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η 

Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Αριθμ. Πρωτ. : 1774 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   ΠΡΟΣ : BIOMERIEUX 

Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης         Fax : 2106800880 

Ταχ. Κώδικας : 52 100 Καστοριά        ΒΑΡΕΛΑΣ 

Πληροφορίες :Τολιάδου Ελευθερία        Fax : 2105281942 

Τηλέφωνο : 2467350621,626                 

      

  

ΘΕΜΑ: Διαπραγμάτευση για την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας αντιδραστηρίων 

Μικροβιολογικών εξετάσεων 

ΣΧΕΤ. :  Η αριθμ. 50/11.03.2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

 

Στο πλαίσιο της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, και σε εφαρμογή της αριθμ 

50/11.03.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 

προβαίνει σε διαπραγμάτευση για την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας αντιδραστηρίων 

Μικροβιολογικών εξετάσεων, σε αναλυτές που είναι εγκατεστημένοι στο εργαστήριο του 

Νοσοκομείου, ως παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού σε εκτέλεση συμβάσεων (46/2014 σύμβαση 

& 44/2014 σύμβαση) που υπογράφηκαν από τον  τελευταίο ανοικτό διαγωνισμό, που διενήργησε 

το Νοσοκομείο μας από το ΠΠΥΥ 2011. 

Μετά τα παραπάνω, καλείστε να υποβάλλετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου  

κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς, συμπληρώνοντας τους πίνακες που ακολουθούν,  

λαμβάνοντας υπόψη τις καταστάσεις που ακολουθούν με τις εκτιμώμενες ετήσιες ποσότητες 

των ζητούμενων εξετάσεων και τους προϋπολογισμούς αυτών που δεν ξεπερνούν τις 28.350,00 € 

και τις 9.700,00€ αντίστοιχα: 

1. Εκτιμώμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων  σε αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικρόβιων και  

     προσδιορισμού της MIC (ΤΥΠΟΥ Β) και προϋπολογισμός βάσει της αριθμ. 44/2014 σύμβασης 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ MIC 

(ΤΥΠΟΥ Β) 

  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1 Αντιδραστήρια για ταυτοποίηση Gram (-) βακτηρίων 900 

2 Αντιδραστήρια για ταυτοποίηση Gram (+) βακτηρίων 300 

3 

Αντιδραστήρια για ταυτοποίηση απαιτητικών μικροβίων (νεϊσσέρια, 

αιμόφιλο) 20 

4 Αντιδραστήρια για MIC Gram (-) βακτηρίων 900 

5 Αντιδραστήρια για MIC Gram (+) βακτηρίων 300 

6 Αντιδραστήρια MIC απαιτητικών μικροβίων (νεϊσσέρια, αιμόφιλο) 20 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.040 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 28.350,00 € 
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2. Εκτιμώμενος ετήσιος αριθμός εξετάσεων σε αυτόματο σύστημα αιμοκαλλιεργειών (ΤΥΠΟΥ Β)  

    και προϋπολογισμός βάσει της αριθμ. 46/2014 σύμβασης 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ Β) 

  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Φιάλες για αερόβια επώαση απλές 300 

2 Φιάλες για αναερόβια επώαση απλές 300 

3 Φιάλες για αναερόβια επώαση με ουσίες αδρανοποίησης αντιβιοτικών 300 

4 Φιάλες για αερόβια επώαση με ουσίες αδρανοποίησης αντιβιοτικών 300 

5 Φιάλες παιδιατρικές με ουσίες αδρανοποίησης αντιβιοτικών 100 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.300 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 9.700,00€ 

 

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 2 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην 

αίθουσα του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την ώρα αποσφράγισής τους, σε σφραγισμένο φάκελο, που  

θα αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης (αριθμό πρωτοκόλλου 

της παρούσας και αντικείμενο προμήθειας) που αφορά, καθώς επίσης και τα στοιχεία του 

αποστολέα και της υπηρεσίας που απευθύνεται.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου, με την  

προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες τιμές σας θα είναι μικρότερες ή ίσες από τις αντίστοιχες 

τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (εφόσον 

υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες – παρακαλούμε να αναφέρεται στην προσφορά σας) ή 

μικρότερες από τις προσφερόμενες τιμές σας, στην τελευταία εν ισχύ σύμβαση μας  (εφόσον 

δεν υπάρχουν τιμές στο Π.Τ ή δεν είναι δυνατό να συγκριθούν με αυτές).  

Οι συμβάσεις που θα προκύψουν, θα συνταχθούν με ετήσιες ποσότητες και αξίες στο πλαίσιο των 

παραπάνω προϋπολογισμών και θα καλύπτουν το μεταβατικό διάστημα από υπογραφής των μέχρι 

ολοκλήρωσης διαγωνισμού σε εκτέλεση του ΠΠΥΥ 2012 ή μεταγενέστερου ΠΠΥΥ και πάντως 

όχι πέραν του ενός έτους, προβλέποντας ως όρο ότι η ισχύς της θα διακοπεί αυτοδίκαια σε 

περίπτωση που ολοκληρωθεί αντίστοιχος ενιαίος διαγωνισμός από φορέα που θα διενεργήσει 

αυτόν. 

 

 

Ο Διοικητής α.α. 

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας 

 

 

Τζιάμαλης Μάριος 
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ΠΙΝΑΚΕΣ (1 και 2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
α
   Προσφερόμενα Αντιδραστήρια 

Εξέταση Κωδικός Εξετάσεις ανά 

συσκευασία 

Τιμή συσκευασίας Τιμή ολογράφως 

     

     

     

     

     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β Προσφερόμενα αναλώσιμα υλικά , υλικά βαθμονόμησης (CALIBRATOR) , προσφερόμενα υγρά ποιοτικού ελέγχου  (CONTROL)  

Είδος Κωδικός Τιμή Συχνότητας χρήσης Σύνολο ετησίως 

     

     

     

     

     

 

Στην στήλη σύνολο ετησίως θα αναγραφεί ο αριθμός των συσκευασιών που θα απαιτηθούν ετησίως, βάσει της συχνότητας χρήσης και του αριθμού εξετάσεων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1γ
  
Παροχή μηχ/τος, συντήρηση, ανταλλακτικά, εκπαίδευση κλπ 

 Ετήσια συνολική τιμή  

Παροχή μηχ/των  

Συντήρηση  

Ανταλλακτικά  

Εκπαίδευση  

Κλπ  

Σημείωση:  Οι πίνακες 1
α
, 1β και 1γ  είναι κοινοί για όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες που απαιτούν συνοδό εξοπλισμό. Για την κατηγορία των εξετάσεων χωρίς συνοδό 

εξοπλισμό, ισχύει μόνο ο πίνακας 1
α
 . 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Α/Α 

 

Είδος Εξέτασης 

 
Συνολικός 

Ετήσιος 
Αριθμός 
Εξετάσεων 
 

Απαιτούμενες 
Συσκευασίες 

Αντιδραστηρίων για 
τη διενέργεια κάθε 
εξέτασης σε ακέραιο 
αριθμό  

 
Κόστος 

Συσκευασίας 

Συνολικό Κόστος 
Συσκευασιών ανά Είδος 

Εξέτασης 
 (6)=(4) Χ (5) 

 
 Αναλυτικό 

Κόστος ανά 
Εξέταση 
7= (6) / (3) 

 
 Κόστος 

Αναλωσίμων, 
controls, 
calibrators κλπ 
ανά Εξέταση 

 
Συνολικό 

Κόστος ανά 
Εξέταση 
9= (7) + (8) 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθμός εξετάσεων Χ Τιμή 
εξέτασης  
10 = (3) Χ (9) 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

Στο συνολικό κόστος ανά εξέταση  πρέπει να συμπεριληφθεί το συνολικό κόστος αντιδραστηρίων αναλωσίμων, λοιπών υλικών & άλλων στοιχείων που απαιτούνται για να 

διενεργηθούν οι προγραμματιζόμενες  εξετάσεις.                  
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