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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 41/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 
26671/26-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Π2ΟΡ1Ο-ΔΨ8) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και 
Θράκης    

προκηρύσσει 
 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια  «ΜΟΝΙΤΟΡΣ» ο 
οποίος αναλυτικά περιλαμβάνει την «Προμήθεια εννέα (9) μόνιτορ με κεντρικό σταθμό για την 
ανάπτυξη της Καρδιολογικής Μονάδας Εντατικής» για το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, την «Προμήθεια 
κεντρικού σταθμού με δέκα (10)  μόνιτορ για την Στεφανιαία μονάδα» και την «Προμήθεια ενός(1) 
μόνιτορ για τον Μαγνητικό Τομογράφο» για το Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, συνολικού προϋπολογισμού 
διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων  εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων 
λεπτών  (295.967,74 €) πλέον Φ.Π.Α. και τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων  ευρώ   (367.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Cross Border Heart 
Safe Cities» με ακρωνύμιο «Heart Safe Cities»  του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 
Κωδικός CPV: 33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  Παρασκευή 06-09-2019 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της 
Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 35 ημερών, από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 76052. 
 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 09-07-2019 στις 
15:00 μ.μ. 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα,  02-09-
2019 στις 20:00μ.μ. 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: 
Πέμπτη,  05-09-2019 στις 14:00μ.μ. 
 
Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μηχανισμού προενταξιακής 
βοήθειας (IPA II) κατά  85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%. Είναι ενταγμένο στο έργο Heart 

http://www.promitheus.gov.gr/


Safe Cities στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕΠ 408/6 με EΝΑΡΙΘΜΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ40860038 – INTERREG- IPA CBC “CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, Κωδικό ΟΠΣ: 
5032937. 
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για 
το είδος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α.. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές 
ημέρες (άρθρο 97, παρ. 4 του Ν.4412/ 2016), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη μέρα της 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 
Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, 
Τ.Κ. 54623, αρμόδιος υπάλληλος: Ευδοξία Ιφόγλου, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327867, 
FAΧ 2313/ 327838 ).  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr). 

 
 
 

                                                                                                     Θεσσαλονίκη, 08-07-2019 
 
 
                                                                                                                    Ο Διοικητής  

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης 

 
 
 
 
  

                             ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α.ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 

http://www.4ype.gr/

	28138_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ

