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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Σν Γ.Ν.Α «Η ΔΛΠΙ», πξνθεξχζζεη ηνλ ππ’ αξηζ. 13 / 2020 Αλνηθηφ ειεθηξνληθφ Δηαγσληζκφ θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ «πξνκήζεηα
Δπιδεζμικού Τλικού - Λεσκοπλάζη» για ηις ανάγκες ηοσ Νοζοκομείοσ για δύο (2) έηη, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) :
α/α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

33141110-4

ΕΠΙΔΕΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ – ΛΕΤΚΟΠΛΑΣ

Προϋπολογιζμός Γαπάνης: 67.359,45 € πλέον Φ.Π.Α.
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε είκοζι ηέζζερις (24) μήνες.
Η δαπάλε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.: 1311 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2021, 2022 θαη 2023 ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Η ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο Δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο Πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
(ΕΗΔΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gr (ΤΣΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΗΔΗ: 101383).
Η Δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗ, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) θαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL): https://www.elpis.gr/.
1.1 ΔΙΓΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Η Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ννζνθνκείν θαη αλήθεη ζηελ 1ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Η θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Τγείαο. Εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην Ειιεληθφ.
1.2 ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ
ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Δηαδηθηπαθή
Πχιε
www.promitheus.
gr
ηνπ Ε..Η.Δ.Η.

HΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΗΜΟΙΔΤΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟ
ΚΗΜΓΗ
02/06/2021

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΣΟ ΔΗΓΗ
02/06/2021

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΝΑΡΞΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
02/06/2021

2. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
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Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
3. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Ι θαη ΙΙ ηεο Δηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο
πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο.
Δελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε γηα φια ηα ηκήκαηα, είηε γηα νξηζκέλα κφλν ηκήκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αθνξνχλ γηα ην
ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ ηκεκάησλ ή ελφο κφλν ηκήκαηνο.
4. ΓΛΩΑ
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
5. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.2 ηεο Δηαθήξπμεο.
6. ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ - ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη
λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΕΠΠ (Δ/λζε: Λεσθ.Θεβψλ
196-198, Αγ.Ισάλλεο Ρέληεο, 18233, Κηίξην Κεξάλεο, ηει: 213 2141216, θαμ: 213 2141229, email: aepp@aepp-procurement.gr)
θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο
πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ.
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε
θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή (β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή
ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Εηδηθά γηα ηελ άζθεζε
πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην
ΚΗΜΔΗ. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο
απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..
ΣΟΤ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ»
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΥΑΛΒΑΣΙΩΣΗ
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