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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αγρίνιο, 21   /09/2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                     Αρ.  πρωτ. 12574 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ        

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ       
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

 ΘΕΜΑ: Περίληψη  Διακήρυξης  αριθ.    1116  /2021            
 

Το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό άνω των ορίων με συστημικό αριθμό 153763/2021, σύμφωνα  με την απόφαση :  

 

1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού    
            Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)». 

2. Την Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 49423/10-12-2020 απόφαση με θέμα «Σύμφωνη γνώμη υλοποίησης που 
αφορά δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο Τεχνικό δελτίο 5052681 στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό  
10.4c.15.1-2, A/A ΟΠΣ  EΣΠΑ 2960 (ΑΔΑ: ΨΘΙΦ465ΦΥΟ-ΕΔ5)   . 

3. Την Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11894/28-12-2020 απόφαση για την ένταξη της Πράξης « Ενεργειακή 

αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5052681 στο Επιχειρησιακό Πόγραμμα 
« Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

4. Την υπ. αριθμ. 9η/14-04-2021 (ΘΕΜΑ 1ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

5. Την υπ. αριθμ. 23η/03-09-2021 (ΘΕΜΑ21ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 
6. Την αρ. Την υπ. αριθμ. 32η/12-09-2021 (ΘΕΜΑ ΕΗΔ 6ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε εκ νέου το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμου κατόπιν του επανελέγχου των τευχών 
δημοπράτησης. 

 
 

 

 Αντικείμενο της διακήρυξης είναι, η προμήθεια δύο καινούριων υπερηχοτομογράφων (καρδιολογικής και 
γενικής χρήσης) (CPV: 33124120-2) για το Γ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας -Ν. Μ. Αγρινίου με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη από οικονομικής  άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες του Γ.Ν. 
Αιτ/νίας.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική 

Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ27510129) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80% μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020»  
Η αναθέτουσα αρχή είναι το Γ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας -Ν. Μ. Αγρινίου, αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και 

ανήκει στο Δημόσιο Τομέα στο Υπουργείο Υγείας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 
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Το εκτιμώμενο ποσό των ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 192.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 238.080,00€ 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 
ΤΜΗΜΑ 1 «ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 142.000,00 € πλέον ΦΠΑ  

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 € πλέον ΦΠΑ  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το 
σύνολο των ζητουμένων ειδών, είτε ανά τμήμα. 

Προβλέπεται εγγύηση συμμετοχής ποσού 3.840,00 € (τρείς χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ) εφόσον οι 
προσφορές δίνονται για όλα τα υπό προμήθεια είδη.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα είδος, η εγγύηση συμμετοχής έχει ως εξής: 

1 ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  2.840,00 € 
2 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,  1.000,00 € 

Διάρκεια της σύμβασης: όσον αφορά την  οριστική παραλαβή των μηχανημάτων 90 ημέρες από την υπογραφή 
της 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ την 26/9/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00 π.μ 

1. Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η ημέρα Παρασκευή 30/09/2022 και ώρα 08:00:00 π.μ 
2. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημέρα Τρίτη  11/10/2022 και ώρα 23:00:00  

3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 

Οικονομική προσφορά την Δευτέρα  17/10/2022 και ώρα 10:00:00 π.μ. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

 

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 

 Εσωτ. Διανομή 

   Οικονομικό τμήμα 

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

