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                                                                      ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
   

      
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο     19    Ιανουαρίου 2021                              

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                              Αρ. Πρωτ.755   
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                               
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
  
ΘΕΜΑ:  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  αριθ.  19931/2020, Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 102490/2020 που 

αφορά την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» ο οποίος δημοσιεύτηκε την 07/01/2021. 

 

Το Γ. Ν.  Αιτωλοακαρνανίας  Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου διευκρινίζει  ότι  στη συγκεκριμένη διακήρυξη που έχει 
αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ ο  πίνακας  1.3 αντικαθίσταται ως εξής: 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας 
(Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής  άποψης 
προσφοράς μόνο βάσει τιμής.Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33141200-2. 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ETHΣΙΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  χωρίς 

Φ.Π.Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ETHΣΙΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 36.498,07 € 
 

41.562,75 € 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ  

36.498,07€ 41.562,75€ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(ΣΥΜΠ. ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 

72.996,14€ 83.125,51 €  
 

 

Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των  72.996,14€ χωρίς ΦΠΑ και 
83.125,51€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. , τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 
Αιτωλοακαρνανίας (της Νοσηλευτική Μονάδας Αγρινίου για ένα (1) έτος, [με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου 
για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)] , όποιο εκ των δύο ορίων –ποσό ή χρόνος- επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω 
ποσό συμπεριλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Επισημαίνεται ότι η 

ανάθεση της σύμβασης για ένα (1) έτος δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκομείο, θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωμα του 
για ετήσια παράταση. 
Επισημάνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ετήσιας προαίρεσης από το νοσοκομείο, η νέα σύμβαση, η 
οποία θα προκύψει, θα αφορά τα ίδια είδη και τις αντίστοιχες ετήσιες ενδεικτικές ποσότητες που αφορούν στο πρώτο 
έτος. (Πίνακας Ι: Πίνακας Ειδών Διακήρυξης για ένα έτος (12 μήνες) 
Τα προς προμήθεια είδη  κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 33141200-2  
και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι (Αντικείμενο σύμβασης & Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών – Ποσότητες). Οι 
αναφερόμενες στο Παράρτημα Ι ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν σε συνάρτηση με τις 
πραγματικές ανάγκες, χωρίς το Νοσοκομείο να υποχρεούται για την παραγγελία/ προμήθεια αυτών. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει  της τιμής, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές και οικονομικός πίνακας ειδών».  

 
Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ «ΕΣΗΔΗΣ»                             

 
Αγρίνιο  19/01/2021 

 
 

                                                                  ΑΝΔΡΕΑ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ              
                                                        
Εσωτ. Διανομή 

 Οικονομικό τμήμα 


