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Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ :

Κατάθεση προσφοράς για ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ του Τμήματος της Πυρηνικής
Ιατρικής του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.:

α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45
ε. Ν.4412/2016
στ.Το αριθμ.110/2022 αίτημα του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία
κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 20-01-2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.
σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.
Σημειώνεται ότι :
1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται
εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο
ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που
αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες από τη διαβίβαση
σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
7. Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον
κωδικό GMDN του προϊόντος.
8. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων
ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών
στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Π.Τ.).
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
IN VITRO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Για τα αντιδραστήρια για όλους τους ελέγχους
 Τα δείγματα να αποστέλλονται έγκαιρα σε ασφαλή συσκευασία με λεπτομερείς οδηγίες
ανασύστασης (όπου απαιτείται) και φύλαξης.

10ΑΡ012001000001: Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος για την χρωμογρανίνη (CgA)
 Να πραγματοποιούνται 6 αποστολές ανά έτος με 2 επίπεδα συγκεντρώσεων ανά
αποστολή.
 Αποστολή εξατομικευμένων εκθέσεων απόδοσης και στατιστικών ποιότητας για κάθε
αποστολή δειγμάτων από το εργαστήριο.
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10ΑΡ012002000001: Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος για την Βιταμίνη D
 Να πραγματοποιούνται 4 αποστολές ανά έτος με 4 επίπεδα συγκεντρώσεων ανά
αποστολή.
 Η ομαδοποίηση των συμμετεχόντων εργαστηρίων να είναι όσο δυνατόν πιο λεπτομερής,
κατά μέθοδο προσδιορισμού και αναλυτικό σύστημα.
 Στα αναφερόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση
(SD) και ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV%).
10ΑΡ012003000001: Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος για τα αντισώματα Υποδοχέων
TSH (TRAb)
 Να πραγματοποιούνται 2 αποστολές ανά έτος με 1 -2 επίπεδα συγκεντρώσεων ανά
αποστολή.
 Η ομαδοποίηση των συμμετεχόντων εργαστηρίων να είναι όσο δυνατόν πιο λεπτομερής,
κατά μέθοδο προσδιορισμού και αναλυτικό σύστημα.
 Στα αναφερόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση
(SD) και ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV%).
10ΑΡ012004000001: Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος για δείκτες ορού αίματος.
 Το πρόγραμμα αυτό να καλύπτει τουλάχιστον τις εξής παραμέτρους:
Αλδοστερόνη,

Ρενίνη,

Παραθορμόνη,

C-πεπτίδιο,

17-ΟΗ

Προγεστερόνη,

Ανδροστενεδιόνη, ελεύθερη Τεστοστερόνη, Καλσιτονίνη, Γαστρίνη, Ειδική νευρωνική
ενολάση.
 Να πραγματοποιούνται 12 αποστολές το χρόνο, μια ανά μήνα.
 Στα αναφερόμενα αποτελέσματα να γίνεται στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με
ιστογράμματα και διαγράμματα Levey-Jennings.
 Τελική αναφορά με την ολοκλήρωση του κύκλου και την ελληνική και παγκόσμια
κατάταξη του εργαστηρίου.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

