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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ  (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)    

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης του 
Υποέργου 1: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του  Κωνσταντοπούλειου Γ. Ν. Νέας Ιωνίας - Πατησίων» της 
Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν Νέας Ιωνίας- Πατησίων» με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5034897, που είναι ενταγμένη το Ε.Π «Αττική 2014-2020» (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ08510057), µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Αριθμός Διακήρυξης:05/2020 

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του παρόντος διαγωνισμού: εξακόσιες 
πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (651.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 
525.000,00 ευρώ, ΦΠΑ : 126.000,00 ευρώ). Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των Τμημάτων, είτε β) για 
ένα ή περισσότερα Τμήματα. Κύριο CPV (Κωδικός κύριου λεξιλογίου) ( 33100000- Ιατρικές Συσκευές). 

1. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:  

Τμήμα 1 : «Υπερηχοτομογράφος τροχήλατος, γυναικολογικής χρήσης», εκτιμώμενης αξίας 40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
9.677,42 ευρώ (σύνολο 50.000 ευρώ) CPV: 33112200-0, Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 81837. 

Τμήμα 2 : «Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM αγγειογραφικό», εκτιμώμενης αξίας  145.161,29 ευρώ πλέον ΦΠΑ 34.838,71 
ευρώ.(σύνολο 180.000 ευρώ) CPV: 33111400-5, Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 81839 

Τμήμα 3  : «Λαπαρασκοπικός πύργος χειρουργείου» εκτιμώμενης αξίας 64.516,13 ευρώ πλέον ΦΠΑ 15.483,87 ευρώ 
(σύνολο 80.000 ευρώ) CPV: 33192340-7, Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 81840 

Τμήμα 4 : «Σετ λαπαρασκοπικών εργαλείων» εκτιμώμενης αξίας 32.258,06 ευρώ πλέον ΦΠΑ 7.741,94 ευρώ (σύνολο 
40.000 ευρώ) CPV: 33162200-5, Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:81841 

Τμήμα 5 : «Υστεροσκόπια με αυλό εργασίας» εκτιμώμενης αξίας 12.903,23 ευρώ πλέον ΦΠΑ 3.096,77 ευρώ (σύνολο 
16.000 ευρώ) CPV: 33190000-8, Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 81842 

Τμήμα 6 : «Λαπαροσκοπικός τεμαχιστής ινομυωμάτων» εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.903,23 ευρώ 
(σύνολο 15.000 ευρώ) CPV: 33192340-7, Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:81844. 

Τμήμα 7 : «Σύστημα ουροδυναμικής μελέτης με ειδική ηλεκτρική εξεταστική γυναικολογική καρέκλα» εκτιμώμενης 
αξίας 24.193,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 5.806,45 ευρώ (σύνολο 30.000 ευρώ) CPV: 33125000-2, Συστημικός αριθμός 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:81845 
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Τμήμα 8 : «Ακτινογραφικά συγκροτήματα ψηφιακών (DR)» εκτιμώμενης αξίας 193.548,39 ευρώ πλέον ΦΠΑ 46.451,61 
ευρώ (σύνολο 240.000 ευρώ) CPV: 33111000-1, Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:81846 

2. Τρόπος υποβολής προσφορών:  

Μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ http://www.promitheus.gov.gr 

Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η  10-04-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14-05-2020 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 23.59  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 21-05-2020.ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην ΕΕΕΕ: 09-04-2020  

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στην ΕΕΕΕ: 14-04-2020 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ : 10-04-2020 

Γλώσσα: Ελληνική 

Εγγύηση συμμετοχής: 2% του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά, μη 
συνυπολογιζόμενων των τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως  04-05-2020 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως ισχύει. 

Αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως  αυτή αναρτήθηκε 
για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα (URL):http://www.konstantopouleio.gr/ στην διαδρομή : 
Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί ► Ανοιχτοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί - Τεχνικές Προδιαγραφές και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, 
http://www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) AΔΑΜ [PROC…………………………………………….]. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις  ώρες 09.00 – 13.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τηλ 
2132057951, αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –διευκρινίσεις  επί των εγγράφων του διαγωνισμού 
υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.    

                                                                                                           Νέα Ιωνία   

 

                                            Ο    ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
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