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                              Αθήνα, 17/09/2019 

                           Αρ. Πρωτ.: 13540 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

για την προμήθεια: «Κλίβανος Πλάσματος»,CPV: 33152000-0: (Κλίβανος) 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την 

προμήθεια: «Κλίβανος Πλάσματος»,CPV: 33152000-0: (Κλίβανος). Φορέας χρηματοδότησης 

της σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την 

με Κ.Α. : 2316/φορέα 210 σχετική πίστωση η οποία εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2019. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ 

(90.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Εβδομήντα 

δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (72.580,64€),  ΦΠΑ : 

Δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (17.419,36 €). 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Ι 

και ΙΙ της διακήρυξης. 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται το συντομότερο δυνατό και σε διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 79671) 

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 

14/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 18/10/2019, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 



ΑΔΑ: 69ΚΑ4690Ω8-ΤΡΠ



 

 

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών που διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία και πληρούν τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 
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