
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ» 

 

        Ρν Ξαλεπηζηεκηαθό Γεληθό Λνζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο, ζε εθαξκνγή ηεο ππ. αξηζκ. 

Θ57/ΓΠ30/16-11-2022 (ΑΓΑ: Τ9Α4690Υ3-ΕΒΕ) απόθαζεο ηνπ Γ.Π ηνπ Λνζνθνκείνπ δηελεξγεί 

Γηεζλή Αλνηθηό Ζιεθηξνληθό Γηαγσληζκό κε αληηθείκελν ηελ αλαλέσζε εμνπιηζκνύ α) ηνπ 

Ππζηήκαηνο Βξαρπζεξαπείαο Ηξηδίνπ MicroSelectron HDR V2 θαη β) ηνπ Ππζηήκαηνο Πρεδηαζκνύ 

Θεξαπείαο Oncentra θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζπλνιηθνύ εμνπιηζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 

αλαλέσζεο ησλ πεγώλ ηξηδίνπ γηα ην ζύζηεκα βξαρπζεξαπείαο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε (5) 

εηώλ, έλαληη πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 300.000,00€ πιένλ ΦΞΑ (60.000,00€ πιένλ ΦΞΑ/αλά 

έηνο) (CPV: 14761000-3 «Ηξίδην» & 50421000-2 «πεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηαηξηθνύ 

εμνπιηζκνύ»). 

Απιθμ. Διακήπςξηρ: 3/2023  

Κπιηήπιο καηακύπωζηρ: Ξιένλ Ππκθέξνπζα από Νηθνλνκηθή Άπνςε Ξξνζθνξά κόλν βάζεη 

Ρηκήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016.  

Ημεπομηνία αποζηολήρ ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ: 09-03-2023. 

Σελική ημεπομηνία καηάθεζηρ ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10-04-2023, εκέξα Γεπηέξα θαη 

ώξα 15:00 κ.κ. 

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 13-04-2023, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 

13:00 κ.κ. 

Διάπκεια ζύμβαζηρ: Ξέληε (5) έηε. 

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Γώδεθα (12) κήλεο από ηελ επόκελε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

Δικαίωμα ςμμεηοσήρ: Φπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

Εγγςήζειρ: Α) Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, 

απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 2% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο (άλεπ ΦΞΑ) ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ. Β) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 4% επί ηεο αμίαο ηεο εθηηκώκελεο αμίαο εθηόο ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη κέρξη 

θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.   

         Ξιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο δίδνληαη θαζεκεξηλά από ην Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ ζην ηειέθσλν 25513-53423. Αξκόδηνο πάιιεινο: Γ. Σξηζηνδνύινπ 
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                                                              ΡΝ Ξ.Γ.Λ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ  

                                                                                                                                                                              

Δ. ΟΝΦΝΠ 
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