
 

Σελίδα 1 από 2 

 

                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΑΔΑ:…………………………………… 

ΑΔΑΜ:………………………………… 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Άμφισσα:  1 7 . 1 1 . 2 0 2 2  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρ:   8511 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5ης ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ           

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ, 

Τ.Κ. : 33100, ΑΜΦΙΣΣΑ 

Αρµόδιος υπάλληλος: Θ. Μήταλας 

Τηλ.:  2265350131 

Fax  : 2265022086 

Εmail: log1@gnamfissas.gr    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Βιοχημικούς Αναλυτές (CPV: 33696300-8), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άμφισσας, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 130.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 6%, για χρονικό διάστημα (2) ετών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. πρωτ:  

8512/17.11.2022  ΕΣΗΔΗΣ: 176366 

Τρόπος υποβολής προσφορών:  

Μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ http://www.promitheus.gov.gr 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 21.11.2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 09.12.2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10:00. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05.12.2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μμ.1  
  

 

Γλώσσα: Ελληνική 

 

Εγγύηση συμμετοχής: 2% του προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

                                                           
1 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον 

χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του 
ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

   

  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ. Ν. Άμφισσας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση       

  βαρύνει την με Κ.Α.: 1359.01 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του   

  Φορέα 2  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως ισχύει. 

 

Αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως  αυτή αναρτήθηκε για πλήρη και ελεύθερη 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα (URL):http:// www.gnamfissas.gr/ στην διαδρομή: Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, 

http://www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις  ώρες 07.00 – 15.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2265 350 131 

mail: log1@gnamfissas.gr) αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –διευκρινίσεις  επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                           
2 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για 

την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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