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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38η/21-11-2022 

(θέμα 24ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου Λακωνίας, προκηρύσσει   ανοικτό άνω των ορίων  ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  CPV: 

50421200-4. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στα 468.339,72€ συμπ. Φ.Π.Α 24% ( η ετήσια δαπάνη μαζί με την 

ετήσια παράταση).   

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής  . 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην 

Ελληνική γλώσσα , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και  της Υ.Α 56902/2015 

Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι 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. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

1. α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 

από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 

ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Ημερομηνία :           09 -02-2023 

 

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/1389 
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Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 10η Φεβρουαρίου  2023 

ημέρα Παρασκευή   με α/α συστήματος :  181651 . 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 10η Φεβρουαρίου  2023  

ημέρα Παρασκευή . 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η 14η 

Μαρτίου  2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 20η Μαρτίου  2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

10:00π.μ 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που ανέρχεται 

στο 2%   της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπηρεσίες άνευ το  ΦΠΑ  ή το 2% επί των 

προσφερόμενων υπηρεσιών άνευ Φ.Π.Α. 

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.hosplak.gr 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 06 Φεβρουαρίου 2023 με  προσωρινό 

αριθμό αναφοράς 2023-022495 .  

Περισσότερα στοιχεία για τη διακήρυξη δίδονται και από το Γραφείο Προμηθειών κ. Φεγγαρά Π. στο τηλ. 

27310 - 93200 . 

 

H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hosplak.gr/
ΑΔΑ: 6ΦΡ946907Η-Φ6Τ


		2023-02-09T13:40:17+0200
	EVDOXIA PAPAGEORGIOU


		2023-02-10T13:38:43+0200
	Athens




