
  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ     

Ανακοίνωση  / Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών και   προτύπων Αντιδραστηρίων 

Ιστότοπος δημοσίευσης:                5 η ΥΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/ ,   Γ.Ν. Λιβαδειάς www.levadiahospital.gr 

 ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:             31 / 08 / 2018  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ:    

                     7 ημέρες, ήτοι έως και  06/09/2018 και ώρα 15:00μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ CPV:   1.  Αντιδραστήρια Βιοχημικών αναλυτών   CPV: 38434500-1 

2. Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ   CPV: 33696200-7 

3. Αντιδραστήρια εργαστηρίων    CPV: 33696500-0 

4. Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος CPV: 33696100-6 

5. Αναλυτές αίματος     CPV: 38434520-7 

6. Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις CPV: 38434580-5 

7. Αντιδραστήρια ουρολογίας    CPV: 33696700-2 

8. Καρδιολογικές υπηρεσίες    CPV: 85121231-1 

ΚΑΕ:      1359     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ     Αντιδραστήρια  Βιοχημικών εξετάσεων Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 139. 056,07 € 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ με ΦΠΑ :  Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 73.099,18  

   Αντιδραστήρια εργαστηρίων Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 18.248,07  

  Αντιδραστήρια εξακρίβωσης ομάδων αίματος Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 9.427,73  

  Αναλυτές αίματος Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 15.431,55  

  Συσκευές ανάλυσης Ανοσολογικών εξετάσεων Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 137.749,07  

  Αντιδραστήρια ουρολογίας Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 4.511,95  

  Καρδιολογικές υπηρεσίες Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 12.842,82  

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Λιβαδειά        30 /08/2018 

 

5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

 
Αρ. Πρωτ. ΔΣ/839 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
    

Ταχ. Δ/νση: 

Τέρμα Αγ. Βλασίου 

Τ.Κ.32100, Λιβαδειά 

        ΠΡΟΣ:     ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 

 
Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών                       

Πληροφορίες:  Νταλιανη Κων/να          

Τηλέφωνο: 22610 – 84267  

FAX: 

E-mail: 

22610 – 26294 

diag@levadiahospital.gr 

 

   

http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/
http://www.levadiahospital.gr/


 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση επί κατατεθειμένων Τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια 

Αντιδραστηρίων του Γ.Ν. Λιβαδειάς. 

Σχετ: Το υπ αριθμ  ΦΕΚ 3261/04-12-2014 έγκρισης ΠΠΥΦΥ 2014 . 

1. Το υπ’ αριθμ. 2891/24-07-2015 έγγραφο της  ΕΠΥ με θέμα «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης   τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας. 

2. Οι με αρ. πρωτ. 791/09-08-2018 κατατεθειμένες τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας Αντιδραστηρίων, που 

συντάχθηκαν από την ορισθείσα επιτροπή, μετά την με αρ. πρωτ. ΔΣ/507/02-07-2018 1η Δημόσια Διαβούλευση επί 

κατατεθειμένων Τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια Αντιδραστηρίων του Γ.Ν. Λιβαδειάς 

 

    Το Νοσοκομείο μας, στο πλαίσιο κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων 

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, ως ανωτέρω αναφέρονται και  κατ΄ εφαρμογή της εγκύκλιου της Ολομέλειας της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή 

έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ιδίας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ΄ αριθμ.  

65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο),  προβαίνει  στην  παρούσα  πρόσκληση  για  δημόσια  διαβούλευση   

τεχνικών προδιαγραφών. 

Με την παρούσα πρόσκληση σε 2η δημόσια διαβούλευση, η υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την 1η Δημόσια Διαβούλευση με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη 

λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων –σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών 

καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. 

Η υποβολή δε των προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται ταυτοχρόνως σε έντυπη και 

μαγνητική μορφή (cd, είτε dvd, είτε usv memory stick). 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στην 

ιστοσελίδα της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας  ( http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/Lists/PPYY2014 ) ήτοι από 

την Παρασκευή 31/08/2018 έως και την Πέμπτη 06/09/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.  

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν  τους  όρους  των  

προδιαγραφών  που  ενδέχεται  να  θέσουν  σε  κίνδυνο  τον  διαγωνισμό  και  να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα 

κατά  την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις οι οποίες αντιβαίνουν στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.  

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια 

διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και σας ευχαριστούμε εκ 

των προτέρων. 

 

        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ του Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  

 

 

         ΒΑΛΛΑ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

 

 

 
 

http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/Lists/PPYY2014

