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    Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει με την διαδικασία της 

ανοικτής διαδικασίας την προμήθεια και εγκατάσταση διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην 

ένταξη πράξης υποέργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δομές Α’βάθμιας φροντίδας 

υγείας Κεντρικής Μακεδονίας» στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με αριθμό διακήρυξης 02/2021 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 

105262,105273, 105275, 105279, 105280, 105282, 105283, 105285, 105287, 105288, 105289, 105290, 

105291, 105296, 105297, 105298, 105303, 105307, 105308, 105311, 105315, 105316, 105317, 105318 με 

κωδικό MIS 5075891. Η ημερομηνία διενέργειας ορίζεται στις 28.05.2021 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

11:00 πμ, και ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 24.05.2021 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 23:00. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται  στο ποσό των  3.585,700,00€  συμπεριλαμβανομένου  

ΦΠΑ 24 %  (προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 2.891.693,55€). Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.Η προσφορά συντάσσεται σε Γλώσσα: Ελληνική. Συνοπτική 

περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης: (Τμήμα 1) Ακτινογραφικό Μηχάνημα - Απεικόνισης 

Ψηφιακής Ακτινογραφίας με SENSORA (CPV:33111500-6), (Τμήμα 2) Ακτινολογικό συγκρότημα (CPV: 

33111000-1), (Τμήμα 3) Ψηφιακό ακτινογραφικό συγκρότημα DR, με δύο ανιχνευτές 

συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή (CPV: 33111000-1), (Τμήμα 4) Ψηφιακός Μαστογράφος 

συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή (CPV: 33111800-9), (Τμήμα 5) Ψηφιακός Ορθοπαντογράφος 

συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή (CPV:33111500-6), (Τμήμα 6) Ψηφιοποιητής εικόνας 

συμπεριλαμβανομένου ενός εκτυπωτή (CPV: 33111300-4), (Τμήμα 7) Σύστημα μέτρησης οστικής 

πυκνότητας DEXA (CPV: 33124200-7), (Τμήμα 8) Α) Οδοντιατρικό μηχάνημα με ενσωματωμένο υπέρηχο, 

συσκευή φωτοπολυμερισμού, χειρολαβές – Β) Πλήρες Οδοντιατρικό μηχάνημα με ενσωματωμένο 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTIS
BOGIATZIDIS
Ημερομηνία: 2021.04.14 14:58:14 EEST

21PROC008466186 2021-04-14
ΑΔΑ: 9ΦΙΡΟΡΕΠ-ΞΘ1

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.04.14 15:08:00
EEST
Reason:
Location: Athens



 

2 

 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕυρωπαϊκόΤαµείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) 
 

  

 

 

υπέρηχο, συσκευή φωτοπολυμερισμού, χειρολαβές και ακτινογραφικό μηχάνημα ψηφιακής απεικόνισης 

ακτινογραφίας με sensora(CPV:33130000-0), (Τμήμα 9) Φορητός δωδεκακάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος, 

Φορητό  monitor ζωτικών παραμέτρων,φορητός ημιαυτόματος διφασικός απινιδωτής με monitor(CPV: 

33112340-3), (Τμήμα 10) Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος (sector, convex & linear) (CPV: 33112200-0), 

(Τμήμα 11) Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος (convex, linear & υψίσυχνη linear για μαστό)(CPV: 33112200-

0), (Τμήμα 12) Έγχρωμος Γυναικολογικός Υπερηχοτομογράφος (convex κοιλίας, microconvex ενδοκολπική 

&linear επιφανειακών οργάνων)(CPV: 33112200-0), (Τμήμα 13) Καρδιολογικός υπερηχοτομογράφος 

(sector, linear)(CPV: 33112100-9), (Τμήμα 14) Υπερηχοτομογράφος ουρολογικού (covex, linear, 

διορθική)(CPV: 33112200-0), (Τμήμα 15) Αυτόματο διαθλασίμετρο(CPV: 33112200-1), (Τμήμα 16) 

Μηχάνημα για καρδιοαναπνευστική κόπωση (CPV:33123210-3), Καρδιοτοκογράφος (CPV: 33112340-3), 

(Τμήμα 17) Αυτόματος φορητός τυμπανογράφος (CPV: 33121400-8), Εύκαμπτο ρινοφαρυγγοσκόπιο(CPV: 

33168100-6), Φορητός διαγνωστικός ακοομετρητής (CPV: 33121400-8), (Τμήμα 18) Οπτικά 

πεδία(CPV:33122000-1), (Τμήμα 19) Υγρός κλίβανος αποστείρωσης αυτόκαυστος 40lt (CPV:33152000-0), 

(Τμήμα 20) Συσκευή διαθερμίας βραχέων κυμάτων (CPV: 3315500-1), Συσκευή κρουστικού υπερήχου 

(CPV: 33150000-6), Συσκευή θεραπευτικού Laser (CPV: 33150000-6), (Τμήμα 21) Χειρουργική Κλίνη 

σηπτικού Χειρουργείου (CPV: 33192230-3), (Τμήμα 22) Μικροσκόπιο με πόλωση (CPV: 38510000-3), 

(Τμήμα 23) Φορητός ασύρματος υπέρηχος (CPV: 33112000-8), (Τμήμα 24) Εξομοιωτής ασθενών 

πολλαπλών παραμέτρων (CPV: 33141625-7). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για όλα τα 

τμήματα είτε β) για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για τη συνολική ποσότητα κάθε είδους -τύπου 

μηχανήματος. 

Δικαίωμα συμμετοχής: 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: 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. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
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επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο τοις εκατό (2%) ευρώ της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης εκτός Φ.Π.A. του κάθε τμήματος της Σύμβασης, ήτοι:  

TMHMATA 
ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 943,55 € 

ΤΜΗΜΑ 2 9.193,55 € 

ΤΜΗΜΑ 3 3.548,39 € 

ΤΜΗΜΑ 4 9.677,42 € 

ΤΜΗΜΑ 5 3.870,97 € 

ΤΜΗΜΑ 6 354,84 € 

ΤΜΗΜΑ 7 4.516,13 € 

ΤΜΗΜΑ 8 5.580,65€ 

ΤΜΗΜΑ 9 3.064,52 € 

ΤΜΗΜΑ 10 7.258,06 € 

ΤΜΗΜΑ 11 806,45 € 

ΤΜΗΜΑ 12 1.612,90 € 

ΤΜΗΜΑ 13 645,16 € 

ΤΜΗΜΑ 14 403,23 € 

ΤΜΗΜΑ 15 483,87 € 

ΤΜΗΜΑ 16 737,16€ 

ΤΜΗΜΑ 17 327,42€ 

ΤΜΗΜΑ 18 483,87 € 

ΤΜΗΜΑ 19 1.290,32 € 

ΤΜΗΜΑ 20 1.120,97€ 

ΤΜΗΜΑ 21 100,00€ 

ΤΜΗΜΑ 22 88,71€ 

ΤΜΗΜΑ 23 1.596,77 € 

ΤΜΗΜΑ 24 129,03 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 57.833,87€ 

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η 

οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται .Διάρκεια σύμβασης - 

Χρόνοι παράδοσης: από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών όπως ορίζει η Διακήρυξη. Ο συμβατικός 

χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
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υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 

άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Ημερομηνία αποστολής 

στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 09.04.2021 ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό 

Τύπο στις 16.04.2021 ημέρα Παρασκευή. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών/ διευκρινήσεις, ιδίως η 

ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 

συστήματος. Καταχωρήθηκε επίσης η περίληψη της Διακήρυξης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

(www.3ype.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 

14.30 στο Τμήμα Προμηθειών της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, 546 23 

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 320 556, 2313 320542,email prom@3ype.gr.  

 

 

 Ο Διοικητής 

 της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Μακεδονίας 

 

 

 Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης  
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