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ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ 
ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ  του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω 
των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια: Αντιδραστηρίων 
Μικροβιολογικού με ταυτόχρονη παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού - 
Καλλιεργειών  Μικροβιολογίας (CPV 33698100-0) για ένα έτος εκτιμώμενης 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 219.506,41 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης για 
ένα επιπλέον έτος, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 439.012,82 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού 
Τμήματος.

Σχετικά:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών

2. Τις διατάξεις του Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

3. Την Διακήρυξη 21/2022 (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 171301, 171302, 171303, 171304, 171305) 

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων 

Μικροβιολογικού με ταυτόχρονη παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού - Καλλιεργειών  

Μικροβιολογίας (CPV 33698100-0) (ΑΔΑΜ 22PROC011192021 2022-09-06).
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4. Το με αρ. πρκ. 38837/29-09-2022 Έγγραφο του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με την  

διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης για 

την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) – 

Μετάπτωση, Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής 

λειτουργία για δύο (2) χρόνια». 

Σύμφωνα με το με αρ 38837/29-09-2022 Έγγραφο του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, το 

 υποσύστημα  ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί 
εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05 προκειμένου να 

εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του. Το 
υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία την Πέμπτη 
20.10.2022 και  ώρα 08.00 πμ.

Κατόπιν τούτου, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη ανακοίνωση, τις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 καθώς και την Υπουργική 

Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021), με στόχο την διασφάλιση της ομαλής 

διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας, τροποποιούμε τα άρθρα 1.5 και 3.1.1 
της Διακήρυξης 21/2022, αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία 
παραλαβής προσφορών και την ημερομηνία ηλεκτρονικής τους ως εξής:

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Η νέα  καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/ 10 /2022 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.1

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 171301,171302,171303,171304,171305) 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr). 

1 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη 
την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 
(άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή 
διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 
67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του 
ίδιου νόμου.
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3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή 

αξιολόγησης2, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 

άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 [Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής:]

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 04η / 11 / 2022 ημέρα  
Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 

Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν 

προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή3.

Παραμένουμε στην διάθεση σας,

Με εκτίμηση,
                                      

                                                                            O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                           ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Eσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή
3. Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
4. Διοικητική Διευθύντρια
5. Υποδιευθύντρια Οικονομικού
6. Νομική Υπηρεσία
7. Τμήμα  Προμηθειών                                                

2 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016
3 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

ΑΔΑ: Ψ01Β46907Τ-Ι5Σ





Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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