
 

 
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ: 20-02-2023 

        4η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.:  1697 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΥΟΤ 

ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, για ηην ππομήθεια ηος Γενικού 

Νοζοκομείος Διδςμοηείσος, με Ανηιδπαζηήπια Διάθοπα  (CPV 33696000-5 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ & ΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕ ΟΤΙΕ), για ένα έηορ με δικαίυμα παπάηαζηρ 

ένα έηορ, ζςνολικήρ ενδεικηικήρ δαπάνηρ 29.600,00€ με θπα, με κπιηήπιο 

καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά 

αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ». 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΟΤ 

Πξνκήζεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Γηδπκνηείρνπ κε αληηδξαζηήξηα δηάθνξα, ζύκθσλα κε ηηο πνζόηεηεο, όπσο 
νξίδνληαη απηέο ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σελ Θ. 5 Γ.. 2ε/03.02.2023 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ πξνκήζεηα κε 
αληηδξαζηήξηα δηάθνξα  (CPV 33696000-5 ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ & ΚΙΑΓΡΑΦΙΚΔ 

ΟΤΙΔ), ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, γηα έλα έηνο κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο έλα έηνο, ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο δαπάλεο, 29.600,00€ κε θπα 

(14.800,00€ γηα ην πξώην έηνο θαη 14.800,00€ γηα ηελ παξάηαζε), κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
 
 
 

          ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ να αποςτζλλονται-κατατίθενται ςτην διεφθυνςη:  
Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, 25θσ Μαΐου 152, Σ.Κ. 68300  Διδ/χο, ςτο 
Γραφείο Προμθκειϊν, πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 25533-50329.  

Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με 
οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί 
από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία». 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά κα πρζπει: 

(α) Να υποβλθκεί ςε κλειςτό φάκελο  με τα ςτοιχεία τησ εταιρείασ και 
τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ για ηην 1697/2023 έπεςνα αγοπάρ για ηην 

ππομήθεια με ανηιδπαζηήπια διάθοπα» γηα θάιπςε των αναγκϊν του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου και να παραδοκεί ςτο Γραφείο 
Προμηθειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου. 

(β) Η προςφορά να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και ΤΠΟΓΡΑΦΗ του 

Σμήμα:  Οηθνλνκηθνύ  

Γπαθείο: Πξνκεζεηώλ 
Πληπ.: Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 

Σασ.Δ/νζη: 25εο Μαΐνπ 152, 68300  

Σηλ.: 25533-50329  
e-mail: Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr  
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ΚΑΘΕ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
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νόμιμου εκπροςϊπου. 

(γ) Να καλφπτει όλεσ τισ απαιτήςεισ και προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ 
παρατίθενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι με τίτλο «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» 
που αποτελεί αναπόςπαςτο τμήμα τησ παροφςασ ςτο οποίο 
περιγράφονται ακριβϊσ οι απαιτήςεισ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

(δ) Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει: 
 

 τθν ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

 τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ, ωσ εξισ: 

 υμπεριλαμβάνουν τθν προςφερόμενθ τιμι. τισ τιμζσ αυτζσ είτε 
αναφζρεται ςτθν προςφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ 
οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον Φ.Π.Α. 

 Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ 
και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται. 

 Η προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε Euro. Θα αναγράφονται δε 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. 

 Η τιμι κα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίσ Φ.Π.Α. Για τθ ςφγκριςθ 
των προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ Φ.Π.Α.. 

 Η προςφερόμενη τιμή δεν θα πρζπει να ξεπερνά  

την  προχπολογιςθείςα δαπάνη. 

 Οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν θα πρζπει να είναι 
εντόσ τησ χαμηλότερησ τιμήσ τησ εγχϊριασ αγοράσ εφόςων αυτή 
καταγράφεται ςτο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 
3846/2010. 

 (ε) Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ 
απαιτιςεισ, προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Η διαδικαςία κατάθεςησ προςφορϊν ξεκινά μετά τθν ανάρτθςθ του 
παρόντοσ. 

 Τποβολή προςφορϊν: ζωσ Πζμπτη 09-03-2023 ϊρα 14:30 ςτο 
γραφείο Πρωτοκόλλου του  Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 Χρόνοσ Διενζργειασ: Παραςκευή, 10-03-2023 ϊρα 10:00 π.μ. 
Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορϊν τηρείται απαρζγκλιτα 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Είκοςι εννζα  χιλιάδεσ εξακόςια    ευρϊ  (29.600,00€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟ CPV CPV: (CPV 33696000-5)   

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δώδεκα (12)μινεσ. Προςφορά που ορίηει χρόνο  ιςχφοσ μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ  απαράδεκτη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Ζνα ζτοσ με δικαίωμα παράταςθσ ακόμα ζνα ζτοσ.  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμήσ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ Με την υποβολή τησ προςφοράσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να αποδείξει τθ 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ μθ  ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του 
αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Προσ 
απόδειξθ τοφτου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα παρακάτω 
ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα: 

 Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρϊου τελευταίου τριμήνου. 

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ ποινικοφ μθτρϊου αφορά ιδίωσ: 

(1) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ 

(2) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα 
φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

(3) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου 

 Αςφαλιςτική Ενημερότητα 

 Φορολογική Ενημερότητα. 

 Νομιμοποιητικά ζγγραφα εκπροςϊπηςησ: 

i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: 
α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, 
β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ (όπου υπάρχει 
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ να κατατεκοφν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωςθ 
του ΓΕΜΗ) και 
γ) Φ.Ε.Κ. ι βεβαίωςθ του ΓΕΜΗ ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ 
ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό υμβοφλιο και τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 
Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο 
διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να 
προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ. 

 

Σα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να 
αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από 
αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ, ο Διευκφνων φμβουλοσ και τα 
μζλθ Δ.. τθσ Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να 
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα 
τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το 
καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου 
νομικοφ προςϊπου. Σα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ 
επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία και τισ 
μεταβολζσ του. 
Επίςθσ, προςκομίηεται παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του. 

 Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν 1599/86, ςπογεγπαμμένη με 
ημεπομηνία ενηόρ ηυν ηελεςηαίυν ηπιάνηα ημεπολογιακών 

ημεπών ππο ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηυν 

πποζθοπών και ζηην οποία θα  αναγπάθονηαι ηα ζηοισεία ηος 
διαγυνιζμού ζηον οποίο ζςμμεηέσοςν οι πποζθέπονηερ και 

να δηλώνεηαι όηι:  
1. απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
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2. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 
3.  παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

4. δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ  πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα 
κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Ν.4488/2017. 

5.  ζπκκεηέρεηε κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό. 
6. ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.  

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Με την τεχνική προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 
πιςτοποιθτικά και λοιπά ζγγραφα, όπωσ αυτά απαιτοφνται ςφμφωνα με 
το ςυνθμμζνο. 

Όλοι οι προςφζροντεσ πρζπει μαηί με τισ προςφορζσ τουσ να κατακζςουν 
δείγματα, τα οποία κα πρζπει να είναι ςε ποςότθτα ι μζγεκοσ απολφτωσ 
επαρκι . 

Σα δείγματα κα γίνονται αποδεκτά από τθν Τπθρεςία μζχρι και 
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι το 
αποδεικτικό αποςτολισ κα περιζχεται ςτο φάκελο με τα τεχνικά 
ςτοιχεία. 
Σα δείγματα κα αποςτζλλονται μζςα ςε ενιαίο φάκελο ι κιβϊτιο με 
τθν ζνδειξθ ΔΕΙΓΜΑΣΑ και κα αναγράφονται όλα τα ςτοιχεία του 
διαγωνιςμοφ. Θα πρζπει να κατατεκεί ζνα δείγμα από το κάθε 
είδοσ, εκτόσ κι αν θ φφςθ ι θ αξία του δεν το επιτρζπει, ςε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο προςφζρων κα κατακζτει prospectus και κα το 
αιτιολογεί γραπτϊσ και εφόςον ηθτθκεί από τθν επιτροπι 
αξιολόγθςθσ κα επιδείξει το είδοσ.  
ε κάκε δείγμα ι Prospectus κα αναγράφονται απαραίτθτα τα εξισ :  
   1)  To όνομα του προμθκευτι   

2) O κωδ. αρικ. του είδουσ ςφμφωνα με τθν ςυνθμμζνθ 
κατάςταςθ τθσ πρόςκλθςθσ. 

Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από τθν Τπθρεςία, βαρφνει 
τουσ προμθκευτζσ και δεν καταβάλλεται. 

 

Για ηιρ ηαινίερ μέηπηζηρ ζακσάπος, πποκειμένος να γίνει ζυζηή 

αξιολόγηζη να καηαηεθεί έναρ μεηπηηήρ ζακσάπος και ηοςλάσιζηον 

πένηε (5) ηαινίερ. 

 
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ». 

Επιςημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρζπει να είναι ςε 
ιςχφ τόςο κατά την ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ, όςο και κατά 
την ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ. Εάν κάποιο από τα 
ανωτζρω δεν είναι ςε ιςχφ κατά την ημερομηνία υπογραφήσ τησ 
ςφμβαςησ, θα πρζπει να κατατεθεί εκ νζου επικαιροποιημζνο. 
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ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ 
ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ  Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν προχπολογιςμό του Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά, μετά από 
κάκε      τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από τθν 
αρμόδια επιτροπι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθν πλθρωμι 
πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν από τον ανάδοχο τα ακόλουκα 
ςτθν  οικονομικι υπθρεςία του Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ: 
(α) Πρωτόκολλο παραλαβισ των ειδϊν υπογεγραμμζνο 
από τθν  αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 
(β) Σιμολόγιο πϊλθςθσ. 

(γ) Πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, όταν 
αυτά  ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία. 
Σον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ιτοι: 

α) Κράτθςθ 0,1% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΑΔΗΤ). 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΠ 
ΕΗΔΗ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 
του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ, Τπουργείο Τγείασ.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ 
Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί τθσ αξίασ του τιμολογίου 
βαρφνει το Γεληθό Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ. 
Όλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ παραμζνουν ςτακερά και 
δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου. 
 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ Η παροφςα πρόςκλθςθ κα είναι ανθρτθμζνθ: 

 τθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΓΕΙΑwww.et.diavgeia.gov.gr 

 το Κεντρικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) 
www.eprocurement.gov.gr 

τθν ιςτοςελίδα  ηνπ Ννζνθνκείνπ www.did-hosp.gr 
 

                                                           ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ 

 

 

                                                  Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
                                                       ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

 
 
 

http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

      

A/A 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ
ΜΕΙΟΤ  ΕΙΔΟ Μ/Μ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 23443 
ΣΔΣ ΚΤΗΔΩ ΜΔ ΜΔΘΟΓΟ 

ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΔΜ 500 
0,14 

70,00 86,80 

2 23441 MONO TEST(Δ LATEX) ΣΔΜ 400 
0,474 

189,60 235,10 

3 23756 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ Β ΑΙΜΟΛ. 
ΣΡΔΠΣΟΚΚΟΚΟΤ ΟΜΑΓΑ Α Δ 

ΦΑΡΤΓΓΙΚΟ ΔΠΙΥΡΙΜΑ ΣΔΜ 300 

0,474 

142,20 176,33 

4 23440 

MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ 

ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ ΜΔ ΜΔΘΟΓΟ 
ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΔΜ 100 

0,42 

42,00 52,08 

5 24059 

ΣΔΣ ΑΝΙΥΝΔΤΗ 
ΜΤΚΟΠΛΑΜΑΣΟ 

ΟΤΡΔΟΠΛΑΜΑΣΟ Δ 
ΚΟΛΠΙΚΟ ΔΚΚΡΙΜΑ ΒΑΗ ΣΩΝ 

ΒΙΟΥΗΜΙΚΩΝ ΙΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΔΜ 150 

2,81 

421,50 522,66 

6 21843 ALBUMIN 22% 10ML FL 10 8,26 82,60 102,42 

7 22187 ANTI A ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 10 ML FL 120 2,69 322,80 400,27 

8 22188 ANTI B ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ 10 ML FL 120 2,63 315,60 391,34 

9 22309 
ANTI D (IgG+IgM 

blend)κνλνθισληθν 10ML FL 120 
4,92 

590,40 732,10 

10 22086 ANTI -A1 LECTIN Λεθηηλε FL 100 
5,61 

561,00 695,64 

11 22538 
ANTI -C Μνλνθισληθν 5ml 

ΜΔΓΑΛΟ FL 20 
25,30 

506,00 627,44 

12 22089 
ANTI-E Μνλνθισληθν 5ml 

ΜΔΓΑΛΟ TEM 20 
16,50 

330,00 409,20 

13 22087 ANTI-c Μνλνθισληθν ΜΙΚΡΟ 5ML FL 20 18,00 360,00 446,40 

14 22090 ANTI-e Μνλνθισληθν 5ml κηθξν TEM 20 19,10 382,00 473,68 

15 22125 ANTI-KELL 5ML TEM 30 12,59 377,70 468,35 

16 21844 ANTI-HUMAN 10 ML BT 8 8,21 65,68 81,44 

17 23442 
ΣΑΙΝΙΔ ΜΔΣΡΗΗ ΟΤΡΩΝ 10 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΣΔΜ 6000 
0,039 

234,00 290,16 

18 23436 ΑΝΣ.ΠΑΡΑΣΤΦΟΤ Β-Η ΣΔΣ 100 0,039 3,90 4,84 

19 23435 ΑΝΣ.ΠΑΡΑΣΤΓΟΤ Α-Η ΣΔΣ 100 0,039 3,90 4,84 

20 24370 ΑΝΣ.ΠΑΡΑΣΤΦΟΤ Β-Ο ΣΔΣ 100 0,039 3,90 4,84 

21 24369 ΑΝΣ.ΠΑΡΑΣΤΦΟΤ Α-Ο ΣΔΣ 100 
0,039 

3,90 4,84 

22 23392 
ΒΛΔΦΑΡΙΓΙΚΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟ 

ΣΤΦΟΤ Η ΣΔΣ 100 
0,039 

3,90 4,84 

23 23391 ΩΜΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΓΟΝΟ ΣΤΦΟΤ Ο ΣΔΣ 100 0,039 3,90 4,84 

24 24058 

ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ 
ΥΛΑΜΤΓΙΩΝ Δ ΚΟΛΠΙΚΟ 

ΔΚΚΡΙΜΑ  ΣΔΣ 150 

0,731 

109,65 135,97 

25 23438 ΣΔΣ ΣΡΟΠΟΝΙΝΗ (ΣΟ ΥΔΡΙ) ΣΔΣ 1000 0,77 770,00 954,80 

26 23444 

ΣΔΣ ΑΝΙΥΝΔΤΗ 
ELICOBACTER PYLORI ΣΟ ΥΔΡΙ 
ΜΔ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΙΣΟΤ 

ΣΟΜΑΥΟΤ ΣΔΣ 400 

2,28 

912,00 1.130,88 

27 22377 ΣΔΣ ΟΞΔΙΓΑΗ ΣΔΣ 750 0,115 86,25 106,95 
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28 23390 
ΑΝΣΙΓΟΝΟ ΒΡΟΤΚΔΛΛΑ 

ABORTUS ΣΔΣ 300 
0,037 

11,10 13,76 

29 24553 

ΜΙΚΡΟΚΤΒΔΣΔ ΓΙΑ 
ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΟΜΔΣΡΟ 

HEMOCUE HB 301 ANALYZER 
(ΠΟΤ ΓΙΑΘΔΣΔΙ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ)   ΣΔΜ 500 

0,66 

330,00 409,20 

30 23383 ΣΑΙΝΙΔ ΑΚΥΑΡΟΤ ΑΙΜΑΣΟ ΣΔΜ 100.000 0,047 4.700,00 5.828,00 

     

 11.935,48 14.800,00 

                                                                                         

 
     Γηα ηελ ρξήζε ησλ ηαηληώλ ζαθράξνπ αίκαηνο ζα δηαηεζνύλ από ηελ πξνκεζεύηξηα 

εηαηξεία  δηαθόζηνη (200) κεηξεηέο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Γηδπκνηείρνπ  θαη νη ζαθραξσδηαβεηηθνί άπνξνη πνπ εμππεξεηνύληαη από ην Ννζνθνκείν 

(εθηίκεζε ζύκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα). Οη κεηξεηέο πνπ ζα πξνζθεξζνύλ ζα πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ  ISO ζύκθσλα κε ηελ πξνθπξεζόκκελε πξνκήζεηα. 

   Καηά ηελ απνζηνιή κεηξεηώλ ζην Ννζνθνκείν ζα πξέπεη λα ππάξρεη θνηλνπνίεζε ζην 

γξαθείν πξνκεζεηώλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αξρείν ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνύ. 
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