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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ.: 6181/18.10.19 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας 
μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο σύστημα για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 6125/16-10-2019 εισήγηση του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δέκα χιλιάδες ευρώ   ( 10.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α   

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 18 Οκτωβρίου 2019 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
vfousteri@aemy.gr και στο fax: 

2286035459 
24 Οκτωβρίου 2019 Πέμπτη 13:00 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων ταυτοποίησης και 
ελέγχου ευαισθησίας μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό ημιαυτόματο σύστημα για το Βιοπαθολογικό 
εργαστήριο του Γ.Ν.ΘΉΡΑΣ  όπως αναλυτικά περιγράφονται  παρακάτω και σύμφωνα με τις αναφερόμενες τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 

Αντιδραστήρια για ταυτοποίηση και MIC βακτηρίων. 

Όνομα εξέτασης 
Πιθανός ετήσιος αριθμός 
εξετάσεων               

Πλάκες ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας, με 25-30 βιοχημικά 
υποστρώματα για την ταυτοποίηση και πάνω από 20 αντιβιοτικά  για το 
τεστ ευαισθησίας  για τα gram (-) και τα gram (+) μικρόβια. 

Gram (-) : 160 
 

Gram (+) : 80 
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Πλάκες ταυτοποίησης, των απαιτητικών (νεισερια, αιμόφιλο κλπ), των 
μυκήτων και των αναερόβιων μικροβίων. 

Απαιτητικά:    20 
Μύκητες   :    20 

Αναερόβια :    20 

3. Πλάκες για MIC Στρεπτόκοκκων.  Να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός, το 
είδος  των αντιβιοτικών και των αραιώσεων αυτών που εξετάζονται. 

 

Streptococcus : 20 

 

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις   
24.10.19  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.21.80  (Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα 
Υλικά) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση 
τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 
• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 

 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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