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ΣΑΥ.Γ/ΝΗ: ΑΚΛΗΠΙΟΤ & ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 
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ΠΛΗΡ.: ΙΑΒΔΛΗ ΑΡΔΣΗ 

ΣΗΛ.: 27523 61139 

ΦΑΞ.: 27520 22272 
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Ναύπιην, 03/08/2022 

Αξ. Πξωη.:5935     

Αξηζκόο Γηαγωληζκνύ iSupplies: 890 

 
 

ΠΡΟ: ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

ΘΔΜΑ: ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

3.516,64 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αξγνιίδαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Λαππιίνπ αλαθνηλψλεη φηη δηελεξγεί έξεπλα αγνξάο κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε  

ηηκή) θαη νπσζδήπνηε φρη άλσ ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ ηεο Δ.Ξ.. γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα 

ηα θάησζη: 
 

A/A 
ΚΩΓΙΚΟ 

ΔΙΓΟΤ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

1 
 

ΑΗΚΑΡΝΣΝ ΑΓΑΟ: Columbia agar with sheep blood plus 1.200,00000 Ρεκάρην 

2 
 

SABAURAUD AGAR: Sabauraud glycose with chloramphenicol sel agar 800,00000 Ρεκάρην 

3 
 

Chocolate agar with vitox 800,00000 Ρεκάρην 

4 

 
ΓΗΠΘΗΑ ΝΞΡΝΣΗΛΖΠ Optochin.Ππζθεπαζία ηεκαρίνπ: 1 κπνπθαιάθη X 

50δηζθία 
3,00000 Ρεκάρην 

5 

 
ΓΗΠΘΗΑ ΒΑΘΗΡΟΑΘΗΛΖΠ Bacitracin δηαγλσζηηθφ δηζθίν γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηνπ γέλνπο Streptococci ηεο νκάδαο Α. 
3,00000 Ρεκάρην 

6 

 
ΓΗΠΘΗΑ ΚΔΡΟΝΛΗΓΑΕΝΙΖΠ:Metronidazole 5κgr Ππζθεπαζία ηεκαρίνπ: 1 

κπνπθαιάθηX50 δηζθία 
3,00000 Ρεκάρην 

7 

 
ΓΝΘΗΚΖ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΡΑΙΑΠΖΠ: Catalase reagent dropper Ππζθεπαζία 

ηεκαρίνπ:1κπνπθαιάθη ηνπ 1ml 
50,00000 Ρεκάρην 

 
8 

 
ΓΝΘΗΚΖ ΝΜΔΗΓΑΠΖΠ (ΓΟΖ ΚΝΟΦΖ):Bactidrop oxidase,ζηαγνλνκεηξηθφ 

θηαιίδην νμεηδάζεο γηα ηελ πνηνηηθή αλίρλεπζε ηνπ ελδχκνπ ηεο 

νμεηδάζεο ζηνπο κηθξννξγαληζκνχο. 

 
100,00000 

 
Ρεκάρην 

 
9 

 
THIOGLYCOLLATE ΕΩΚΝΠ:ζξεπηηθφο δσκφο ζε γπάιηλα θηαιίδηα κε βηδσηφ 

πψκα.γξφ ζξεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ θαιιηέξγεηα αεξφβησλ θαη αλαεξφβησλ 

κηθξννξγαληζκψλ ζε δνθηκαζίεο ειεγρνπ ζηεηξφηεηαο. 

 
200,00000 

 
Ρεκάρην 

mailto:areti.siaveli@gnn.gov.gr


A/A 
ΚΩΓΙΚΟ 

ΔΙΓΟΤ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

 
10 

 
ΓΝΘΗΚΖ ΘΝΑΓΘΝΙΑΠΖΠ: Πηαγνλνκεηξηθφ θηαιίδην, έηνηκν πξνο ρξήζε 

,γηα ηελ πνηνηηθή αλίρλεπζεηνπ ελδχκνπ θναγθνπιάζεο θαη ηελ αλίρλεπζε 

ησλ ζηαθπινθφθθσλ (Aureus) κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ χπαξμεο ηεο. 

 
360,00000 

 
Ρεκάρην 

11 
 

CO2 GEN COMPACT: Πχζηεκα κεκνλσκέλσλ θαθέισλ δεκηνπξγίαο 

αηκφζθαηξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
100,00000 Ρεκάρην 

12 
 

ΙΗΘΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΑΔΟΝΒΗΩΛ ΠΛΘΖΘΩΛ (ΦΑΘΔΙΙΝΗ): Plastic pouches 100,00000 Ρεκάρην 

 
13 

 
ΞΑΟΑΠΗΡΝΙΝΓΗΘΖ ΘΝΞΟΑΛΩΛ:Test ηαρείαο αλίρλεπζεο ησλ αληηγφλσλ 

Entamoeba+Giardia+Crypto κε αλσζνρξσκαηνγξαθηθή κέζνδν ζε 

αλζξψπηλα θφπξαλα. 

 
100,00000 

 
Ρεζη 

 

Ηκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ: 18/08/2022 12:00 

Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ, ην Λνζνθνκείν 

δηεμάγεη έξεπλα αγνξάο κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξψλ iSupplies 

(http://isupplies.gr) ηεο εηαηξείαο iSmart P.C. 

Ξξνθεηκέλνπ λα κπνξέζηε λα ζπκκεηέρεηε θαη λα ππνβάιεηε απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο 

ή/θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή. 

Ζ εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα iSupplies είλαη δσξεάλ θαη γίλεηαη είηε κέζσ ηειεθψλνπ ζηελ iSmart P.C. ζην 2103601671  

είηε ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή θφξκα εγγξαθήο ζηε δηεχζπλζε: http://isupplies.gr/auth/register. 

Γηα θάζε έξεπλα πνπ θαιείζηε λα ζπκκεηάζρεηε, ζα ελεκεξψλεζηε κέζσ email ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο  

αιιεινγξαθίαο πνπ ζα δειψζεηε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. 

Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα iSupplies κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα αθφινπζα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: email: info@isupplies.gr, ηει: 2103601671. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζηηο πξνζθνξέο ζα βεβαηψλεηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ µε ηελ επηζχλαςε ή αλαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο 

ηεο πνηφηεηαο CE MARK θαη ISO θαη έγθξηζεο ΔΘΑΞΡ ζχκθσλα µε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. ή αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ  

πνπ εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

Ξαξαθαιείζζε λα ζπκκεηάζρεηε κφλν εθφζνλ έρεηε εηνηκνπαξάδνην πιηθφ θαη άκεζε παξάδνζε. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΟΠΩ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΝΑ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ: 

1. Νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία απαξαίηεηα: 

1. Θσδηθφο αηηήκαηνο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

2. Θσδηθφο είδνπο Λνζνθνκείνπ 

3. Θσδηθφο είδνπο εηαηξείαο 

4. Θσδ. Θαηαζθεπαζηή 

5. Θαηεγνξία θαη πεξηγξαθή πιηθνχ 

6. REF Number 

7. Θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο 

2. ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ν θωδηθόο παξαηεξεηεξίνπ είδνπο 

(http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) θαη ε ηηκή παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΞ ή λα θαηαηεζεί 

ππεύζπλε δήιωζε ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε απηό. 

3. Πηελ πξνζθνξά είδνπο λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο ηνπ ΔΚΑΠΣΤ (πξψελ ΔΘΔΒΙ ΑΔ) θαη ν θσδηθφο GMDN 

απαξαίηεηα. Λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήιωζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε απηφ. 

4. Λα δειψλεηαη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο CΔ. 

5. Ξαξαθαινχκε φπσο επηζπλάπηεηε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (ΞΝΗΛΗΘΝ ΚΖΡΟΩΝ, ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ 

ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ, ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΓΔΚΖ) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζαο ζηελ πιαηθφξκα iSupplies. 

ε πεξίπηωζε κε δπλαηόηεηαο πξνζθόκηζεο ηωλ παξαπάλω δηθαηνινγεηηθώλ ε αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη 

http://isupplies.gr/
http://isupplies.gr/auth/register
mailto:info@isupplies.gr
http://84.205.248.47/front.php/simple/listing


ππεύζπλε δήιωζε, κε ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα αγνξάο ππφ ηελ 

αίξεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζα ηα πξνζθνκίζεη κεηά ηελ νηθνλνκηθή  

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ειεθηξνληθά κέζσ mail ζηελ γξακκαηέα ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Σα παξαπάλω δελ 

εθαξκόδνληαη ζε δεκόζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία ίζε ή θαηώηεξε ηωλ δύν ρηιηάδωλ πεληαθνζίωλ 

(2.500) επξώ (ρωξίο ΦΠΑ). 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΔΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ 

Σηκή πξνζθνξάο: Αλαιπηηθά ζε ΔΟΩ θαη ζηαζεξή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. Λα δειψλεηαη θαη ν ΦΞΑ 

πνπ ππφθεηηαη ην είδνο. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ Σηκή Παξαηεξεηεξίνπ (όπνπ 

ππάξρεη). 

Ξξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην Ξ. Ρ. ηεο ΔΞ (άξζξν 24 ηνπ Λ. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ν ΦΞΑ βαξχλεη ην λνζνθνκείν. 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο γηα 

εθαηφλ είθνζη κέξεο (120) εκέξεο. 

Σξόπνο παξάδνζεο – παξαιαβήο: 

Ρα ππφ παξαγγειία είδε ζα παξαδίδνληαη φια καδί θαη φρη ηκεκαηηθά θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλάινγα  

ηηκνιφγηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή λα αλαγξάθεηαη φηη πξφθεηηαη γηα πιηθά ηεο  

αίηεζεο, ν θσδηθφο ηνπ είδνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε επσλπκία, θαη ζε θάζε παξαζηαηηθφ αγνξάο (δειηίν απνζηνιήο  

θαη ηηκνιφγην) θσδηθφο ΔΘΑΞΡ θ.η.ι. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 

γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πε πεξίπησζε 

απφξξηςεο εηδψλ εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, εθ’ φζνλ απηά δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα  

αληηθαζίζηαληαη δσξεάλ εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

Δηδηθνί Όξνη ζπκκεηνρήο: 

1. Ν Ξξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη θέξεη εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ  

επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη  

ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο ζε  

πεξίπησζε κε παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

2. Η πξνκήζεηα ηωλ εηδώλ πνπ δελ εθηειεί ε εηαηξεία, ζηελ νπνία έγηλε ε αξρηθή θαηαθύξωζε ζα γίλεηαη από 

ηνλ επόκελν κεηνδόηε ηεο έξεπλαο θαη ηελ δηαθνξά ηεο ηηκήο πνπ πξνθύπηεη ζα ηελ επηβαξύλεηαη ε εηαηξεία 

ζηελ νπνία έγηλε αξρηθά ε θαηαθύξωζε / αλάζεζε. 

3. Ν Ξξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο πνπ  

αλαθέξνληαη κε ηα νπνία θαη ζπκθσλεί. 

 
 
 

Ν ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  

 

ΘΔΝΓΩΟΝΠ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 


