
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ». 

 

        Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο, ζε εθαξκνγή ηεο ππ. αξηζκ. 

Θ43/Γ32/13-09-2021 απφθαζεο ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ δηελεξγεί Δπαλαιεπηηθφ Γεκφζην Αλνηθηφ 

Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ, κε αληηθείκελν ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πληήξεζεο είθνζη 

έλα (21) αλειθπζηήξσλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, κε θάιπςε 

αληαιιαθηηθψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο ελφο (1) αθφκα έηνπο, 

έλαληη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο δχν (2) εηψλ 99.489,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε ζχληκεζε 

εκεξνκεληψλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/16. 

 

          Απιθμ. Διακήπςξηρ: 33/21 Δπαλαιεπηηθή Γηαθήξπμε 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηηκήο. 

 Σελική ημεπομηνία κατάθεσηρ ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 27/09/2021, εκέξα Γεπηέξα θαη 

ψξα 15:00 κ.κ. 

 Ημεπομηνία αποσυπάγισηρ ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 28/09/2021, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 

13:00 κ.κ.  

 Υπόνορ ισσύορ πποσυοπών: Γψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 Δικαίωμα ςμμετοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4,5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

         Εγγςήσειρ: Α) Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 2% επί ηεο αμίαο (άλεπ ΦΠΑ) ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ, κε ζπλππνινγηδφκελσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. Β) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην 

χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ.   

        Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο δίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζην ηειέθσλν 25513-53423. Αξκφδηνο Τπάιιεινο: Γ. Υξηζηνδνχινπ 

      

                                                                    

                                                                           Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                              ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ  

                                                                             

                                                                            Δ. ΡΟΤΦΟ 
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