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ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ
ΝΑΞΟΥ
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν, να υποβάλλουν προσφορά για
την προμήθεια αναλώσιμου μικροβιολογικού υλικού (CPV 39225730-1) για τις ετήσιες
ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής

της εγχώριας αγοράς όπως

καταγράφεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., εάν υπάρχουν ανά είδος,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης €8.500,00 με Φ.Π.Α, Κ.Α.Ε. 1359, με τις εξής ποσότητες:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες (76*26*1mm)

8.000

2

Διηθητικό χαρτί σε φύλλα (40*40cm)

10.000

3

Δοχεία απόρριψης βελονών 5lit με βιδωτό πώμα

1.500

4

Καλυπτρίδες 24*24mm

4.000

5

Καλυπτρίδες 24*50

2.000

6

Κυβέτες για το προθρομβινόμετρο του εργαστηρίου
BFT II

2.500

7

Μεταλλικοί κρίκοι 10μΙ

8

Παιδικοί ουροσυλλέκτες πλαστικοί με άνοιγμα που
φέρει αυτοκόλλητη ταινία για εύκολη εφαρμογή

9

Πλαστικές πιπέτες ταχύτητας καθίζησης με ειδικό
πώμα-ελαστικό δακτύλιο για αυτόματο γέμισμα

10

Πιπέτες αυτόματες ρυθμιζόμενου όγκου 100 μΙ 200 μΙ
500 μΙ

1τεμ εκάστη

11

Πιπέτες αυτόματες σταθερού όγκου των
100,200,500,1000μΙ

1τεμ εκάστη

12

Πιπέτες πλαστικές PASTEUR του 1ml

10.000

13

Πλαστελίνη γι α μικροαιματοκρίτες

10

14

Πλαστικοί κρίκοι αποστειρωμένοι των 10 μΙ

1.000

15

Ρύγχη αυτόματων πιπετών των 100 μΙ κίτρινα
αποστειρωμένα τύπου GILSON

5.000

16

Ρύγχη αυτόματων πιπετών 1000 μΙ Eppendorf

20.000

17

Στατώ για τοποθέτηση σωληναρίων, πλαστικά των 30
θέσεων για σωληνάρια των 10ml

5

18

Στατώ ταχύτητας καθίζησης για φιαλίδια με
στρογγυλό πυθμένα

2

19

Στυλεοί ξύλινοι 15cm

20

Στυλεοί βαμβακοφόροι αποστειρωμένοι με υλικό
μεταφοράς αεροβίων και αναερόβιων βακτηρίων

21

Στυλεοί βαμβακοφόροι αποστειρωμένοι σε ατομική
συσκευασία

1.000

22

Σωληνάρια πλαστικά κωνικά με διαβάθμιση και χείλος
των 10ml (95*15mm)

5.000

3
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3.000
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23

Σωληνάρια πλαστικά στρογγυλού πυθμένα με gel και
πιεστό πώμα ασφαλείας των 10ml (100*16mm)
επιταχυντή πήξης στα τοιχώματα και με αρνητική
πίεση (κενό αέρος) για αναρρόφηση συγκεκριμένης
ποσότητας αίματος

2.000

24

Σωληνάρια πλαστικά στρογγυλού πυθμένα με gel και
πιεστό πώμα ασφαλείας των 5ml (100*13mm)
επιταχυντή πήξης στα τοιχώματα και με αρνητική
πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας
αίματος

10.000

25

Σωληνάρια πλαστικά στρογγυλού πυθμένα διαφανή
χωρίς χείλος των 5ml (70*12mm) RIA

30.000

26

Τριχοειδή ηπαρινισμένα για μικροαιματοκρίτες

1.000

27

Φιαλίδια με αντιπηκτικό K3EDTA του 1ml με πιεστό ή
βιδωτό πώμα, με ετικέτα και επίπεδο ή στρογγυλό
πυθμένα

2.000

28

Φιαλίδια με αντιπηκτικό K3EDTA του 2,5ml με πιεστό
πώμα, ετικέτα, στρογγυλό πυθμένα (75*13mm) και
με αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης
ποσότητας αίματος

18.000

29

Φιαλίδια με αντιπηκτικό CITRATE 3,2% του 2,5ml με
πιεστό πώμα, ετικέτα, στρογγυλό πυθμένα
(75*13mm) κενού αέρος για τη μέτρηση PT, APTT
κ.λ.π.

2.000

30

Φιαλίδια πλαστικά των 100ml για συλλογή ούρων
αποστειρωμένα, διαφανή με βιδωτό πώμα

10.000

31

Φιαλίδια ταχύτητας καθίζησης 1,5ml στρογγυλού
πυθμένα 75*13, με αντιπηκτικό 3,8% κιτρικό νάτριο,
κενού αέρος, πιεστό πώμα (μαύρο)

3.000

32

Χαρτί για το προθρομβινόμετρο BFT II

10

33

Χρονόμετρο επιτραπέζιο

5

34

Παραφίλμ σε ρολό (5*15cm)

5

35

Αυτοκόλλητα αιμοληψιών (pads)

10.000

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών για
όσα υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών. Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η
αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του
Παρατηρητηρίου Τιμών, ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι το
συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών.
Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και οι εταιρείες
διακίνησης να εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με
την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στις τεχνικές προδιαγραφές να
συµπεριληφθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
Οι προσφορές να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται κλειστές σε σφραγισμένο
φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.
Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:
Α) Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας πρόσκλησης(εις διπλούν)
Β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο) (εις διπλούν)
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος
έως και την 11/10/2017 ημέρα Τετάρτη.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, καμία προσφορά δε θα
γίνεται αποδεκτή.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα
πραγματοποιηθεί στις 12/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην Οικονομική Υπηρεσία
του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης,
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου
ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.
Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60)
ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
πρακτικού παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της
προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου
εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. Επίσης, η πληρωμή θα πραγματοποιείται

μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο.
Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν
γίνονται δεκτές.
Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, γίνει η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

