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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 27 ΣΟΤ Ν.4412/16) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ  

ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΠΑΙΔΩΝ 
ΠΕΝΣΕΛΗ» 

ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠ (MIS) 5044861, Ε.Π. «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020», 

                                             

1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ: 

Ανακζτουςα αρχι: Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλθσ 

Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ν.Π.Δ.Δ. 

Οδόσ: Ιπποκράτουσ 8, Πεντζλθ 

Σαχ.Κωδ.: 15236 

Σθλ.: 2132052518-508 

Fax: 2132052441 

E-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr 

Ιςτοςελίδα: http://www. paidon-pentelis.gr  

Κωδικόσ NUTS: GR434 

2. Προχπολογιςμόσ: Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των υπό προμικεια ειδϊν του παρόντοσ ζργου ανζρχεται ςτο ποςό 
των εκατό εννζα χιλιάδων ευρϊ (109.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % ι ςε ογδόντα επτά χιλιάδεσ εννιακόςια 
τρία ευρϊ και είκοςι τρία λεπτά (87.903,23 €) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24%. Ο 
προχπολογιςμόσ των υπό προμικεια ειδϊν ανά τμιμα είναι: ΣΜΗΜΑ 1: «Τπερθχοτομογράφοσ γενικισ χριςθσ», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 40.322,58 πλζον ΦΠΑ 9.677,42 ευρϊ (ςφνολο 50.000 ευρϊ), ΣΜΗΜΑ 2: «Μόνιτορ παρακολοφκθςθσ 
ηωτικϊν παραμζτρων», εκτιμϊμενθσ αξίασ 19.354,84 πλζον ΦΠΑ 4.645,16 ευρϊ (ςφνολο 24.000 ευρϊ) και ΣΜΗΜΑ 3: 
«φςτθμα ψθφιακισ πανοραμικισ και κεφαλομετρικισ ακτινογραφίασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 28.225,81 πλζον ΦΠΑ 
6.774,19 ευρϊ (ςφνολο 35.000 ευρϊ) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

1η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  ΠΕΝΣΕΛΗ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Σαχ. ∆/νςθ:  Ιπποκράτουσ 8, Πεντζλθ 

Σαχ. Κωδ.: 15236 

Αρµόδιοσ υπάλλθλοσ: Άννα Ρίςτα  

Σθλ. : 2132052518-508 

Fax  : 2108033012 

Εmail:  promitheion@paidon-pentelis.gr 
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3. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υπάρχει ςτθ διεφκυνςθ 
διαδικτφου http://www.promitheus.gov.gr µε υςτθµικό Αφξοντα Αρικµό ςτθν πλατφόρµα ΕΗ∆Η: 141190 για το 
ΣΜΗΜΑ 1, 141193 για το ΣΜΗΜΑ 2 & 143023 για το ΣΜΗΜΑ 3. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να λάβουν γνϊςθ 
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτισ ιςτοςελίδεσ http://www. paidon-pentelis.gr, https://diavgeia.gov.gr/f/gennpp και από 
το γραφείο Προμθκειϊν κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

4. Κωδικόσ CPV: 33124120-2  

5. Κωδικόσ NUTS κφριου τόπου παράδοςησ τησ προμήθειασ: GR434 

6. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: Προμικεια ενόσ (1) Τπερθχοτομογράφοσ γενικισ χριςθσ, δφο (2) Μόνιτορ 
παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν παραμζτρων και ενόσ (1) υςτιματοσ ψθφιακισ πανοραμικισ και κεφαλομετρικισ 
ακτινογραφίασ 

7. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ 

8. Χρόνοσ παράδοςησ υλικών: Ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ για τα τμιματα 1, 2 
και 3 (περιλαμβάνεται θ κζςθ ςε λειτουργία και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ). 

9. Διάρκεια ςφμβαςησ: Ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ για τα τμιματα 1, 2 και 3.  

10. Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά 
ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται 
από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από 
ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

11. Εγγυήςεισ ςυμμετοχήσ: 1) Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοςτοφ 2% επί του 
Π/Τ (άνευ ΦΠΑ), ιτοι ςτο ποςό των χιλίων επτακοςίων πενιντα οκτϊ ευρϊ και ζξθ λεπτϊν (1.758,06 €). Σο ποςό τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ανά Σμιμα είναι: ΣΜΗΜΑ 1: «Τπερθχοτομογράφοσ γενικισ χριςθσ» οκτακόςια ζξι 
ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτά (806,45 €), ΣΜΗΜΑ 2: «Μόνιτορ παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν παραμζτρων» τριακόςια 
ογδόντα επτά ευρϊ και δζκα λεπτά (387,10 €) και ΣΜΗΜΑ 3: «φςτθμα ψθφιακισ πανοραμικισ και κεφαλομετρικισ 
ακτινογραφίασ» πεντακόςια εξιντα τζςςερα ευρϊ και πενιντα ζνα λεπτά (564,51 €). τθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων 
των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 2) Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

12. Τποδιαίρεςη ςε τμήματα: Προςφορζσ υποβάλλονται είτε α) για το ςφνολο των Σμθμάτων, είτε β) για ζνα ι 
περιςςότερα Σμιματα του υπο προμικεια εξοπλιςμοφ. 

13. Κριτήριο ανάθεςησ: Ηλεκτρονικι Ανοικτι Διαδικαςία κάτω των ορίων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

14. Παραλαβή προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί με θλεκτρονικό τρόπο μζςω τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, και θ θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν είναι θ 
Δευτζρα 06-12-2021  και θ ϊρα λιξθσ 15:00:00.  

15. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα 
(10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

16. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 

http://www.promitheus.gov.gr/
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17. Χρηματοδότηςη: Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Περιφζρεια Αττικισ, Κωδ. Α ΕΠ0851. Η 
δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 9549a ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2021 του Φορζα. Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Σαμείο 
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019ΕΠ08510088) (Ε.Π. Αττικι 
2014-2020). 

18. Προδικαςτικζσ προςφυγζσ:  τοιχεία αρμόδιου φορζα για τισ διαδικαςίεσ προςφυγισ : Αρχι Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν  (ΑΕΠΠ) 

Διεφκυνςθ : Λεωφ.Θθβϊν 198, Αγ.Ιωάννθσ Ρζντθσ, κτίριο Κεράνθσ, Ακινα 

Σθλζφωνο : +30 2132141216 

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Διεφκυνςθ Διαδικτφου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 
374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αρικ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεφχοσ Α) περί «Κανονιςμόσ 
εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν(ΑΕΠΠ)»  

19. Δημοςιεφςεισ: Η προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε 
ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.ΔΗ..:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 141190 για το ΣΜΗΜΑ 1, 
141193 για το ΣΜΗΜΑ 2 & 143023 για το ΣΜΗΜΑ 3 

Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/f/gennpp (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΤΓΕΙΑ). Η Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):   
http://www. paidon-pentelis.gr,  και κα παραμείνει κακ όλθ τθ διάρκεια υποβολισ των προςφορϊν. 

20. Δ: Η ςφμβαςθ εμπίπτει ςτθ ςυμφωνία περί Δθμοςίων ςυμβάςεων θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το ν. 
2513/1997 (Α' 139). 

 

Ο ΚΟΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

 

ΗΛΙΑ ΔΑΛΑΪΝΑ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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