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Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Πολυδύναμου Κέντρου
αντιμετώπισης αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Χατζηκώστα”
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

2.

Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Πολυδύναμου Κέντρου αντιμετώπισης
αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων “Χατζηκώστα”». Η εκτιμώμενη αξία του δημοπρατούμενου αντικειμένου
ανέρχεται στο ποσό των 309.566,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 249.650,40€, ΦΠΑ: 59.916,10€).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της τιμής. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του
ΠΔΕ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, στην
ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/2013,
της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, του Ν.4412/2016 και τα καθοριζόμενα στη Διακήρυξη.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 31.07.2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00
πμ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 17.09.2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την 21η
Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.
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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 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.
Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού.
Η προμήθεια – εγκατάσταση του εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί εντός εκατόν ογδόντα (180)
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας,
(εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α.), δηλαδή στο ποσό των 4.993,00€ και ο χρόνος ισχύος της
μέχρι 17.10.2019.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της, εκτός ΦΠΑ.
Στον παρόντα διαγωνισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και οι λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Διακήρυξης, όπως ισχύουν.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό Α/Α: 62487.
Η Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 30.07.2018
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή.
Αθήνα, 27.07.2018
Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Καραγιάννης
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