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    ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                      
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ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Προκήρυξης για τη διενέργεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 
ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΑΞΟΥ

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει  τον κάτωθι 

Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά τα κάτωθι

- Οµάδα 1: "Αναλώσιµο µικροβιολογικό

8.467,74€ προ ΦΠΑ 24%

οµάδα θα βαρύνει τον ΚΑΕ

- Οµάδα 2: "Αναλώσιµο οδοντιατρικό

6.263,21€ προ ΦΠΑ 6,13,24%

οµάδα θα βαρύνει τον ΚΑΕ

- Οµάδα 3: "Αναλώσιµα ιατρικών

18.471,07 € προ ΦΠΑ 13,

ανωτέρω οµάδα θα βαρύνει τον

- Οµάδα 4: “Επιδεσµικό υλικό

ΦΠΑ 13,24%, ήτοι συνολικής

βαρύνει τον ΚΑΕ: 1311 

- Οµάδα 5: "Καθετήρες", 

13,24%, ήτοι συνολικής δαπάνης

ΚΑΕ: 1311 

- Οµάδα 6: "Σύριγγες", µε 

ήτοι συνολικής δαπάνης: 3.774,4

1311 

- Οµάδα 7: "Βελόνες", µε 

ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.849,98

1311 

- Οµάδα 8: "Ράµµατα", µε 

ήτοι συνολικής δαπάνης: 3.729

1311 

- Οµάδα 9: "Γάντια", µε 

13,24%, ήτοι συνολικής δαπάνης

ΚΑΕ: 1311 

- Οµάδα 10: "Ταινίες", µε 

ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.537,70

1311 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                        

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                                  ΠΡΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                       ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

Κ.Υ. Νάξου                                                                                            Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                  

Προκήρυξης για τη διενέργεια Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΑΞΟΥ». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 

υ Νοσοκομείου, προκηρύσσει  τον κάτωθι  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό

να, η προμήθεια αφορά τα κάτωθι τμήματα: 

 µικροβιολογικό υλικό", µε CPV: 33141000

 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 10.500,00€ (συµπ

ΚΑΕ: 1311 

Αναλώσιµο οδοντιατρικό υλικό", µε CPV: 33141800

 6,13,24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 7.300,00€ (συµπ

ΚΑΕ: 1311 

 ιατρικών µηχανηµάτων", µε CPV: 33140000

13,24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 22.400,05

βαρύνει τον ΚΑΕ: 1311 

 υλικό",µε CPV: 33141110-4, εκτιµώµενης αξίας

συνολικής δαπάνης: 21.150,89€ (συµπ. ΦΠΑ). 

, µε CPV: 33141200-2, εκτιµώµενης αξίας: 

συνολικής δαπάνης: 17.927,91€ (συµπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω

µε CPV: 33141310-6, εκτιµώµενης αξίας: 3.043,90

άνης: 3.774,44€ (συµπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω οµάδα

µε CPV: 33141320-9, εκτιµώµενης αξίας: 1.491,92

δαπάνης: 1.849,98€ (συµπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω οµάδα

µε CPV: 33141126-9, εκτιµώµενης αξίας: 3.300,38

δαπάνης: 3.729,43€ (συµπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω οµάδα

µε CPV: 33141420-0, εκτιµώµενης αξίας: 7.455,76

συνολικής δαπάνης: 9.244,91€ (συµπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω

µε CPV: 33141000-0, εκτιµώµενης αξίας: 1.360,80

δαπάνης: 1.537,70€ (συµπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω οµάδα

            Νάξος 18-9-2019 

                  Αριθ. Πρωτ.: 7346                                                                       

ΠΡΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ                                                                 

ΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ                                           

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

αριθ. 384
η
/31-07-2019 θ. 34

ο
  

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

: 33141000-0, εκτιµώµενης αξίας: 

συµπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω 

: 33141800-8, εκτιµώµενης αξίας: 

συµπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω 

33140000-3, εκτιµώµενης αξίας: 

: 22.400,05€ (συµπ. ΦΠΑ). Η 

εκτιµώµενης αξίας: 18.418,61€ προ 

. Η ανωτέρω οµάδα θα 

αξίας: 15.515,17€ προ ΦΠΑ 

ανωτέρω οµάδα θα βαρύνει τον 

3.043,90€ προ ΦΠΑ 24%, 

οµάδα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 

1.491,92€ προ ΦΠΑ 24%, 

οµάδα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 

3.300,38 € προ ΦΠΑ 13%, 

οµάδα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 

7.455,76 € προ ΦΠΑ 

ανωτέρω οµάδα θα βαρύνει τον 

1.360,80 € προ ΦΠΑ 13%, 

οµάδα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 
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- Οµάδα 11: "Υλικό αποστείρωσης", µε CPV: 33191100-6, εκτιµώµενης αξίας: 4.798,67 € 

προ ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 5.950,35€ (συµπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω οµάδα θα 

βαρύνει τον ΚΑΕ: 1311  

- Οµάδα 12: "Υγειονοµικό διάφορο", µε CPV: 33192000-2, εκτιµώµενης αξίας: 46.843,11 € 

προ ΦΠΑ 13,24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 57.607,00€ (συµπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω οµάδα θα 

βαρύνει τον ΚΑΕ: 1311 

- Οµάδα 13: "Ειδικά φίλτρα για την αντιµετώπιση δηλητηριάσεων", µε CPV: 33181500-7, 

εκτιµώµενης αξίας: 1.592,92€ προ ΦΠΑ 13%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 1.800,00€ (συµπ. 

ΦΠΑ). Η ανωτέρω οµάδα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359 

Προσφορές υποβάλλονται για µια ή περισσότερες οµάδες της προµήθειας, για τη συνολική 

ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε οµάδας. 

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µιας οµάδας επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της 

προσφοράς ολόκληρης της οµάδας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 164.772,66 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 137.023,26€ , ΦΠΑ : 27.749,40€). 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) µήνες. 

  

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

τιμής. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου. Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 1311 και 1359 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 

του οικονομικού έτους 2019 & 2020 του Φορέα, ως εξής: 

ΚΑΕ Ποσό 2019 Ποσό 2020 Συνολικό ποσό 

1311 55.000,00€ 107.972,66€ 162.972,66 € 

1359 1.800 € 0,00 € 1.800€ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Το Γ.Ν. Νάξου είναι Νοσοκομείο, αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση 

στον Υποτομέα ΟΚΑ. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας. 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ε.Ε. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού 

Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου http://www.naxoshospital.gr/ . 

β) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το τμήμα Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου – 

Κέντρου Υγείας Νάξου μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αρμόδιος για 

πληροφορίες: Καραγιάννη Αικ., τηλ: 22853-60654, Φάξ: 22853-60650, mail: karagianni@naxoshospital.gr 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 79509. 
 

Εγγυητική συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 

ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ στην ομάδα στην οποία συμμετέχει. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 

π.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 

21/10/2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  

      Ο ΑΝ. ΔIOIΚΗΤΗΣ 

 

  Απιδόπουλος Κων/νος 
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