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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.  58/2020 

 

 Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την υπ’ αριθ. υπ’ 

αριθμ. 15
η
/23.07.2020 (θέμα 18

ο
) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  με ΑΔΑ:  ΩΨ65469064-Ο0Σ 

και την υπ’ αριθ. υπ’ αριθμ. 27
η
/22.10.2020 (θέμα 6

ο
) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  με ΑΔΑ:  

ΩΟΤ4469064-Ω49 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

1
ο
 επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια του 

είδους “Μετατροπείς ενέργειας για την άμεση μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και με 

ενσωματωμένο σύστημα συνεχούς πλύσης – TRANDUSERS” (cpv 33180000-5 Λειτουργική 

Υποστήριξη),  προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ένα 

(1) έτος (ΚΑΕ 1311), σε εφαρμογή του Π.Π. 2020.  

Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς 

παράτασης και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης 

ανέρχεται στο ποσό των 88.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση χρήσης του 

δικαιώματος προαίρεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν 

ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. με αριθμό συστήματος 103120.  

 Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην  πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Νοσοκομείου 

http://www.ahepahosp.gr/productsD.asp στις 11.12.2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών στο σύστημα είναι η 12.01.2021 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 

18.01.2021 και ώρα 10:00. 

 Πληροφορίες: τηλ. 2313 303063, Αρμόδια: Β. Χατζηκυριάκου.  

Θεσσαλονίκη,  10.12.2020 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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