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ΠΡΟΣ:Κυκλαδική
Κοινή γνώμη
Ο λόγος των Κυκλάδων

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Προκήρυξης για τη διενέργεια Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΑΞΟΥ».
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 285η/04-06-2019 θ. 58ο
απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.
Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά τα κάτωθι τμήματα:
-

Ομάδα 1: "Κασέτες αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό", με CPV: 33696000-5, εκτιμώμενης αξίας:
15.000,00€ προ ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 18.600,00€ (συμπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω ομάδα θα
βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359

-

Ομάδα 2: "Αντιδραστήρια ορμονολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό", με CPV: 33696500-0,
εκτιμώμενης αξίας: 72.580,64 € προ ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 90.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ). Η
ανωτέρω ομάδα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359

-

Ομάδα 3: "Αντιδραστήρια αιματολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό", με CPV: 33696200-7,
εκτιμώμενης αξίας: 40.322,58 € προ ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 50.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ). Η
ανωτέρω ομάδα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359

-

Ομάδα 4: “Αντιδραστήρια μικροβιολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό", με CPV: 33696300-8,
εκτιμώμενης αξίας: 20.161,29 € προ ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 25.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ). Η
ανωτέρω ομάδα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359

-

Ομάδα 5: " Αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου αιμοδοσίας", με CPV: 33696200-7, εκτιμώμενης αξίας:
13.000,00€ προ ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 16.120,00€ (συμπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω ομάδα θα
βαρύνει τον ΚΑΕ: 1329

-

Ομάδα 6: " Αντιδραστήρια καρδιακών δεικτών με συνοδό εξοπλισμό", με CPV: 33696500-0,
εκτιμώμενης αξίας: 20.161,29 € προ ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 25.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ). Η
ανωτέρω ομάδα θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 1359

-

Ομάδα 7: " Κάρτες γέλης με συνοδό εξοπλισμό", με CPV: 33696100-6, εκτιμώμενης αξίας: 9.758,06 €
προ ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης: 12.100,00€ (συμπ. ΦΠΑ). Η ανωτέρω ομάδα θα βαρύνει τον
ΚΑΕ: 1329

Στη τιμή περιλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά & υλικά βαθμονόμησης.
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.
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 236.820,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 190.983,86 € , ΦΠΑ : 45.836,14 €).
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. 1329 και 1359 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2019 & 2020 του Φορέα, ως εξής:
ΚΑΕ

Ποσό 2019

Ποσό 2020

Συνολικό ποσό

1329

10.582,50 €

17.637,50 €

28.220,00 €

1359

78.225,00 €

130.375,00 €

208.600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:

88.807,50 €

148.012,50 €

236.820,00 €

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 : 76780.
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.
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 09/09/2019, ημέρα Δευτέρα 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
13/09/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Ο ΑΝ. ΔIOIΚΗΤΗΣ

Απιδόπουλος Κων/νος

