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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 163923 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ» 

Το Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» προκηρύσσει 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια 

Αυτόματου Συστήματος Ανοσοϊστοχημείας για την κάλυψη των αναγκών του, με CPV: 

38000000-5 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € άνευ 

Φ.Π.Α. (74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 

βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 7127-3 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 του Νοσοκομείου. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης 

καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο 

ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Όλες οι επικοινωνίες σε 

σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής του Πύλης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή υποστηριζόμενη από αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό, και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, βλέπε Οικονομικοί Φορείς (εγγραφή, 

πληροφορίες κ.α.), ή στο μενού Βοήθεια & Υποστήριξη/ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για Προμήθειες και Υπηρεσίες/ Οικονομικοί Φορείς. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 6/2022 καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 22PROC010899802. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση URL: https://syggros-hospital.gr 

ΑΔΑ: 61Ν446907Μ-ΒΙΧ



Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.200,00 €. Για τη δε υπογραφή 

της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει τον εξοπλισμό εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και έναρξης 

ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11/07/2022 και ώρα 11.30 πμ. 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 25/07/2022 και ώρα 11:30 πμ. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 28/07/2022 και ώρα 11:30 πμ. 

Η γλώσσα των εγγράφων και της παρούσας διαδικασίας εν γένει είναι η ελληνική. 

 

                                                                                                                  ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
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