
Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

        Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 
Θ41/ΔΣ9/16-03-2022 (ΑΔΑ:6ΩΝΘ4690Ω3-0Ρ2) απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου διενεργεί 
Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια α) αισθητήρων 
μέτρησης βάθους αναισθησίας ενηλίκων και β) παίδων και γ) χρωματικών δεικτών διοξειδίου 
ενηλίκων, για την κάλυψη αναγκών του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης (CPV: 34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά»), έναντι προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%.
Αριθμ. Διακήρυξης: 20/22
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο βάσει 
Τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 14-10-2022, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
13:00 μ.μ. 
Διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες ή χρονική παράταση αυτής, με μονομερή απόφαση του ΔΣ 
του Νοσοκομείου, μέχρι την εξάντληση των προβλεπόμενων ποσοτήτων.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις 
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της αξίας (άνευ ΦΠΑ) των προσφερόμενων 
υλικών. Β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 
συμφωνητικού.  
         Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 25513-53423. Αρμόδιος Υπάλληλος: Δ. Χριστοδούλου
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