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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας
Τμήμα Προμηθειών
Τ.Κ. 570 10, Εξοχή, Θεσσαλονίκη
Αρ. πρωτ . 23055 /17-12-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αρ. διακήρ. ΕΣΠΑ/06/2020)
Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 06 με τίτλο «Προμήθεια διαγνωστικού
πνευμονολογικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 393.000,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο
Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ:
5069186. Αναλυτικά το υποέργο περιλαμβάνει το παρακάτω είδος:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Φορητό σύστημα πολυπνογραφίας με 10διπολικά
κανάλια EOG & EEG 3μονοπολικά κανάλια EMG
Sub-mental,
Φορητό σύστημα πολυπνογραφίας περιορισμού
τύπου καταγραφικού (τύπου ΙΙΙ)

CPV

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΥΨΟΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡ. ΣΥΣΤ.
ΕΣΗΔΗΣ

38434540-3

23.000,00 €

370,97 €

141085

38434540-3

15.000,00 €

241,94 €

141088

38434540-3

30.000,00 €

483,87 €

141089

38434540-3

25.000,00 €

403,23 €

141090

38434540-3

45.000,00 €

725,81 €

141091

Σύστημα υπερηχοβρογχοσκόπησης (EBUS)

33168100-6

220.000,00 €

3.548,39

141092

Σύστημα επεμβατικής βρογχοσκόπησης
διαθερμίας ARGON PLASMA COAGULATION

33168100-6

15.000,00 €

241,94 €

141093

Σύστημα επεμβατικής βρογχοσκόπησης
κρυοβιοψίας

33168100-6

20.000,00 €

322,58 €

141094

Πλήρες εργοσπιρόμετρο
Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης
ύπνου
Σπιρόμετρο με διάχυση αέριων και σωματικό
πληθυσμογράφο

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».
Kωδικός NUTS: EL522
Τηλέφωνο: +30 2313 307195
Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr
Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

21PROC009773616 2021-12-17
Κύρια δραστηριότητα: Υγεία
Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/06/2020
Γλώσσα: Ελληνική
Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 316.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14-12-2021
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 17-12-2021
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21-12-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-01-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 01-02-2022 και ώρα 11:00 π.μ.
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 141085, 141088, 141089, 141090, 141091, 141092, 141093 και 141094)
Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 01-02-2023.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.
Τμηματικές προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.
Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ
Φ.Π.Α.
Ειδικοί όροι - Όροι πληρωμής: Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.
Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει
περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των
αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.
Συνολική διάρκεια υποέργου: πέντε (5) μήνες
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi
(ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.
Αρμόδιος υπάλληλος: Χωματά Αναστασία
Ε-mail: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ

