
 
  

 
 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο            

Περιφερειακής  Ανάπτυξης     

(ΕΤΠΑ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
«ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΦΛΩΡΙΝΑ 25-01-2023 

Αρ.Πρωτ.: 716/24-01-2023 

 

 

 

                                                                 

 

                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

                                             Της Υπ. Αρ. 02/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

                                   Συστημικός Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 167466 
     

 Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», ύστερα από: 
 

1. Την με αρ. πρωτ. 3587/4-11-2020  .(ΑΔΑ: 6ΓΑΓ7ΛΨ-Σ70) Απόφαση  Ένταξης Πράξης  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της  φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)»  του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» 
Κωδικός ΟΠΣ: 5069027. ΚΩΔ. ΣΑ ΕΠ0051   ΚΑΙ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ    ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 2020ΕΠ00510059  ΚΑΙ 
ΔΑΠΑΝΗ 1.507.600,00€  

2. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11452/22-12-2022 Διατύπωση θετικής γνώμης της  ΕΑΔΗΣΥ για την προσφυγή του Γενικού 
Νοσοκομείου Φλώρινας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση την παρούσας 
πρόσκλησης.   

3. Την υπ’ αριθμ 76/16-4-2021 ΘΕΜΑ 5ο με ΑΔA 6ΤΕΟ46907Ι-3ΔΛ  Απόφαση Δ.Σ έγκριση διενέργειας  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5069027 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»  και συνολική εκτιμώμενη αξία 
σύμβασης 64.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

4. Την με αρ. 121/09-01-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ011958365, ΑΔΑ ΨΛΨΩ46907Ι-Δ34) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023  στον ΚΑΕ 9349.01, της δαπάνης που αντιστοιχεί στην υλοποίηση 
της εν λόγω πράξης. 

5. Την υπ αρ 128/31-5-2021 θέμα 1ο ΕΗΔ (με ΑΔΑ 9ΥΜ146907Ι-ΩΩΗ απόφαση του ΔΣ  για την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης 
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                                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

Την διενέργεια  Ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069027 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 
2 περ. α΄ του ν.4412/2016 συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 64.000,00 € με ΦΠΑ 24%, και κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή ) όπως αυτά 
αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες (ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: NEW SUPPLY OF MEDICAL EQUIPMENT FOR 
FLORINA’S GENERAL HOSPITAL) 

 

Η πρόσκληση απευθύνεται στην εταιρεία RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε 

 

1.Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>  Ταχ διευθ. Εγνατίας 9 Τ.Κ 53100, 
Φλώρινα κωδικός NUTS: EL 533 , URL(http://florinahospital.gr/).  Αρμόδιος για πληροφορίες: Ατσάλης Κορνήλιος 

τηλ. 23853 50266 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom1@nosflorinas.gr   Αρμόδιος χειριστής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ: 

Τσώτσου Αναστασία τηλ: 23853 50266 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sprom@nosflorinas.gr  
2.Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της 02/2023 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. 

3.Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) 
Μακεδονίας με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία. 
4.Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: Όπως φαίνεται παραπάνω. 
5. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , NUTS EL 533  
6. Είδος σύμβασης: Αγαθά. 
7.Αντικείμενο Σύμβασης: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069027 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 
8.Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που 
αναφέρονται στη Διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη   τους, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω 
9.Προϋπολογισμός της προμήθειας: 64.000,00 € Ευρώ με ΦΠΑ 24% 

10.Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
   11.Συνολική διάρκεια σύμβασης: Ενενήντα (90) ημέρες για όλα είδη από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής   
της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα της 02/2023  Πρόσκλησης. 

12.Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχει η προσκληθείσα εταιρεία RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε 
13.Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης:  Ηλεκτρονικός Ανοικτός  Διαγωνισμός 
14.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.  
15.Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( 
χαμηλότερη τιμή ). 
16.Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗΣ 01-03-2023, ημέρα  Τετάρτη, ώρα 14:30. 

                                                          ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓ.ΠΡΟ
ΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

CPV 

40 

 

Πιστόλι ορθοπεδικής 
χειρουργικής μπαταρίας με 
εξαρτήματα 

2 
51.612,91€ 

 

33162200 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

                     51.612,91€ 
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17.Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 180 ημέρες 
από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
18.Hμερομηνία  έναρξης κατάθεσης προσφορών:  26-01-2023 και ώρα 11 π.μ. ημέρα Πέμπτη. 

Όροι για   την   αποσφράγιση   των   προσφορών : 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 06-03-2023 και ώρα 11:00 π.μ 
•  Αποστολή δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή 

19.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. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους Ειδικούς Όρους των ειδών της 
διακήρυξης. 
20.Τρόπος  Χρηματοδότησης: Το κόστος της σύμβασης   χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  
21.Φορέας αρμόδιος   για τις   διαδικασίες   προσφυγής:   ΕΑΔΗΣΥ , ΑΘΗΝΑ. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 
της Διακήρυξης και τις διατάξεις του  Ν. 4912/2022 
22.Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με την υπ αρ 02/2023 Πρόσκληση 
23.Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι. 
24.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής 
προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά   (χωρίς ΦΠΑ). 
25.Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 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 τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της καθαρής αξίας της σύμβασης 
(χωρίς ΦΠΑ).  
26 .Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι 
27. Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ  και 
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : ://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικούς αριθμούς σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα της παρούσας 
Πρόσκληση (περίληψη της παρούσης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016  Σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα << ΒΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ>> μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα << ΗΧΩ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ>> μια ημερήσια περιφερειακή εφημερίδα <<ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ >> 
Η πρόσκληση (περίληψη της παρούσης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στη Διαύγεια. 
Η Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
http://florinahospital.gr και τον πίνακα ανακοινώσεων του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 
                                                                                                                                                           
 
 
                                                                         Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                   
                                                                                    ΜΑΝΤΣΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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