
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Νο  13/2020 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ : 

94947, 94951, 94952, 94953, 95108, 94963, 94964, 94965, 94966, 94967, 94968, 94969, 94970, 
94971, 94972, 94973, 94975,94976, 94977 

To Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών Προκηρύσσει:  

 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την  

ΝΕΑ Προμήθεια  Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ. Ν. 

Γρεβενών μέσω του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020»  

με κωδικό ΟΠΣ 5066850 

 

  

  

          

 

              

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Γρεβενά  31-12-2020 

   Αρ. Πρωτ.: 13112 

 

α/α 
CPV 

ΤΎΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 
ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 
33111000-1 

Φορητό ακτινοσκοπικό C-
arm ψηφιακό 30x30cm 

ΤΕΜ. 1 
 

120.967,74€ 150.000,00 

2 

33162000-3 

Λαπαροσκοπικός πύργος 
μαζί με εργαλεία 

πολλαπλών χρήσεων και 
κάμερες αυτού και σετ 

εργαλείων 
υστεροσκόπισης-
ρεζετοσκόπιο 

ΤΕΜ. 

1 

 
 

 

 

80.645,16€ 

100.000,00 

3 

50421000-2 

Υπερηχοτομογράφος 
γυναικολογικός 

συνοδευόμενος από 3 
κεφαλές ( ενδοκολπική, 

convex, 3D convex) 

ΤΕΜ. 

2 

 

 

 

80.645,16€ 

100.000,00 



4 
33192200-4 

Ορθοπεδική χειρουργική 
τράπεζα 

ΤΕΜ. 
1 

72.580,65€ 
90.000,00 

5 
33122000-1 

Εξεταστική μονάδα 
οφθαλμολογική δύο 

μηχανημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΜ. 

1 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

56.451,61€ 70.000,00€ 

6 
33122000-1 

Σχισμοειδής λυχνία με 
κάμερα 

1 

7 
33122000-1 Κερατοδιαθλασίμετρο 1 

8 
33122000-1 Φακόμετρο 1 

9 
33122000-1 Οπτόμετρο 1 

10 
33122000-1 Τονόμετρο 1 

11 
33122000-1 

Εξεταστικός σκελετός 
ενηλίκων 5 θέσεων  

1 

12 
33122000-1 

Εξεταστικός σκελετός 
παιδικός  

1 

13 
33111660-5 

Σύστημα μέτρησης 
οστικής πυκνότητας 

DEXA 

ΤΕΜ. 
1 

32.258,06€ 
40.000,00 

14 
33112310-9 

Υπερηχογράφημα 
κεντρικών φλεβών 

ΤΕΜ. 
1 

 

20.161,30€ 25.000,00 

15 

33192130-2 
Ηλεκτροκίνητες Κλίνες με 

τέσσερα μοτέρ  

ΤΕΜ. 

110 

 

310.483,88€ 
385.000,00 

16 
33112100-9 

Καρδιοτοκογράφος με 
δυνατότητα ελέγχου 
δίδυμης κύησης  

ΤΕΜ. 
2 

 

9.193,54€ 11.400,00 

17 
39711130-9 

Ψυγείο συντήρησης 
αντιδραστηρίων 

ΤΕΜ. 
2 

 

16.129,03€ 20.000,00 

18 
33192130-2 

Ηλεκτρική ανακλινόμενη 
εξεταστική καρέκλα 

ΤΕΜ. 
1 

 

8.064,51€ 10.000,00 

19 
33140000-3 

Εύκαμπτο 
λαρυγγοσκόπιο 

ΤΕΜ. 
1 

 

8.064,51€ 10.000,00 



 
 

             
Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να καταθέσει προσφορά είτε για όλα τα είδη στη 

συνολική τους ζητούμενη ποσότητα , είτε για κάποια από τα αυτά στο σύνολο της 

ζητούμενης ποσότητας τους, είτε σε ένα μόνο είδος στο σύνολο της ζητούμενης 

ποσότητας  

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07/01/2021 και ώρα  

8:00 π.μ. 

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27/01/2021 και ώρα  14:30 

μ.μ. 

 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 02/02/2021  

και ώρα 10:00π.μ  

 Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών  Ταχ. Διευθ. Περιοχή Στρατοπέδου 

τκ 51100 κωδικος NUTS: EL531 , URL http://et.diavgeia.gov.gr/f/pste. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού 

Νοσοκομείου Γρεβενών την προαναφερθει σα διευ θυνση: www.nosgrevenon.gr και απο  

την προαναφερθει σα διευ θυνση: Θε ση Περιοχη  Στρατοπε δου, Τ.Κ. 51100 Γρεβενα , 

Αρμόδιος υπάλληλος: Πολυ ζου Βα σω  τηλ. 24623 50311, Fax:2462350344, 

20 
33162000-3 Χειρουργική διαθερμία  

ΤΕΜ. 
1 

 

12.096,77 15.000,00 

21 
33112100-9 

Φορητός καρδιολογικός 
υπέρηχος με μια κεφαλή  

ΤΕΜ. 
1 

 

24.193,55 30.000,00 

22 
33155000-1 

Πολυμηχάνημα ασκήσεων 
υδραυλικό 

ΤΕΜ. 
1 

 

6.451,61 8.000,00 

23 
33157000-5 

Αναπνευστήρες 
διακομιδής 

ΤΕΜ. 
1 

 

8.064,51€ 10.000,00 

24 
33121400-8 

Κλινικός ακουογράφος με 
θερμικό εκτυπωτή 

ΤΕΜ. 
1 

 

4.838,71€ 6.000,00 

25 
33121400-8 

Κλινικός τυμπανογράφος 
με εκτυπωτή 

ΤΕΜ. 
1 

5.645,16€ 
7.000,00 

26 
33111000-1 

Ακτινολογικό μηχάνημα 
με δύο ανιχνευτές και 
ανάρτηση οροφής 

ΤΕΜ. 
1 

 

201.612,90 250.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

1.078,548,39€ 1.337.400,00€ 

http://www.nosgrevenon.gr/


Ηλεκτρονικο  Ταχυδρομει ου pros1@nosgrevenon.gr . 

Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών , συμπληρωματικών εγγράφων και 

Διακήρυξης : οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν να παραλα βουν το πλη ρες κει μενο της 

13/2020 Διακη ρυξης απο  τη δικτυακη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ο ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός , από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ και 

του  ΚΗΜΔΗΣ, και την περίληψη από το  πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ . Διευκρινήσεις και 

λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην Διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του 

συστήματος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Τύπος αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα : Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών  

(Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στην Υπουργείο Υγείας και στην 3 ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). 

Κωδικός κυρίου λεξιλογίου CPV: όπως φαίνεται παραπάνω  

Τόπος εκτέλεσης /παράδοσης : Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών  NUTS: EL531 

Είδος σύμβασης : Αγαθά 

Αντικείμενο σύμβασης: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό 

Νοσοκομειο Γρεβενών. 

Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων : Σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην Διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

τους , όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω: 

Προϋπολογισμός της προμήθειας : ποσό 1.337.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.078.548,39€ με ΦΠΑ : 258.851,61€). 

Εναλλακτικές προσφορές : Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές οι εναλλακτικές 

προσφορές . 

Συνολική διάρκεια σύμβασης :90 ημέρες  

Προϋποθέσεις συμμετοχής: έχουν τα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της 

Διακήρυξης . 

Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης : Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός  

Διεύθυνση αποστολής προσφορών /Τρόπος υποβολής Προσφορών: Οι προσφορές 

υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 

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


με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Κριτήρια Ανάθεσης της σύμβασης : με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής ανά είδος. 

Ελάχιστη απαιτούμενη  χρονική διάρκεια ισχύς προσφοράς : διακόσιες εβδομήντα 
(270) από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

Όροι αποσφράγισης των προσφορών : Η Ηλεκτρονικη  Αποσφρα γιση του 
(υπο )φακε λου «Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς-Τεχνικη  Προσφορα » την 02/02/2021 και 
ω ρα 10:00πμ η  την [1η1] πρω τη εργα σιμη ημε ρα μετά την παρέλευση τριών εργασίμων 
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να 
έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης. 

Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές : Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν 
συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων 
των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τρόπος χρηματοδότησης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης  είναι 
η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , Κωδ. MIS 5066850 κωδ.  ΣΑ ΕΠ0051   και ενάριθμο 
έργο στο Π.Δ.Ε.  2020 ΕΠ00510013.) Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ2. 

Υποβολή Προσφυγών : Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης  

Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι  

Εγγύηση συμμετοχής διαγωνισμού: Το ύψος της ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις 
εκατό) 2% υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου 
τμήματος/προσφερόμενων τμημάτων ειδών. 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης : Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης . Για την 
υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης :  Η προκήρυξη 
της παρούσας απεστάλη   στις 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα  με ηλεκτρονικά μέσα για 
δημοσίευση στην υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

Δημοσίευση σε εθνικό τύπο : Η προκήρυξη  θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Μητρώο  
δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr Το  πλήρες κείμενο 
της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr., όπου έλαβε Συστημικούς Αριθμούς σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα της παρούσας. 

 Η Περίληψη  της παρούσας  Διακήρυξης  δημοσιεύεται και στον ελληνικό τύπο , 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

                                                           
1
 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση 
συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της παρούσας. 

2
 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 

4314/2014) 

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


ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ  ΝΟΜΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ : 

1. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

2. ΠΡΩΙΝΗ 

ΙΙ) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ : 

 1. ΜΑΧΗΤΗΣ        

Η Περίληψη  της παρούσας  Διακήρυξης , όπως προβλέπεται στο άρθρο 2  

παράγραφο 4 του Ν. 3681/2010 , θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στον ισότοπο 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη  και η Περίληψη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο , στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής  στη διεύθυνση  (URL) :  www.nosgrevenon.gr 

Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης , θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς για 

ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων τους: 

 
 

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

 

                                                                             Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ  

 

 

 

http://www.nosgrevenon.gr/
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