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ΣΗ ΑΡΙΘΜ. 34/2022 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ  

 

Τν Γεληθό Ννζνθνκείν Ηκαζίαο θαηόπηλ ηεο αξηζ. 25
ε
/16-11-2022 (Θέκα 8

ν
) Πξάμεο ηνπ Γ.Σ. ηνπ                       

Γ.Ν. Ηκαζίαο,  

Γ ι ε ν ε π γ ε ί 

Αλνηρηό Ηιεθηξνληθό Γηαγσληζκό θάησ ησλ νξίσλ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Βηματοδότερ – Μέπη 

και Δξαπτήματα» - (CPV: 33182210-4), γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Ηκαζίαο -  Μνλάδα Βέξνηαο, 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ εκατόν πενήντα εννέα σιλιάδων εκατόν πενήντα εςπώ (159.150,00€) σωπίρ 

Φ.Π.Α., γηα έλα ρξόλν θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο.  

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα: 9-1-2023 και                             

ώπα 08:00 π.μ.  

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα: 24-1-2023 και ώπα     

17:00.  

Ηκεξνκελία Ηιεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο: 31-1-2023 και ώπα 12:30 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηεο 

Υγεηνλνκηθήο Μνλάδαο Βέξνηαο ελώπηνλ αξκόδηαο Δπηηξνπήο.   

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΔΣΗΓΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ύζηεξα από πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο  

πξνθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗΣ. Ο ζπζηεκηθόο αξηζκόο ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηεο δηαθήξπμεο είλαη 

180901. Ο δηαγσληζκόο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/ 2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016).  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο απηώλ ή 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην αληηθείκελν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο.  
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Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θαηαζέζνπλ Δγγύεζε Σπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, 

ηεο νπνίαο ην πνζό ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ην 2% ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, εθηόο 

ΦΠΑ.  

Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ αλέξρεηαη ζε ηξηαθόζηεο εμήληα (360) εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη 

από ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  

Πιεξνθνξίεο από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γ.Ν. Ηκαζίαο – Μνλάδα Βέξνηαο, Πεξηνρή Αζσκάησλ,   

Τ.Κ. 59100, αξκόδηνο ππάιιεινο: Απόζηνινο Παζηόπνπινο,, Τει.2331351157.  

Τν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή από ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.verhospi.gr). 

 

 

    Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑ 

 

 

 
       

                            ΗΛΙΑ  Γ. ΠΛΙΟΓΚΑ 
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