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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.  6/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. 
πρωτ. 20673/23.05.2018 (ΑΔΑ: 6Ξ04ΟΡ1Ο-9Ρ0) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης    

προκηρύσσει 
 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την προμήθεια και 
εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, εποπτείας 
της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), 
συνολικού προϋπολογισμού τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και 
πενήντα οκτώ λεπτά  (365.322,58 €) πλέον Φ.Π.Α. και τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες 
(453.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας- τιμής (βάσει κριτηρίων αξιολόγησης). 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση  ενός (1) Συστήματος 
Ψηφιακής Μαστογραφίας, δύο (2) Μηχανημάτων Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας και  έξι (6) 
Οδοντιατρικών Συγκροτημάτων. 
Κωδικοί CPV33111650-2 Συσκευές μαστογραφίας, 33111660-5 Συσκευές μέτρησης οστικής 
πυκνότητας  και 33192400-6 Ιατρείο Οδοντιάτρου . 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  20.07.2018  και ώρα 11:00 π.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 τριάντα πέντε 
τουλάχιστον (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης. 
Οι συστημικοί αριθμοί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ 
είναι 56863 για το Σύστημα Ψηφιακής Μαστογραφίας,  56864 για τα Μηχανήματα 
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας και 56875 για τα Οδοντιατρικά Συγκροτήματα. 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 13.06.2018. 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 16.07.2018. 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της 
προσφοράς: 19.07.2018 στις 14:00 μ.μ. 

ΑΔΑ: 7Τ06ΟΡ1Ο-3ΒΒ

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


Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης , Κωδ. ΣΑΕΠ-0311. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει 
την με Κ.Α. : 9349,01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 
του Φορέα. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ03110005). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας και τα εποπτευόμενα ιατρεία τους στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 
129/13.02.2018 (ΑΔΑ: 7Α0Τ7ΛΒ-ΥΦΑ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5018329. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

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: Χατζηγεωργίου Αναστασία, Δ/νση: 
Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327824, FAΧ 2313/ 327838 ).  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr). 

 
 
 
 

                                                                              Θεσσαλονίκη,  08. 06. 2018 
 
 
                                                                                         Ο Διοικητής  

             της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας 
              Μακεδονίας και Θράκης 

 
 
 
 
  

                   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α.ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 

http://www.4ype.gr/
ΑΔΑ: 7Τ06ΟΡ1Ο-3ΒΒ
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