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Σμήμα Οικονομικού  

 Γραφείο Προμηθειών 

 

 

ΡΕΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ  Δ.Σ. 5 / 2023 

  

  Ανοιχτοφ  Ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων  για τθν προμικεια «ΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΡΟ 

ΧΑΤΙ – (CPV 33771000-5)», για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.ΆΤΑΣ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ: 51.095,44€ 

ςυμπερ. ΦΡΑ, για ζνα (1) ζτοσ  και με δικαίωμα του Νοςοκομείου να τθν παρατείνει για ζνα (1) ζτοσ με 

μονομερι απόφαςθ του πριν τθ λιξθ αυτισ με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και   με το 

αντίςτοιχο ποςό ιτοι ςυνολικι δαπάνθ και για τα δφο (2) ζτθ 102.190,88€ ςυμπ /νου ΦΡΑ.   

 
Ανακζτουςα Αρχι/Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ:  
Γ.Ν. Άρτασ , Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υπθρεςίασ, Τμιμα Οικονομικό, Γραφείο Προμθκειϊν, Ταχυδρομικι 
Διεφκυνςθ: Λόφοσ Περάνκθσ 1, Τ.Κ. 47100,  Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, ΦΑΞ 2681361407, Ηλεκτρονικι 
Διεφκυνςθ : www.gnartas.gr 
Σθμείο επαφισ-Διάκεςθ εγγράφων Διαγωνιςμοφ :  
Το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθ Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) ςτο ιςτότοπο του Νοςοκομείου www.gnartas.gr  
Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  
14-02-2023  θμζρα  ΤΙΤΗ με α/α ςυςτιματοσ : 182868 
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  
14-02-2023  θμζρα  ΤΙΤΗ  και ϊρα 17:00 μ.μ. 
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  
02- 03-2023 θμζρα ΡΕΜΡΤΗ   και ϊρα 17:00 μ.μ  
Ημερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ προςφορϊν : 
08-03-2023 θμζρα ΤΕΤΑΤΗ  και ϊρα 10 :00 π.μ.  
Τόποσ Υποβολισ προςφορϊν:  
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 
Γλϊςςα Ρροςφορϊν: Ελλθνικι 
Τρόποσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ :  Ανοικτόσ Ηλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ κάτω των ορίων. 
Γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ προμικειασ . Ρροςφορζσ για μζροσ τθσ  

ηθτουμζνθσ προμικειασ  δεν γίνονται δεκτζσ.  

Η υποβολι  των προςφορϊν  κα πραγματοποιθκεί  με χριςθ  τθσ  πλατφόρμασ  του  Εκνικοφ  Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

ςυςτιματοσ. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ :  

«ΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΡΟ ΧΑΤΙ- CPV 33771000-5», 

http://www.gnartas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρροχπολογιςμόσ  των υπθρεςιϊν: 51.095,44€ ςυμπερ. ΦΡΑ, για ζνα (1) ζτοσ  και με δικαίωμα του 
Νοςοκομείου να τθν παρατείνει για ζνα (1) ζτοσ με μονομερι απόφαςθ του πριν τθ λιξθ αυτισ με τουσ 
ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και   με το αντίςτοιχο ποςό ιτοι ςυνολικι δαπάνθ και για τα δφο (2) 
ζτθ 102.190,88€  ςυμπ /νου ΦΡΑ.   

Κριτιριο κατακφρωςθσ : Τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 

Διάρκεια ςφμβαςθσ :  Ζνα (1) ζτοσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ, με δικαίωμα του Νοςοκομείου να τθν 

παρατείνει για ζνα (1) ζτοσ, με μονομερι απόφαςθ του πριν τθ λιξθ αυτισ, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ 

αρχικισ ςφμβαςθσ και   με το αντίςτοιχο ποςό. 

Ταξινόμθςθ κατά CPV:  33771000-5 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Τριακόςιεσ εξιντα  (360) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επόμενθ διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ 

Ρροχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό : Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

ψθφιακι      υπογραφι,  χορθγοφμενθ από  πιςτοποιθμζνθ  αρχι  παροχισ  ψθφιακισ  υπογραφισ  και  να 

εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ ςχετικι 

διαδικαςία εγγραφισ.  

Διεφκυνςθ κατάκεςθσ των ζντυπων προςφορϊν: Στθν αρμόδια Υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ: Γ.Ν. 

Άρτασ, Γραφείο Προμθκειϊν, Λόφοσ Περάνκθσ 1 , Τ.Κ. 47100, Άρτα, 1οσ όροφοσ. 

Απαιτοφμενθ Εγγυθτικι Συμμετοχισ : Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ Εγγυθτικισ 

Επιςτολισ Συμμετοχισ το  φψοσ  τθσ  οποίασ  ορίηεται το 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ   αξίασ  χωρίσ 

Φ.Π.Α. Για τθν υπογραφι τθσ προκφπτουςασ  ςφμβαςθσ  απαιτείται θ  κατάκεςθ  Εγγφθςθ  Καλισ  Εκτζλεςθσ 

φψουσ 4% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α. 

Χρθματοδότθςθ : Η χρθματοδότθςθ κα βαρφνει τον Τακτικό Προχπολογιςμό του Γ.Ν. Άρτασ  

Ρλθρωμζσ : Η πλθρωμι κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Προι & Ρροχποκζςεισ  ςυμμετοχισ :  Οι όροι του διαγωνιςμοφ κακϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

ηθτουμζνων Υπθρεςιϊν αναφζρονται ςτθν αντίςτοιχθ διακιρυξθ θ οποία κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) και ςτο site του Νοςοκομείου (www.gnartas.gr). 

Ρλθροφορίεσ : Αιτιματα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο 

του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω τθε διαδικτυακισ πφλθσ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) και 

φζρουν ψθφιακι υπογραφι ςτισ προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. Τα εν λόγω αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν –διευκρινιςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα 

οικονομικοφσ Φορείσ, δθλαδι αυτοφσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί 

(όνομα χριςτθ και κωδικόσ πρόςβαςθσ).   

                                                                                        

 

 

                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ  

 

                                                                                         ΝΣΑΚΟΤΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 
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