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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ    

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Τμήμα Οικονομικού  

 Γραφείο Προμηθειών.  
                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Δ.Σ. 83/2020 

 
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» 

(33696300-8)»  για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

221.879,50€ συμπ/νου ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα ενός  (1) έτους. 

Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:  

Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100,  Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, fax: 

2681361407, Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.gnartas.gr 

Σημείο επαφής-Διάθεση εγγράφων Διαγωνισμού :  

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο ιστότοπο του Νοσοκομείου 

www.gnartas.gr  

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  

07 Σεπτεμβρίου     2020 ημέρα Δευτέρα  με α/α συστήματος : 80854 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  

07 Σεπτεμβρίου     2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.  

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα  υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 

27 Σεπτεμβρίου     2020 ημέρα Κυριακή    και ώρα 17:00 μ.μ..  

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 

01 Οκτωβρίου     2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  

Τόπος Υποβολής προσφορών:  

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 

Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική 

Τρόπος σύναψης σύμβασης : Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Οι υποψήφιοι δύναται να 

υποβάλλουν προσφορά  για ένα , περισσότερα  ή για όλα τα  τμήματα . 

 

http://www.gnartas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Για το Τμήμα 1 (α/α 1-8 της διακ) μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ανά εξέταση  με την 

επισήμανση ότι  η προσφορά  θα πρέπει να αφορά την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 

εξετάσεων  

0Για το Τμήμα 2 (α/α 9-37 της διακ) μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ανά εξέταση  με την 

επισήμανση ότι  η προσφορά  θα πρέπει να αφορά την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 

εξετάσεων .    

Για το Τμήμα 3 (α/α 38-39 της διακ) μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ανά εξέταση  με την 

επισήμανση ότι  η προσφορά  θα πρέπει να αφορά την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 

εξετάσεων .    

Για το  Τμήμα 4Α, (α/α 40-54 της διακ) υποβάλλονται προσφορές για όλες τις εξετάσεις   με την 

επισήμανση ότι η προσφορά θα πρέπει να αφορά την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 

εξετάσεων 

Για το Τμήμα 4Β (α/α 55-63 της διακ) μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ανά εξέταση  με 

την επισήμανση ότι  η προσφορά  θα πρέπει να αφορά την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 

εξετάσεων 

 Για το Τμήμα 5 (α/α 64-74 της διακ) μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ανά εξέταση  με την 

επισήμανση ότι  η προσφορά  θα πρέπει να αφορά την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 

εξετάσεων 

Για το Τμήμα 6 της διακ. μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ανά εξέταση  με την 

επισήμανση ότι  η προσφορά  θα πρέπει να αφορά την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 

εξετάσεων 

Για τα  Τμήματα   7 , 8,  9 ,10, 11, 12, 13της διακ. υποβάλλονται προσφορές για όλες τις 

εξετάσεις  με την παραχώρηση των αντίστοιχων αναλυτών με την επισήμανση ότι η προσφορά 

θα πρέπει να αφορά την συνολική προκηρυχθείσα  ποσότητα εξετάσεων .    

 

Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Αντικείμενο της σύμβασης : Η προμήθεια  «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (33696300-8)», 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 221.879,50€ συμπερ. ΦΠΑ   

Τα υπό προμήθεια είδη ανά κατηγορία είναι :  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 
Αντιδραστήρια και αναλώσιμα για Οροαντιδράσεις            

Προδιαγραφές: αντιδραστήρια σε υγρή μορφή 

(Latex) με θετικό και αρνητικό control 

 504,30 € 625,33 € 

ΤΜΗΜΑ 2 
Μικροβιολογικά Υλικά  και Τεστ  Καλλιεργειών 16.202,08 € 20.090,58 € 

ΤΜΗΜΑ 3 243,50 € 301,94 € 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Διαγνωστικά τεστ φαινοτύπων   

ΤΜΗΜΑ 4Α 
(MIC) Ε-TEST Strips Ταινίες από ειδικό χαρτί υψηλών 

προδιαγραφών με κλινές διαβαθμισμένης 

συγκέντρωσης αντιμικροβιακών παραγόντων για 

τον έλεγχο της αντοχής και τον προσδιορισμό M.I.C. 

Να γίνει συνολική προσφορά από κάθε προμηθευτή  5.685,00 € 7.049,40 € 

ΤΜΗΜΑ 4Β 
Διαγνωστικοί  Δίσκοι - MIC strip 

 1.581,30€ 1.960,812 € 

ΤΜΗΜΑ 5 
                   ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ  

Ανοσοχρωματογραφία επί πλακός με 

ενσωματωμένα Controls  

 3201,00€ 3.861,24€ 

ΤΜΗΜΑ 6 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 1.000,00 € 1.240,00 € 

ΤΜΗΜΑ 7 
Αντιδραστήρια-πλάκες ταυτοποίησης και MIC 

 62.000,00 € 76.880,00 € 

ΤΜΗΜΑ 8 
Ζητούμενα φιαλίδια αιμοκαλλιεργειών 18.330,00 € 22.729,20 € 

ΤΜΗΜΑ 9 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 6.975,00 € 8.649,00 € 

ΤΜΗΜΑ 10 
Ταχείες Διαγνωστικές Μέθοδοι με Συνοδό 

Εξοπλισμό   Legionella   S.pneumoniae 

 

 

 2.400,00 € 2.976,00 € 

ΤΜΗΜΑ 11 
Ταχείες Μοριακές Μέθοδοι με Influenza A & B 

 Συνοδό Εξοπλισμό 

 15.360,00 € 19.046,40 € 

ΤΜΗΜΑ 12 
Συστήματος   ταχείας PCR πολλαπλών στόχων  για   

επείγουσες περιπτώσεις λοιμώξεων 

 33.000,00€ 40.920,00€ 

ΤΜΗΜΑ 13 
Σύστημα ανίχνευσης MIC ευαισθησίας και 

μηχανισμού αντοχής με την μέθοδο μικροαραιώσεων 

σε ζωμό  με συνοδό εξοπλισμό 

 12.540,00€ 15.549,60€ 

  179.022,18 € 221.879,50€ 
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Διάρκεια σύμβασης : Ένα (1) έτος από την έναρξη της σύμβασης.   

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.  

Χρόνος ισχύος προσφορών: Τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 

Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό : Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.  

Διεύθυνση κατάθεσης των έντυπων προσφορών: Στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού: Γ.Ν. Άρτας, Γραφείο Προμηθειών, Λόφος Περάνθης 1 , Τ.Κ. 47100, Άρτα, 1ος 

όροφος. 

Απαιτούμενη Εγγυητική Συμμετοχής : Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α ή 2% επί των επιμέρους προϋπολογισμών. Για την 

υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ύψους 

5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

Χρηματοδότηση : Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Γ.Ν. Άρτας 

Πληρωμές : Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Όροι & Προϋποθέσεις  συμμετοχής :  Οι όροι του διαγωνισμού καθώς και οι τεχνικές 

προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών-Υπηρεσιών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη η 

οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του 

Νοσοκομείου (www.gnartas.gr). 

Πληροφορίες : Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 

δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω τηε διαδικτυακής πύλης (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

www.promitheus.gov.gr) και φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται στην 

διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων 

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς Φορείς, δηλαδή αυτούς που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός 

πρόσβασης).   

                                                                                       

 

                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  

 

                                                                                         

                                                                                         ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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