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                                                                         ΠΡΟ: 

                                                                                           ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΑΡ. ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Γ.30/2022 (ΑΡ. ΔΗΓΗ 179838) 

Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ξαδηνθαξκάθνπ F-18FDG» πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Ιαηξηθήο Α.Π.Θ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ ή έσο ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ δηεζλνύο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζηηθήο δαπάλεο 
113.526,00 € κε Φ.Π.Α. κε (CPV: 09344000-2) - Γηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 
(παξ.2γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016).      

Έρνληαο ππόςε: 

Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), όπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρύνπλ. 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Τγείαο θαη Πξόλνηαο 

(ΦΔΚ Β’ 711) «Έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνύ Πεξηθεξεηαθνύ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

Γ) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 17 ηεο από 24-05-1991 ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ιδξύκαηνο 

«Ίδξπκα Παπαγεσξγίνπ», πνπ  θπξώζεθε κε ην Ν. 1964 / 1991 (ΦΔΚ 146 / ηεύρνο Α΄ / 26-09-1991), όπσο ηξνπνπνηήζεθε, 

ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

Γ) Σελ ππ’ αξηζ. Γ4β / Γ.Π. 91604 / 2019 / 11-02-2020 (ΦΔΚ 106 / 14-02-2020, Σεύρνο Y.O.Γ.Γ.) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Τγείαο πεξί ζπγθξόηεζεο θαη νξηζκνύ κειώλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ», αξκνδηόηεηαο 3εοΤ.Πε. 

Μαθεδνλίαο 

Δ) Σελ ππ’ αξ. 639 / 14-12-2022 (ζέκα 8ν) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 

(παξ.2γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016) γηα ηελ «Πξνκήζεηα ξαδηνθαξκάθνπ F-18FDG», πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Ιαηξηθήο Α.Π.Θ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ ή έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ δηεζλνύο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνϋπνινγηζηηθήο δαπάλεο 107.100,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. ή 

113.526,00 € κε Φ.Π.Α. 6%.  

 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ζα πξνθύςεη σο κεηνδόηεο βάζεη ηεο ρακειόηεξεο ηηκήο, γηα ην είδνο Ραδηνθάξκαθν F-18FDG 

ηνπ επηζπλαπηόκελνπ Πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο «Α», ν νπνίνο ππέρεη θαη ζέζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε νη πξνζθνξέο λα θαιύπηνπλ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξόζθιεζεο θαη λα έρνπλ εγθξηζεί από ηελ ηερληθή αμηνιόγεζε. 

 

Δηδηθνί όξνη: 

1) Η πιινγή πξνζθνξώλ ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ 

(ΔΗΓΗ) Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ  ΟΠ ΔΗΓΗ (Γηαδηθηπαθή Πύιε www.promitheus.gov.gr) (α/α 

mailto:pr@papageorgiou-hospital.gr
http://www.promitheus.gov.gr/




Σελίδα 2 από 5 

 

 

ΔΗΓΗ 179838)  θαη ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην, δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ζα απνζθξαγηζηνύλ ηόζν 

νη ηερληθέο όζν θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

2) Ο θάθεινο ηεο Πξνζθνξάο  ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη: 

i. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν.1599/1986 θάζε ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνύ θνξέα, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, κε 

ηελ νπνία: α) απνδέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο πξνζθνξώλ κε αξηζκό Γ.30/2022, β) ε 

πξνζθνξά ηνπ ηζρύεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, γ) δελ 

ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δ) ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο, ζα 

πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80  ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

           Όιεο νη απαηηνύκελεο δειώζεηο ηεο πξόζθιεζεο ππνγξάθνληαη, επί εηαηξηώλ Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. από ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξόζσπν εηδηθώο εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηνύο θαη επί αλσλύκσλ εηαηξηώλ (Α.Δ.) από ηνλ 

πξόεδξν θαη ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ή πξόζσπν εηδηθώο εμνπζηνδνηεκέλν κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο ή από ηνπο ηδίνπο.   

ii.Σερλννηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθεξόκελνπ Ραδηνθαξκάθνπ,  ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, από ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα πξνθύπηεη ε ζπκκόξθσζε κε ηηο δεηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Α’ ηεο πξόζθιεζεο. 

iii.Σα απαηηνύκελα από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο, ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα Α’ ηεο 

ζπιινγήο πξνζθνξώλ, σο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 74). 

 

3) ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή κνλάδαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε θύζεο έμνδα κεηαθνξάο ζην Ννζνθνκείν θαη 

θνξηνεθθόξησζεο ησλ εηδώλ ζην ρώξν πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή-ρνξεγεηή από ηελ Τπεξεζία, νη επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε ζπλαθήο επηβάξπλζε (εθηόο ηνπ ΦΠΑ).  

4) Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο δεζκεύεη ηνλ αλάδνρν γηα όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο ηπρόλ παξάηαζεο απηήο, 

κε ππνθείκελεο ζε νπνηαδήπνηε ηηκαξηζκηθή ή άιιε αλαζεώξεζε. 

5) Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε  πξνζθνξά, εθόζνλ δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή κνλάδαο. 

6) Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ ή πξνζθνξώλ ππό όξνπο, νύηε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. 

7) Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: ηνπιάρηζηνλ ηξεηο  (3) κήλεο από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ παξνύζα, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η 

ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθόζνλ δεηεζεί από ην Ννζνθνκείν, πξηλ από ηε ιήμε ηεο, θαηά αλώηαην όξην 

θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

8) Κάζε ζπκβαιιόκελνο πξνκεζεπηήο-ρνξεγεηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ απηήο, ύςνπο 4% επί ηεο πξν ΦΠΑ ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εηδώλ ηεο ζύκβαζεο, 

ππνινγηδόκελεο κε βάζε ηελ ελδεηθηηθή πνζόηεηα ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο «Α» θαη ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κνλάδαο ηνπ 

είδνπο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα  ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα από 

ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. 

9) ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ – ΠΑΡΑΓΟΔΙ: ύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Α». 

10) Η αλαγξαθόκελε ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο «Α» ζπλνιηθή πνζόηεηα είλαη ελδεηθηηθή θαη δύλαληαη λα απμνκεησζεί 

ζηελ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη ησλ ηπρόλ παξαηάζεώλ ηεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

11) Η αλάδεημε ηνπ πξνκεζεπηή - ρνξεγεηή ζα γίλεη κε απνθιεηζηηθό θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην δεηνύκελν 

είδνο, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ έγηλε απνδεθηή από ηελ ηερληθή αμηνιόγεζε. ε πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απζεκεξόλ λένο θύθινο δηαπξαγκάηεπζεο ηηκώλ, έσο όηνπ αλαδεηρζεί κεηνδόηεο. 
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12) Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνζθέξσλ ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ηνπ δεζκεύνληαη όηη ζα ηεξνύλ ηηο  

ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί από ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β΄ ηνπ Ν. 4412/2016 (Άξζξν 18 ηνπ 

Ν. 4412/2016). Η αζέηεζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο απνηειεί ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα.  

13) Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ πξνκεζεπηή – ρνξεγεηή ζα γίλεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) έσο έμη (6) κελώλ, κε 

βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016, κεηά ην 

πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο θάζε παξηίδαο εηδώλ ππνγεγξακκέλν από αξκόδηα επηηξνπή ππαιιήισλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. 

Δπηπιένλ επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 2,00% ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – 

εδ. ε΄ - πεξ. εε΄). 

 0,1% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο  Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4, Ν.4013/2011 όπσο ηζρύεη θαη άξζξν 7 ηνπ 
Ν.4912/2022). ην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά ππέξ 
Ο.Γ.Α. 20% επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ινγαξηαζκό ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηώλ, 
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ  Ν. 4412/2016, εθόζνλ θαη αθόηνπ εθδνζεί ε από ηηο εηδηθέο 
δηαηάμεηο πξνβιεπόκελε ΚΤΑ. ην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ 
εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 20% επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

                      
Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ είδνπο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θόξνο 

εηζνδήκαηνο. Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

 

14) Γηα  θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη ή λα δεηνύλ πιεξνθνξίεο από ηελ θ Σδώλνπ Αιεμάλδξα, (ηει.  2313 32 31 

15 ή 19). 

Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ.  

Παξαθαινύκε όπσο θαηαζέζαηε ηελ πξνζθνξά, έσο  ηελ ώξα 15.00  ηεο 21εο  Γεθεκβξίνπ  2022  (εκέξα Σεηάξηε), ζην 

ΟΠ ΔΗΓΗ (Γηαδηθηπαθή Πύιε www.promitheus.gov.gr), ζηνλ δηαγσληζκό κε α/α ΔΗΓΗ 179838. 

Ηκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε  22ε Γεθεκβξίνπ 2022, ώξα 09.00 π.κ. (εκέξα Πέκπηε).  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

                                                                                                                          MIXAΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ - ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ 
ΕΘΔΟ 

ΣΡΘΜΗΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 

ΔΟΕΘ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΖΟ
ΜΕΝΗ ΣΘΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ 
ΥΩΡΘ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 6% 

ΡΑΔΘΟΦΑΡΜΑΚΟΤ F-18FDG 630 170,00 € 107.100,00 €  

 
113.526,00 € 

Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ» 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 

Α.Π.Θ. 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟΤ [18F] FDG 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα εμήο ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξνκέλνπ είδνπο : 

 Σο  εργοςτάςιο παραγωγισ και τον κωδικό εργοςταςίου. 

 Σο εμπορικό όνομα  και τον κωδικό του είδουσ τθσ κάκε εταιρείασ, όπωσ και τα χαρακτθριςτικά του 

κάκε είδουσ χωριςτά. 

 τθν οικονομικι προςφορά, τθν τιμι του είδουσ ανάλογα με τθ ςυςκευαςία ι τθν ποςότθτα τθσ 

ραδιενζργειασ τθν θμζρα και ϊρα τθσ βακμονόμθςθσ. 

1.2 Δίλαη απαξαίηεηε ε θαηάζεζε  δεηγκάησλ όπνηε απηό δεηεζεί.  

1.3 ε πεξίπησζε όπνπ απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθώλ ζπζθεπώλ (θηη πνηνηηθνύ ειέγρνπ, εηδηθό ινγηζκηθό, 

εηδηθέο ζσξαθηζκέλεο ζήθεο, θ.ι.π.), λα αλαθέξεηαη αλ απηέο δηαηίζεληαη. 

ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ PET 

2. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

2.1 Οι προςφορζσ κα αφοροφν ςτον τφπο ραδιοφαρμάκου *18F+ FDG, για τθ διενζργεια εξετάςεων PET  .  

2.2 Οι προςφορζσ κα δοκοφν ςε τιμι ανά δόςθ, με δζςμευςθ του Νοςοκομείου για παραγγελίεσ ελαχίςτου 

αρικμοφ δφο (2) δόςεων. 

2.3 Οι εταιρείεσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα αποςτολισ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) δόςεων ανά 

εργάςιμθ μζρα, ςε τουλάχιςτον δφο (αποςτολζσ), για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Σο Νοςοκομείο 

κακορίηει τον αρικμό των θμερθςίων δόςεων, τον αρικμό των αποςτολϊν παράδοςθσ και τθν κατανομι 

των δόςεων ςτισ αποςτολζσ αυτζσ. 

2.4 Να περιγραφεί θ διαδικαςία μεταφοράσ  του ραδιοφαρμάκου και να δοκοφν λεπτομερι ςτοιχεία για 

το δοχείο μεταφοράσ (υλικό και πάχοσ κωράκιςθσ, διαςτάςεισ κ.α.) και το φιαλίδιο το οποίο κα περιζχει  

το ραδιοφάρμακο. Σο δοχείο κακϊσ και το φιαλίδιο πρζπει να είναι ςυμβατά με το αυτόματο τροχιλατο 

ςφςτθμα κατάτμθςθσ και χοριγθςθσ δόςεων F-18 FDG, τφπου POSIJET UNIT τθσ Lemer-Pax, το οποίο 

διακζτει το Νοςοκομείο. 

2.5 Σο προςφερόμενο είδοσ κα πρζπει να διακζτει άδεια κυκλοφορίασ φαρμακευτικοφ προϊόντοσ, θ οποία 

να ζχει εκδοκεί από τον ΕΟΦ. 

2.6 Ο καταςκευαςτισ του προςφερόμενου είδουσ, κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001:2015 που 
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κα αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα και να διακζτει πιςτοποιθτικό GMP (Good Manufacturing 

Practice) για τθ μονάδα παραγωγισ του προϊόντοσ, που κα ζχει χορθγθκεί από τον Οργανιςμό 

Φαρμάκων τθσ χϊρασ όπου βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ θ μονάδα παραγωγισ. Ο προςφζρων κα πρζπει 

να διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001:2015 που κα αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. 

2.7 Ο προςφζρων, ςε κάκε παράδοςθ κα υποχρεοφται να δθλϊνει τα ςτοιχεία τθσ παρτίδασ των 

πωλοφμενων ραδιοφαρμάκων και ότι αυτά, με βάςθ τον ζλεγχο ποιότθτασ που πραγματοποιικθκε, 

πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ άδειασ παραγωγισ τουσ και τθσ άδειασ κυκλοφορίασ τουσ. 

3.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ – ΠΟΟΣΗΣΕ - ΡΗΣΡΕ 

3.1. Οι θμεριςιεσ παραγγελίεσ κα δίδονται από το Νοςοκομείο μζχρι ϊρασ 15.00 τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ, 

κα μποροφν -χωρίσ ςυνζπειεσ- να ακυρϊνονται εκ μζρουσ του Νοςοκομείου ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, όπωσ 

βλάβεσ του μθχανιματοσ ΡΕΣ κλπ, μζχρι ϊρασ 18.00 και κα πρζπει να παραδίδονται ζωσ τισ 08:30 για τθν 

πρωινι παράδοςθ και ζωσ τισ 14:30 για τθν απογευματινι παράδοςθ (όποτε υπάρχει) που αφορά ςτθν 

ολοιμερθ λειτουργία του τμιματοσ. 

3.2. Οι παραγγελίεσ κα δίδονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) από Ακτινοφυςικό του Νοςοκομείου 

προσ τθν ανάδοχθ εταιρεία μζςω τθσ φόρμασ που κα υποδείξει θ εταιρεία. 

3.3. Κάκε θμεριςια παραγγελία κα αφορά ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό δόςεων. Ωσ μία (1) δόςθ ορίηεται θ 

ενεργότθτα των 12 mCi, κατά τον χρόνο ζγχυςθσ τθσ κάκε δόςθσ. Η πρϊτθ πρωινι ζγχυςθ υπολογίηεται να γίνεται 

ςτισ 09:00 και θ πρϊτθ απογευματινι ςτισ 15:00 ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ διοίκθςθσ του νοςοκομείου. Για 

τον υπολογιςμό τθσ ενεργότθτασ των επόμενων δόςεων, κα υπολογίηεται χρόνοσ 40ϋ μεταξφ δφο διαδοχικϊν 

εγχφςεων. 

3.4. Για κάκε κακυςτζρθςθ τθσ παράδοςθσ, κα επιβάλλεται ςτον ανάδοχο ριτρα ανάλογθ του αρικμοφ των 

δόςεων που χάκθκαν (υπολογίηεται μία δόςθ κάκε 40ϋ όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 3.3), για τθν κάλυψθ 

αναπόδεικτων ηθμιϊν του Νοςοκομείου ζνεκα τθσ κακυςτζρθςθσ. 

3.5.  Ο ανάδοχοσ κα δθλϊνει ςτα ζγγραφα αποςτολισ τθν ενεργότθτα των αποςτελλόμενων δόςεων, θ 

οποία κα επαλθκεφεται με επί τόπου μετριςεισ από το αρμόδιο τμιμα του Νοςοκομείου. Δεν κα γίνονται 

αποδεκτζσ παρτίδεσ δόςεων με απόκλιςθ ενεργότθτασ μεγαλφτερθ του 10%, λαμβανομζνθσ υπόψθ και τθσ 

βακμονόμθςθσ.  

3.6. Ο ανάδοχοσ κα παραδίδει μαηί με το ραδιοφάρμακο ι κα αποςτζλλει, ζγκαιρα πριν τθν πρϊτθ 

χοριγθςθ, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) βεβαίωςθ ότι το προϊόν ελζγχκθκε και είναι 

κατάλλθλο προσ χριςθ. 

3.7. Η μεταφορά και θ παράδοςθ των ραδιοφαρμάκων ςτο Νοςοκομείο, κα γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ 

και δαπάνεσ του αναδόχου. Η παράδοςθ κα γίνεται ςτο κερμό εργαςτιριο του τμιματοσ Πυρθνικισ Ιατρικισ 

του Νοςοκομείου ςε υπεφκυνο του εργαςτθρίου. 
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