
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο, μετά την υπ’ αριθμ.200/28-06-2022 Απόφαση του Δ.Σ 

διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω του ορίου μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια 

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 33696100-6) με συνολική εκτιμώμενη 

αξία σύμβασης 95.000,00 € με Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφοράς βάσει ποιότητας - τιμής. 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να προσφέρουν μία (1) προσφορά απολύτως σύμφωνη με τα ζητούμενα 

κριτήρια. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 29/09/2022 και ώρα 08:00 

π.μ., η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 13/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. και η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 20/10/2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

H εγγυητική συμμετοχής είναι 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ της προσφερόμενης 

προμήθειας. 

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

 

 
 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πτολεμαΐδα: 28.09.2022 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

 Αριθ. Πρωτ.: 7020 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

                            ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

  

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   

Τμήμα: Οικονομικό 

Γραφείο: Προμηθειών 

  

Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουρί   

Πληροφορίες: E. Καραμπατάκη   

Τηλέφωνο: 2463351309 

Fax : 2463022782 

  

E-Mail:prometh@mpodosakeio.gr   

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:prometh@mpodosakeio.gr
ΑΔΑ: Ψ6ΧΨ46907Ρ-53Ψ



Τα τεύχη της αριθμ.21/2022 Διακήρυξης διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 

www.mpodosakeio.gr καθώς επίσης και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου 

Δημοσιών Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 

Για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών και στο τηλέφωνο 2463351309, fax 2463022782 

(εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00) Περιοχή θέση Κουρί Τ.Κ. 50100 και στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας http://www.mpodosakeio.gr. 

 

 

 

                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                         ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 
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