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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ ΝΟ 15/2022  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

 

   Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>> ύστερα από : 

1. Την υπ’63/15-3-2022 θέμα 9 ΑΔΑ ΨΑΡ146907Ι-Ξ6Ι απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, (έγκριση της  

διενέργειας Δημόσιου  Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού την προμήθεια - εγκατάσταση συστήματος PACS και 

συνοδού εξοπλισμού για τον Απεικονιστικό Τομέα του ΓΝ Φλώρινας. 

2. Την υπ αρ    1087/4-4-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ    ΜΕ ΑΔΑ    Ω28546907Ι-Γ97   ΚΑΙ ΑΔΑΜ  22REQ0103316634 

Προκηρύσσει 

  Δημόσιο Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων  με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια - εγκατάσταση 

συστήματος PACS και συνοδού εξοπλισμού για τον Απεικονιστικό Τομέα του ΓΝ Φλώρινας.  CPV 30200000-1 

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται  στη Δ/ξη  15/2022 

 

 Αναθέτουσα  Αρχή:  Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας <Ελένη Θ. Δημήτριου>   Τ.Κ  53100  Τηλ: 23853/50266 ), κωδικός NUTS:  EL533  

Φαξ  23850/22175 ,URL  www. promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  

Αρμόδιος για πληροφορίες:  ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Τηλ.  23853/50266 )  Φαξ  23850/45787  

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  email< sprom@nosflorinas.gr> 

Τρόπος   λήψης  τεχνικών  προδιαγραφών, συμπληρωματικών  εγγράφων  και  διακήρυξης:  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της  15/2022   διακήρυξης  από την  δικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του 

ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται 

μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 

 

 

 

mailto:sprom@nosflorinas.gr
mailto:sprom@nosflorinas.gr
http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: 6ΚΖΨ46907Ι-2Μ4



 
 

 

 

 

Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στην 3 
η 

Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ)Δυτικής 

Μακεδονίας   με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία. 

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: όπως φαίνεται παρακάτω. 

Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο», Φλώρινας <Ελένη Θ. Δημήτριου>  και των εποπτευομένων φορέων αυτού    

NUTS   EL 533. 

Είδος σύμβασης: Αγαθά./υπηρεσία  

Αντικείμενο  Σύμβασης:   προμήθεια - εγκατάσταση συστήματος PACS και συνοδού εξοπλισμού για τον Απεικονιστικό Τομέα του ΓΝ 

Φλώρινας. 

Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που  αναφέρονται  

στη  15/2022  διακήρυξη   

 
 Προϋπολογισμός  της  προμήθειας: ΔΑΠΑΝΗ    57064,52 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Η  70760€  ΜΕ ΦΠΑ     

  

            Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό  δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

            Συνολική διάρκεια σύμβασης –    Ενενήντα  (90) ημέρες      

            Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 

και των  Όρων της διακήρυξης. 

   Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός   Κάτω  των Ορίων. 

             Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής  πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   

Κριτήρια  Ανάθεσης  της  Σύμβασης: και   Κριτήριο κατακύρωσης  η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάση 

της     χαμηλότερης  τιμής   

 

  Hμερομηνία  έναρξης κατάθεσης προσφορών  7-4-2022 .και ώρα  11  π.μ.  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  .   

 Καταληκτική   ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την  29-4-2022  ώρα 14 :00 π.μ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    

 Ελάχιστη  απαιτούμενη  χρονική  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς:  Η  προσφορά πρέπει να ισχύει για 210   ημέρες από την 

επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

Όροι   για   την   αποσφράγιση   των   προσφορών:   Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά  και  του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   6-5-2022   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ. 

 και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία, 

αποσφραγίζονται στο Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη 

μορφή 
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   Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι τεχνικές και  οικονοµικές  

προσφορές και  εν  γένει  όλα  τα  υποβαλλόµενα  στο  διαγωνισµό δικαιολογητικά,  εκτός  των προσπέκτους αλλοδαπών 

κατασκευαστικών οίκων των προσφερόµενων ειδών που αυτά και µόνο αυτά δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα, θα είναι 

συνταγµένα επί ποινή αποκλεισµού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη µετάφραση.  

 Τρόπος  Χρηματοδότησης:  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 

Η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει την με Κ.ΑΕ  7123 

 Φορέας  αρμόδιος  για  τις  διαδικασίες  προσφυγής:   ΕΑΔΗΣΥ . 

Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ) 

 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας 
αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο  15/2022 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των όρων συμβάσεων,  ο 
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα 
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (4%) επί της αξίας της  σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

   Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

http://www.eprocurement.gov.gr  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  

://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό   Αριθμό  156131  σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρούσας  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με  το άρθρο 66 του Ν. 

4412/2016 : 

 Μια  ημερήσια  τοπική   εφημερίδα  < ΒΗΜΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

μια εβδομαδιαία  τοπική εφημερίδα < ΗΧΩ ΦΛΩΡΙΝΑΣ>  

μια ημερήσια περιφερειακή εφημερίδα  …<ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ > 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 

3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση  (URL) : 

http://florinahospital.gr 

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΦ  
 
        ΠΑΠΟΥΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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