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ΤΣΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΓΗ: 184891  

 

Σν Γ.Ν. Παίδσλ «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» δηελεξγεί Γεκόζην Γηεζλή Αλνηθηό Ηιεθηξνληθό Γηαγσληζκό, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο, γηα ηελ πξνκήζεηα εμεηάζεσλ γηα ηελ αλάιπζε αεξίσλ αίκαηνο 

κε ζπλνδό εμνπιηζκό γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γ.Ν.Παίδσλ «Η Αγία νθία» γηα ρξνληθή 

δηάξθεηα ηξηώλ (3) εηώλ, κε CPV: 33696500-0.  

Προϋπολογιζθείζα δαπάνη €427.500,00 πλέον ΦΠΑ ή €530.100,00 ζσμπ. ΦΠΑ ( 24%) 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. από 27/03/2023 14:00μ.μ. μέτρι 06/04/2023 

14:00μ.μ.  

Η απνζηνιή ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ζε ειεθηξνληθό θάθειν, ζύκθσλα 

κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν. 4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ηεο ππ΄αξηζ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Ανάπτυξησ και Επενδφςεων  και Ψηφιακήσ 

Διακυβζρνηςησ με θζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικών ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 

υμβάςεων Προμθκειών και Υπθρεςιών με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιών του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)»Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 

ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ  θαη Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο 

ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)».  

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα δηελεξγεζεί ζηηο 07/04/2023 ώρα 11:00 πμ, κέζσ 

ησλ αξκόδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζύζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Τπάξρεη ειεύζεξε, πξόζβαζε ζηα ηεύρε ηεο Γηαθήξπμεο: α) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

(http://www.paidon-agiasofia.gr θαη β) ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΓΗ. 

http://www.eprocurement.gov.gr, κε αλαδήηεζε ηνπ ζπζηεκηθνύ αξηζκνύ 184891. 
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