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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό κάτω των ορίων Δημόσιο
Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών:  «Επισκευής και  Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» με
αριθμό διακήρυξης Δ.02/2021 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 134422.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Οι  προσφορές ισχύουν  για  χρονικό  διάστημα  12  μηνών από  την  ημέρα  διενέργειας  του
διαγωνισμού. 
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  με  ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών
20.10.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 15.11.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. 
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Εγγύηση συμμετοχής: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης  χωρίς Φ.Π.Α.

Ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  προσφορών:  18.11.2021 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα
11:00 π.μ.

Προϋπολογισθείσα     δαπάνη   για   ένα (1) έτος:   128.781,54€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη: 257.563,08€ συμπεριλαμβανομένου  του  δικαιώματος
προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση  της  σύμβασης:  Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  το
Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μέσω του τακτικού του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 0887 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού  των οικονομικών
ετών 2021-2022 του προαναφερόμενου φορέα.

Κωδικός CPV: 50421000-2

Κωδικός NUTS: EL526

Γλώσσα σύνταξης προσφοράς: Ελληνική 

ΑΔΑ: 6ΠΦ5469071-0ΔΡ



Δημοσιευσεις:
-Το  τεύχος  της  Διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  στις  προβλεπόμενες  προθεσμίες,  στο  ΚΗΜΔΗΣ,
ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Σερρών: www.hospser.gr
-Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε εφημερίδες.
-Η περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο https://www.diavgeia.gov.gr/f/hospser 
και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospser.gr

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής:  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ).

Πληροφορίες : Τμήμα προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών όλες τις εργάσιμες ημέρες
από 09:00 έως 14:00. Αρμόδιος υπάλληλος: Δασκαλάκης Θεοφάνης  τηλ. 2321094279.

                                                           
                                                                            
                                                                                                                          Ο Διοικητής 
                                                                                                       του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών 

                                       

                                                                                     
                                                                                                             ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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