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     ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις στο από 09/04/2021 ηλεκτρονικό αίτημα για διευκρινήσεις της 

εταιρείας  ‘’Leriva A.E.” σχετικά με τον υπ’ αριθμ. 1/2021 Δημόσιο Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό κάτω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 96403) για την προμήθεια υλικών 

ταυτοποίησης μικροβίων καλλιεργειών (ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας / mic) και 

δοκιμασίας αντιβιογράμματος με συνοδό εξοπλισμό, για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου. 

a) Σύστημα ταυτοποίησης και προσδιορισμού της ελάχιστης ανασταλτικής 

πυκνότητας (mic) μικροβίων σε αντιβιοτικά με ενσωματωμένο επωαστικό 

κλίβανο αυτόματου αναλυτή. 

b) Σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό αναλυτή 

τεχνολογίας  τύπου φασματομετρίας  μαζών (maldi-tof ms).  

για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 

33696500-0, προϋπολογισθείσας δαπάνης 121.635,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής (συμφερότερη προσφορά).” 

             Σε απάντηση του από 09/04/2021 ηλεκτρονικού αιτήματος για διευκρινήσεις της 

εταιρείας ‘’Leriva A.E.” σχετικά με τον υπ’ αριθμ. 1/2021 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

κάτω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 96403) για την προμήθεια υλικών ταυτοποίησης μικροβίων 

καλλιεργειών (ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας / mic) και δοκιμασίας αντιβιογράμματος 

με συνοδό εξοπλισμό, για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

 Σύστημα ταυτοποίησης και προσδιορισμού της ελάχιστης ανασταλτικής 

πυκνότητας (mic) μικροβίων σε αντιβιοτικά με ενσωματωμένο 

επωαστικό κλίβανο αυτόματου αναλυτή. 

 Σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών με συνοδό εξοπλισμό αναλυτή 

τεχνολογίας  τύπου φασματομετρίας  μαζών (maldi-tof ms).  

για ένα (1) έτος, σας διευκρινίζουμε τα εξής:  



 

 

1. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι  η 26η/05/2022. 

2. Ο πίνακας εξετάσεων προκειμένου να συντάξετε την προσφορά σας θα ακολουθεί την 

αρίθμηση της Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ εφόσον αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

3. Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 

προσφορών εξακολουθεί να είναι η 20η/04/2021 σύμφωνα με το άρθρο 121 §§ 1 του ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

                                                                                                                        

                                                                                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                              

                                                                                                            Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

                                                                                                                                    

                                                                                                                   ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ‘’Leriva A.E.” μέσω της επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Εσωτερική διανομή: 

Τμήμα Προμηθειών                                
                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ 
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