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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ
ΑΔΑ :

ΑΡΤΑ : 31-7-2019
Αριθμ. πρωτ. : 18492

Η

6 ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τμήμα Οικονομικού
Γραφείο Προμηθειών.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.Σ. 85 /2019
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 85 / 2019 ,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 153.679,152 € συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:
Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική
Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100, Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, ΦΑΞ 2681361407, Ηλεκτρονική
Διεύθυνση : www.gnartas.gr
Σημείο επαφής-Διάθεση εγγράφων Διαγωνισμού :
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gnartas.gr
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ με α/α συστήματος : 77458
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 :00 π.μ.
Τόπος Υποβολής προσφορών:
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική
Τρόπος σύναψης σύμβασης : Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων.
Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο των Υπηρεσιών κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Ο
ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για κάθε ΤΜΗΜΑ ή για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ. Προσφορές για
μέρος των ζητουμένων Υπηρεσιών κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ δεν γίνονται δεκτές.
Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης : Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, με ανταλλακτικά και κιτ συντήρησης,
εγκατεστημένων συστημάτων κατασκευαστικού οίκου BELLCO μηχανήματα αιμοκάθαρσης » ,τεμάχια :6.
Προϋπολογισμός: 18.568,80 € πλέον Φ.Π.Α. (23.025,312 € συμπερ. Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ 2 : «Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, με ανταλλακτικά και κιτ συντήρησης,
εγκατεστημένων συστημάτων κατασκευαστικού οίκου GABRO μηχανήματα αιμοκάθαρσης » , τεμάχια: 3.
Προϋπολογισμός: 5.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. (6.820,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.)
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ΤΜΗΜΑ 3 : «Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, με ανταλλακτικά και κιτ συντήρησης,
εγκατεστημένων συστημάτων κατασκευαστικού οίκου Fresenius μηχανήματα αιμοκάθαρσης » , τεμάχια:
14. Προϋπολογισμός: 43.176,00 € πλέον Φ.Π.Α. (53.538,24 € συμπερ. Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ 4 : «Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, με ανταλλακτικά και αναλώσιμων συντήρησης,
εγκατεστημένων συστημάτων κατασκευαστικού οίκου KODAK κάμερες ξηρού τύπου (τεμάχια : 2) και τους
ψηφιοποιητές (τεμάχια : 1) ». Προϋπολογισμός :10.700,00 € πλέον Φ.Π.Α ( 13.268,00 Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ 5 : «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης με ανταλλακτικά (εκτός ακτινολογικής λυχνίας και ψηφιακών
ανιχνευτών) εγκατεστημένων συστημάτων κατασκευαστικού οίκου Ital Ray ψηφιακό ακτινολογικό »,
τεμάχιο: 1. Προϋπολογισμός :32.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (39.680,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ 6 : «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, εγκατεστημένα συστήματα κατασκευαστικού οίκου G.E.
(χωρίς ανταλλακτικά, ακτινολογική λυχνία και ψηφιακοί ανιχνευτές του ψηφιακού μαστογράφου »,
τεμάχιο 1. Προϋπολογισμός : 6.490,00 € πλέον Φ.Π.Α. (8.047,60 € συμπερ. Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ 7 : «Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, με ανταλλακτικά και κιτ συντήρησης,
εγκατεστημένων συστημάτων κατασκευαστικού οίκου JOHNSON & JOHNSON κλίβανος πλάσματος »,
τεμάχιο 1. Προϋπολογισμός : 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. (9.300,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός του συνόλου των υπηρεσιών: 153.679,152 € συμπερ. Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης : Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Διάρκεια σύμβασης : Ένα (1) έτος από την έναρξη της σύμβασης.
Ταξινόμηση κατά CPV: 50421000-2
Χρόνος ισχύος προσφορών: Τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη
διενέργειας του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές
Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό : Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Διεύθυνση κατάθεσης των έντυπων προσφορών: Στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού:
ος
Γ.Ν. Άρτας, Γραφείο Προμηθειών, Λόφος Περάνθης 1 , Τ.Κ. 47100, Άρτα, 1 όροφος.
Απαιτούμενη Εγγυητική Συμμετοχής : Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση : Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Γ.Ν. Άρτας
Πληρωμές : Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής : Οι όροι του διαγωνισμού καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των
ζητουμένων Υπηρεσιών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Νοσοκομείου (www.gnartas.gr).
Πληροφορίες : Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω τηε διαδικτυακής πύλης (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) και φέρουν
ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται στην διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς Φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

