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ΠΡΟ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ηηρ ςπ. απ. Φ24/2022 Διακήπςξηρ (Α/Α ςζηήμαηορ

ΕΗΔΗ 155855) Ανοικηοω Ηλεκηπονικοω Διαγυνιζμοω για ηην ππομήθεια
πποφψνηυν ηασέυν ελέγσυν ανηιγψνυν SARS-COV-2 (Rapid Test) [(CPV:
33141625-7) Εξοπλιζμοί διάγνυζηρ] και μαζκϊν ςτηλήρ αναπνεςζηικήρ
πποζηαζίαρ FFP2 (33140000-3, Ιαηπικά Αναλϊζιμα), πποχπολογιζθείζαρ
δαπάνηρ 149.680,00€ ζςμπ/νος ΦΠΑ, διάπκειαρ ενψρ (1) έηοςρ και μέσπι
ολοκλήπυζηρ ηος κενηπικοω διαγυνιζμοω πος εκηελεί η ΕΚΑΠΤ για ηην
κάλςτη ηυν αναγκϊν ηος Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην
πλέον

ζςμθέποςζα

απψ

οικονομική

άποτη

πποζθοπά

βάζει

ηιμήρ

(σαμηλψηεπη ηιμή)»

ΥΕΣ:

Σο ςπ. απιθ. 3253/24.02.2022 έγγπαθο ηηρ εηαιπείαρ «PROGNOSIS
BIOTECH ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»

Αλαθνξηθά κε ηελ ππ. αξ. Φ24/2022 Γηαθήξπμε (Α/Α πζηήκαηνο ΔΗΓΗ 148274) Αλνηθηνχ
Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ηαρέσλ ειέγρσλ αληηγφλσλ SARS-COV-2
(Rapid Test) [(CPV: 33141625-7) Δμνπιηζκνί δηάγλσζεο] θαη καζθψλ πςειήο αλαπλεπζηηθήο
πξνζηαζίαο FFP2 (33140000-3, Ιαηξηθά Αλαιψζηκα), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 149.680,00€
ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο θαη κέρξη νινθιήξσζεο ηνπ θεληξηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ
εθηειεί ε ΔΚΑΠΤ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζαο γλσξίδνπκε
φηη:
1) Γελ γίλεηαη δεθηή ε ςεθηαθή βεβαίσζε εγγξάθνπ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο gov.gr, 2) Βάζεη ηνπ
άξζξνπ 2.4.1 ηεο Γηαθήξπμεο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδε, 3) Βάζεη ηνπ
άξζξνπ 2.2.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα
ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ,
ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ, 4) Βάζεη ηνπ άξζξνπ 3.1.1 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε
ειεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη
ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 09/03/2022 θαη ψξα 10:00πκ. 5) Βάζεη ηνπ
άξζξνπ 2.4.2.4 απαηηείηαη κεηά ηελ θαηαρψξηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθήο θαη
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νη Οηθνλνκηθνί θνξείο λα εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή
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ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία

απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ

θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ.

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΑΣΟΤΛΗ

Εζυηεπική διανομή
- Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ
- Σκήκα Πξνκεζεηψλ
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