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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                      Πολύγυρος: 20-01-2023  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ                                                    Αρ.πρωτ :          713 

 Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληρ. : Αυγέρος Αναστάσιος 

Τηλ. :23713 50363 
Ε-mail : augeros@1157.syzefxis.gov.gr  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 2 η ς / 2 0 2 3  

 

Το  Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, βάσει της υπ΄ αριθμ. 21ης/22-11-2022 ( Θέμα 24ο ) ΑΔΑ: 

939Ξ46907Υ-Δ23 Απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χαλκιδικής 

Επαναπροκηρύσσει 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων για την προμήθεια «Συσκευών και 

Οργάνων Μετάγγισης και Έγχυσης» ( CPV: 33194000-6 ), προϋπολογιστικής δαπάνης 22.944,00€  με 

Φ.Π.Α, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής  για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 

Χαλκιδικής 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10-02-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου  ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Ο Συστημικός Αριθμός του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι :182124 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 23-01-2023 στις 15:00 

μ.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 07-02-2023 στις 

16:00 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 
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Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το είδος για το οποίο 

κατατίθεται η προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (άρθρο 97, παρ. 4 του Ν. 

4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών 

Πληροφορίες από το γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Χαλκιδικής, αρμόδιος υπάλληλος : Αυγέρος 

Αναστάσιος  Tηλ.23713-50363, E-mail: augeros@1157.syzefxis.gov.gr  

To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής ( www.hospitalchalkidiki.gr ). 

 

 

 

 

                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

               του Γ.Ν. Χαλκιδικής 

 

 

 

 

                                                    Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 
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