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∆ΙΟΙΚΗΣΗ
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ
Ανακοινώνουµε ότι η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει ∆ιεθνή ∆ηµόσιο
Ανοικτό ∆ιαγωνισµό
ιαγωνισµό για την προµήθεια φορητού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Κέντρων
Υγείας στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας,
Μακεδονία µε αριθµό διακήρυξης No 26/2017
/2017, και ηµεροµηνία
διενέργειας στις 04.05.2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε (ΣΑΕΠ 0051, κωδικός έργου Π∆Ε: 2017ΕΠ00510017),
2017ΕΠ00510017 είναι
ενταγµένο στο Ε.Π. «∆υτική Μακεδονία» 2014-2020
2014
µε κωδικό MIS 5007933 και συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 27.04.2018 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 23:59µµ.
Προϋπολογισµός (συνολικός): 55.200,00
5
€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Γλώσσα :Ελληνική
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειµένου σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης

είναι η

προµήθεια έξι (6) φορητών τρικάναλων ηλεκτροκαρδιογράφων CPV33123200--0, (ΚΥ Σερβίων, ΚΥ
Τσοτυλίου, ΚΥ Σιάτιστας, ΚΥ ∆εσκάτης, ΚΥ Άργους Ορεστικού, ΚΥ Αµυνταίου), έξι (6) φορητών
σπιρόµετρων CPV33124100-6
6 (ΚΥ Σερβίων, ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ Σιάτιστας, ΚΥ ∆εσκάτης, ΚΥ Άργους
Ορεστικού, ΚΥ Αµυνταίου),
), έξι (6) φορητών διφασικών (AED) απινιδωτών CPV 33182100-0
33182100 (ΚΥ
Σερβίων, ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ Σιάτιστας, ΚΥ ∆εσκάτης, ΚΥ Άργους Ορεστικού, ΚΥ Αµυνταίου), έξι (6)
µόνιτορ ζωτικών παραµέτρων µε εκτυπωτή CPV30231300-0
CPV30231300 0 (ΚΥ Σερβίων, ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ
Σιάτιστας, ΚΥ ∆εσκάτης, ΚΥ Άργους Ορεστικού, ΚΥ Αµυνταίου).
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Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής.
Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των ειδών είτε β) για ένα ή περισσότερα είδη
αλλά για τη συνολική ποσότητα κάθε είδους.
∆ικαίωµα συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων,
τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Εγγύηση συµµετοχής: Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο τοις εκατό (2%) ευρώ της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.A. του κάθε τµήµατος της Σύµβασης, ήτοι: ΕΙ∆ΟΣ 1η:
: 7.258,06€ x 2% = 145.16€, ΕΙ∆ΟΣ 2η: 14.516,13€ x 2% = 290.32€, ΕΙ∆ΟΣ 3η: 12.097,77€ x 2% =
241.94€, ΕΙ∆ΟΣ 4η: 10.645,16€ x 2% = 212.90€
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους
οικονοµικούς φορείς για διάστηµα εννέα (9) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόµενο απορρίπτεται.
∆ιάρκεια σύµβασης - Χρόνοι παράδοσης: Προθεσµία παράδοσης δύο (2) µήνες από την
υπογραφή της σύµβασης του κάθε τµήµατος.
Ηµεροµηνία αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 08.03.2018 ηµέρα Πέµπτη.
Ηµεροµηνία αποστολής δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο στις 26.03.2018
ηµέρα ∆ευτέρα.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών/ διευκρινήσεις, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήµατος.
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Καταχωρήθηκε επίσης η περίληψη της ∆ιακήρυξης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.3ype.gr),
στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιµες µέρες από 10.00 έως 14.30 στο Τµήµα Προµηθειών της 3ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 320
587, 2313 320542.
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Ο ∆ιοικητής
Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος
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