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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ                                                                            

       "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"                                                                                          

                                                                                                                        

TΜΗΜΑ :Γρ. Προμηθειών                

Πληροφορίες: Χ.Κνιθάκη                                                      

ΤΗΛΕΦ:           28210- 22308                                                                                ΠΡΟΣ 

                                                                                                                                 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού  Διαγωνισμού  άνω των Ορίων (Διεθνή) για την προμήθεια 

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ» (CPV 33696700-2) με αριθμ. 1/2022 Διακήρυξης και αριθμ. πρωτ. 286/05-01-2022(ΑΔΑΜ: 

22PROC009895624 2022-01-05 και ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗΣ :145605)».

Εντοπίστηκαν εκ παραδρομής σφάλματα και :

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2022 &  ΑΡ.ΠΡΩΤ.286/05-01-2022 (ΕΣΗΔΗΣ 145605)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ» μόνο στα εξής σημεία:

1. Σύμφωνα με το άρθρο  1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
εντοπίστηκε εκ παραδρομής  σφάλμα ως προς τον συνολικό υπολογισμό των ειδών και τροποποιείται ως εξής:

[……]Προϋπολογισθείσας δαπάνης: 

145.995,75 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.  , κατ’ εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού του 2021.
118.269,98 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α. , κατ’ εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού του 2021.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου,  τους  τρεις (3) μήνες ως προς 
την απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου).

Με δικαίωμα προαίρεσης συν ένα (1) έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου,  τους  τρεις (3) μήνες ως προς την 
απορρόφηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου), ήτοι:
145.995,75 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. ,  118.269,98 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α. 

Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 
291.991,50 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. ,  236.539,96 ευρώ μη συμπ/νου Φ.Π.Α. [……]

2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω τροποποιείται η  παράγραφο   2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής1 ως εξής:
‹‹2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής2,που ανέρχεται σε ποσοστό 
2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των  2.365,40 ευρώ (δύο χιλιάδες και τρακόσια εξήντα 
πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά)3 για το σύνολο των ειδών ή σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ 
ανά του/των προσφερόμενου/ων είδος/ειδών .

1 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
2 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται 

επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).
3 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 15/03/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. [……]››

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗΣ  σε : 145605,1 και ως  προς τις ημερομηνίες τροποποιούνται 
σε:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15 /02/2022 ημέρα  Τρίτη και ώρα 14.00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 22/02/2022 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

4.  Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ και 

την παράγραφο     1. ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ τροποποιούνται μόνο τα συνολικά ποσά λόγω εσφαλμένου 

υπολογισμού ως εξής: 

[……]ΣΥΝΟΛΟ 1.661,34 + ΦΠΑ 13%=  1.877,314
ΣΥΝΟΛΟ 113.962,64  + ΦΠΑ 24%=  141.313,68
ΣΥΝΟΛΟ 2.645,999+ ΦΠΑ 6%=  2.804,759

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ= 145.995,75 ΜΕ ΦΠΑ.››

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η με αριθμ. 1/2022 Διακήρυξης και αριθμ. πρωτ. 286/05-01-2022(ΑΔΑΜ: 
22PROC009895624 2022-01-05).

                                                                                                          Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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