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Σο Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλθσ προκθρφςςει Ηλεκτρονικό Δθμόςιο Ανοικτό Διαγωνιςμό ςε ευρϊ, με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμήσ για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου και τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ για τθν «Ετήςια ςυντήρηςη του ςυςτήματοσ Υπολογιςτικήσ Τομογραφίασ 
Brilliance 16 με ςταθμό εργαςίασ Extender Brilliance  workspace   (Αξονικόσ Τομογράφοσ)», προχπολογιςμοφ 
43.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Αϋ/08-08-
2016) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και όλων των άλλων διατάξεων περί προμθκειϊν κατά το μζροσ που δεν 
αντίκειται αυτϊν. 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Σακτικόσ  Προχπολογιςμόσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Αττικισ,. Η δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 0889 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2023  του Φορζα.  

Κωδικόσ CPV : 50421000-2: Υπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 

1. 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. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

 Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: Παραςκευή 10/03/2023, και ώρα 11.00 π.μ 

 Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν: Παραςκευή 24/03/2023, και ώρα 11.00 π.μ 

 Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει: Πέμπτη 30/03/2023, και ώρα 11.00 π.μ 

ΑΔΑ: ΨΙΙ5469Η24-ΔΔΤ
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Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ μόνο θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ διακιρυξθ, ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο 
άρκρο 11 τθσ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», και ςτο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Αϋ/08-
08-2016) και τα κακοριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο ςφςτθμα. 

Σο πλιρεσ ςϊμα τθσ Διακιρυξθσ είναι διακζςιμο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Παίδων Πεντζλθσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ http://www.paidon-pentelis.gr, ςτο Κεντρικό Μητρώο 
Δημοςίων Συμβάςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ Διαφγεια και ςτθν πλατφόρμα του Εθνικοφ 
Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).  

Για να υποβλθκοφν αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων, οι οικονομικοί φορείσ 
πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςφςτθμα, δθλαδι να διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). Σο θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων 
απαιτείται να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

Σα ςχετικά αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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