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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 3/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 
9940/08-03-2021 (ΑΔΑ: 67Λ9ΟΡ1Ο-Υ4Θ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης    

προκηρύσσει 
 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», του Γ.Ν. Καβάλας, του Γ.Ν. 
Ξάνθης και του Γ.Ν. Διδυμοτείχου», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων 
διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (133.266,13€) χωρίς ΦΠΑ και εκατόν εξήντα 
πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (165.250,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, στα πλαίσια υλοποίησης πρόσθετων δράσεων του έργου «Ενδυνάμωση 
της Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης σε Απομονωμένες και Υποβαθμισμένες Διασυνοριακές 
Περιοχές» («Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με 
ακρωνύμιο SMiLe) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-
2020”. 
Κωδικός CPV: 39150000-8 (Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός) 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  Πέμπτη, 08-04-2021 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της 
Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών, από την 
ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 106502. 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 16-03-2021 και 
ώρα 16:00 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 02-
04-2021 και ώρα 18:00 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: 
Τετάρτη, 07-04-2021 και ώρα 14:00 
Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά 
85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15% και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 208/6 με Κωδικό MIS: 5012828 και ενάριθμο έργου 
2017ΕΠ20860028 SMILE – INTERREG GR – BG- 1957- 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και 
Θράκης. 
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΔΑ: 6ΦΨΓΟΡ1Ο-7ΙΥ





Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της 
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ 
των προσφερομένων τμημάτων.  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές 
ημέρες (άρθρο 97, παρ. 4 του Ν.4412/ 2016), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη μέρα της 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 
Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, 
Τ.Κ. 54623, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327867, FAΧ 
2313/ 327838.  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr). 

 
 
 

                                                                                                         Θεσσαλονίκη, 16-03-2021 
 
 
                                                                                                                      Ο Διοικητής  

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης 

 
 
 
 
  

   ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΦΨΓΟΡ1Ο-7ΙΥ
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