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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σο Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙ», προκθρφςςει τον υπ’ αρικ. 03 / 2021 Ανοικτό θλεκτρονικό Διαγωνιςμό κάτω των
ορίων για τθν «προμικεια ενόρ αξονικού Τομογπάυος –CT τοςλάσιστον 16 τομών» με επιχορήγηςη του
Τπουργείου Τγείασ , με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ.
Σο προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :
α/α
1

CPV
33115200-1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ ΑΞΟΝΙΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ
ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 16 ΣΟΜΩΝ

–CT

Προϋπολογιςμόσ Δαπάνησ: 250.000,00 € ςυμπ. Φ.Π.Α
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ
Η δαπάνθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 9149 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021
του Νοςοκομείου. Η ςφμβαςθ χρθματοδοτείται με επιχοριγθςθ του Τπουργείου Τγείασ .
Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ Πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων ςυμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gr (ΤΣΗΜΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΗΔΗ: 108720).
Η Διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)
και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): https://www.elpis.gr/.
1.1 ΕΙΔΟ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
Η Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο και ανικει ςτθν 1θ Τγειονομικι Περιφζρεια Αττικισ. Η κφρια
δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Τγείασ. Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο
είναι το Ελλθνικό.
1.2 ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΣΟ ΚΗΜΔΗ

Διαδικτυακι Πφλθ

15/04/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΣΟ ΕΗΔΗ
15/04/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟ
ΕΗΔΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΟ ΕΗΔΗ
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2. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Παραρτιματα Ι και ΙΙ τθσ
Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Προςφορζσ υποβάλλονται είτε για όλα τα τμιματα, είτε για οριςμζνα μόνο τμιματα, υπό τθν προχπόκεςθ
να αφοροφν για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των ςυνολικϊν τμθμάτων ι ενόσ μόνο
τμιματοσ.

4. ΓΛΩΑ
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ-ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ
φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2 τθσ Διακιρυξθσ.

6. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ - ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ (Δ/νςθ: Λεωφ.Θθβϊν 196-198, Αγ.Ιωάννθσ Ρζντθσ,
18233, Κτίριο Κεράνθσ, τθλ: 213 2141216, φαξ: 213 2141229, email: aepp@aepp-procurement.gr) κατά τθσ
ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.
ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ
ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία
ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗ. ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΟΤ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙ»
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ATHANASIOS TRIKAS
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