρό ραδιοφάρμακο το οποίο αποδεδειγμένα δεν παρέχει ικανοποιητική ποιότητα
ραδιοεπισήμανσης. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει δωρεάν το
ψυχρό ραδιοφάρμακο.

Θα απορριφθεί ραδιοφάρμακο, εφόσον κατά τη χρήση του γίνεται αντιληπτό ότι η μέθοδος
παρασκευής του ραδιενεργού προϊόντος είναι πολύπλοκος, με μεγάλο χρόνο επώασης, ιδίως για
επείγουσες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής: καρδιάς, νεφρών, πνευμόνων.
2. Στις προσφορές να επισυναφθούν κατάλογοι και τεχνικά φυλλάδια ραδιοφαρμάκων, όπου θα αναφέρονται η
χημική μορφή, η ειδική ραδιενέργεια, η συγκέντρωση, η χημική - ραδιοχημική - ραδιονουκλειδική καθαρότητα,
τα μεγέθη συσκευασίας, ο τρόπος προετοιμασίας τους και τα χαρακτηριστικά του λαμβανόμενου προϊόντος
(διάρκεια ζωής, συνθήκες φύλαξης κλπ).
B. Όλα τα προϊόντα να διαθέτουν άδεια ή προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ και να συνοδεύονται
από τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. Για τα ραδιενεργά διαγνωστικά σκευάσματα ΙΝ VIVO
1.Στην προσφορά να αναγράφονται : i) Η χηµική µορφή, η ειδική ραδιενέργεια, η συγκέντρωση και η χηµική ραδιοχηµική – ραδιονουκλεϊδική καθαρότητα. Θα αξιολογηθούν θετικά τα προϊόντα µε την µεγαλύτερη ειδική
ραδιενέργεια και την µεγαλύτερη χηµική-ραδιοϊσοτοπική (νουκλεϊδική) και ραδιοχηµική καθαρότητα..
2. Κατά την παραγγελία ετοίµων ραδιοσκευασµάτων και ραδιοϊσοτόπων, να γίνεται έγγραφη (φαξ)
επιβεβαίωση της παραγγελίας από την προµηθεύτρια εταιρία καθώς και έγγραφη (φαξ) πλήρη αιτιολόγηση
στις περιπτώσεις ακύρωσης των παραγγελιών αυτών.
3. Η εταιρεία να έχει χρόνο παράδοσης ετοίµων ραδιοσκευασµάτων και ραδιοϊσοτόπων έως επτά (7)
εργάσιµες ηµέρες. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και οι περιπτώσεις απόρριψης
των ραδιοσκευασµάτων από την εταιρεία λόγω προβλήµατος κατά τον ποιοτικό τους έλεγχο.
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4. Για τα παρακάτω σκευάσµατα υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις οι οποίες εφαρµόζονται.
 Για το Ιώδιο 123 - M.I.B.G. η απαιτούμενη συσκευασία να έχει ενεργότητα 5mCi την ημέρα χορήγησης
από το εργαστήριο στον ασθενή.
 Για το Ιώδιο 123 σε ενέσιμη μορφή η απαιτούμενη συσκευασία να έχει ενεργότητα 5mCi την ημέρα
χορήγησης από το εργαστήριο στον ασθενή.
5. Κάθε ραδιενεργό σκεύασμα θα πρέπει να συνοδεύεται από την απαραίτητη θωράκιση μολύβδου (Pb),
ώστε ο ρυθμός έκθεσης σε ακτινοβολία να μην υπερβαίνει αυτόν της ακτινοβολίας υποστρώματος στο
«θερμό» εργαστήριο του Τμήματος.
Απαράβατος όρος για όλα τα προαναφερόμενα είδη να παρέχονται στοιχεία για την τιμή Φ.Π.Α.
που ισχύει για το κάθε είδος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Στην περίπτωση που κάποια ραδιοφάρμακα χρειάζονται βράσιμο κατά την διαδικασία της
παρασκευής τους, θα χορηγείται δωρεάν βραστήρας ως συνοδός εξοπλισμός, για όσο
διάστημα ισχύει η σύμβαση.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
προ ΦΠΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΕΙΔΟΣ προ
ΦΠΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Η ΑΞΙΑ ΑΝΑ
ΕΙΔΟΣ με
ΦΠΑ (24%)

ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ IN VIVO (Μη Ραδιενεργά, για επισήμανση με Tc-99m)

1

ΨΥΧΡΟ ΚΙΤ για
σπινθηρογράφημα
οστών (MDP)

2

DTPA

3

DMSA

4

MAG-3

5

Νανοκολλοειδές
MAA
(Μακροσυσσωματώμεν
η Ανθρώπινη
Λευκωματίνη)

6
7

8

PYP (Πυροφωσφορικό
Οξύ - pyrophosphate)
Οκτρεοτίδιο (HYNIC[D-Phe,TyrOctreotide]) για
επισήμανση με Tc-99m

Kit (συσκευασία έως
6 φιαλίδια)
Kit (συσκευασία έως
6 φιαλίδια)
Kit (συσκευασία έως
6 φιαλίδια)
Kit (συσκευασία έως
6 φιαλίδια)
Kit(συσκευασία έως
6 φιαλίδια)

22

65

1430

1773,2

3

73

219

271,56

9

73

657

814,68

1

295

295

365,8

12

100

1200

1488

29

50

1450

1798

3

95

285

353,4

4

950

3800

4712

1800

2232

Kit (συσκευασία έως
6 φιαλίδια)
Kit(συσκευασία έως
6 φιαλίδια)
1 τεμάχιο ανά
συσκευασία

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

9

Ιώδιο 123 - M.I.B.G.
ενέσιμο διάλυμα.
Ενεργότητα 5mCi την
ημέρα χορήγησης από
το εργαστήριο στον
ασθενή.

5mCi/συσκευασία

6

300

3

10

Ιώδιο 123, ενέσιμο
διάλυμα. Ενεργότητα
5mCi την ημέρα
χορήγησης από το
εργαστήριο στον
ασθενή.
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5mCi/συσκευασία

15

280

15336

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

4200

5208

19016,64

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα
εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης
της προσφοράς.
α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις.
γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και
στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή
κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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