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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», προκηρύσσει τον
υπ’ αριθ. 43 δημόσιο, ανοικτό, ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για
την απόσυρση ακτινοβολητή αίματος Gammacell 1000, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
α/α

CPV

1

90521400-9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Aπόσυρση ακτινοβολητή αίματος Gammacell 1000

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 297.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.
Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:9723 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των
οικονομικών ετών του Νοσοκομείου.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 159987).
Η Προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 18/04/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθ. Αναφοράς στην ΕΕ : 2022-069349.
Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.agsavvas-hosp.gr.
1.1 ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην 1η ΥΠΕ Αττικής. Η κύρια δραστηριότητα της
Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας.

Σελίδα 1

ΑΔΑ: 645Χ469ΗΔ8-Ε7Μ
1.2 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαδικτυακός
τόπος υποβολής
προσφορών

Ημερ/νία
αποστολής
προκήρυξης
στην ΕΕΕΕ

Ημερ/νία
ανάρτησης
προκήρυξης
/
διακήρυξης
στο
ΚΗΜΔΗΣ

Ημερ/νία
ανάρτησης
διακήρυξης
στο
ΕΣΗΔΗΣ

Ημερ/νία
έναρξης
υποβολής
προσφορών
στο ΕΣΗΔΗΣ

Ημερ/νία
λήξης
υποβολής
προσφορών
στο ΕΣΗΔΗΣ

Ημερ/νία
αποσφράγισης
προσφορών
στο ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

Τρίτη
10/05/2022

Τρίτη
17/05/2022

Τρίτη
17/05/2022

Τρίτη
17/05/2022

Τετάρτη
22/06/2022 και
ώρα 15:00:00μ.μ.

Πέμπτη
23/06/2022 και
ώρα 11:00π.μ.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Διακήρυξη, για το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

4. ΓΛΩΣΣΑ
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ.5 (σελ. 4) και στη παρ.6 (σελ.5) της Διακήρυξης.

6. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (Δ/νση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης,
18233, Κτίριο Κεράνης, τηλ: 213 2141216, φαξ: 213 2141229, email: aepp@aepp-procurement.gr) κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία
ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.-ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ
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