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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
Δ.Α.Δ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (CPV 72267000-4) 

 
Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 

προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δ.Α.Δ. παροχής υπηρεσιών συντήρησης και 
επισκευής Λογισμικού:{α) Μισθοδοσίας (24.000,00 €), β) τεχνικής υποστήριξης παραγωγικής 
λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SAP R/3» (68.200,00 €) γ) τεχνικής υποστήριξης παραγωγικής 
λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών « ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ» (68.200,00 €) } (CPV 
72267000-4), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού δαπάνης  160.400,00 € 
περ/νου Φ.Π.Α. (ΠΠΥΥ 2014) (ΚΑΕ 439) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης 
τιμής, με αρ. διακ. 19/17. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ , στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 
30-06-2017 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. με α/α συστήματος : 41379. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 30-06-2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 22-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 28-08-2017 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 7ΜΔΗ4690ΩΑ-ΙΡΧ



προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας 
σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης ύψους 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών  του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ) και στο 
ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr  

Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο τεύχος δημοσίων 
συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό τύπο: η 30-06-2017 
ημέρα Παρασκευή. 

Ημερομηνία ανάρτησης  της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού  στους 
πίνακες ανακοινώσεων των Επιμελητηρίων: η  30-06-2017 ημέρα Παρασκευή. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009). 

Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. 
Αλεξάνδρα Κοντογιάννη στο τηλ. 213 216 3049 - 3052, Fax : 213 216 3050, email: 
promithies@asklepieio.gr  
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