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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αρ. 2/2018
Το Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ύστερα από την αριθμ. 356/31-08-2017
ΑΔΑ: ΨΓ0746907Ρ-5ΝΟ Απόφαση του Δ.Σ.
Προκηρύσσει
Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό του Υποέργου «Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης
υποδομών (Α΄θμιας και Β΄θμιας) υγείας μέσω του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ 2014-2020
για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
Φορέας: Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι ο εξής:
α) Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες CPV:33172100-7 β) Αναπνευστήρες ΜΑΦ
CPV:33157400-9 γ) Οδοντιατρικό μηχάνημα πλήρες CPV:33130000-0 δ) Αντλία έγχυσης
ογκομετρική CPV: 33194110-0 ε) Φυγόκεντρος CPV:42931120-8 στ) Μόνιτορ φορητό 4 καναλιών
CPV:33162000-2 ζ) Σχισμοειδή λυχνία CPV:33122000-1 η) Μικροσκόπιο με συμπαρατήρηση
CPV:38510000-3
Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ανά είδος.
Οι προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη της διακήρυξης ή για μέρος αυτών. Υποχρεωτικά η
προσφορά θα καλύπτει την συνολική ποσότητα κάθε είδους.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Τρόπος χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Συνολικός προϋπολογισμός: 247.150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Τόπος παράδοσης: Γ.Ν.«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
17/01/2018 ημέρα Τετάρτη
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Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23/02/2018 ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα
15:00 μ.μ
Χρόνος ισχύος της προσφοράς: Οκτώ (8) μήνες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 02/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αξίας 2% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α.
Προθεσμία & τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, από 19/01/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως την 23/02/2018
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τη διαδικασία που ορίζεται στο Ν. 4412/2016.
Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Η πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Συνολική διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) μήνες
Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Τα αποδεικτικά έγγραφα, τα έγγραφα της
σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από τις αρμόδιες υπαλλήλους Κωστάκη Κ. – Αποστόλη Ε.
Τηλ: 2461352869 - 639 - FAX: 2461352638
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