
 

 

 

 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 
Πιεξ:  Αιεμάλδξα Σδώλνπ                                                                                           Θεζζαινλίθε, 09  Απγνύζηνπ 2022                                                  
Tει.: 2313 32.3119, fax: 2313 32.3969                                                  
 Ηιεθηξ. Γ/λζε: pr@papageorgiou-hospital.gr                                                 Αξ. πξση:         
                                                                                                         

ΑΠΟΦΑΗ 

Μεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, γηα ηελ «Πξνκήζεηα 
Αλαισζίκσλ Τιηθώλ Ηιεθηξνθπζηνινγίαο κε δσξεάλ παξαρώξεζεο ηνπ ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ, γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθώλ ηεο Β’ Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ», γηα ηξία (3) έηε, πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο 
1.263.000,00€ κε ΦΠΑ. (CPV : 33182200-1, ΚΑΔ  : 1311 θαη α/α ζπζηήκαηνο ζην ΔΗΓΗ : 169066). 

 
Έρνληαο ππ’ όςε: 

1. Σνλ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 

2. Σελ ππ’ αξηζ. Α1α/8342/10-07-1998 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Τγείαο θαη Πξόλνηαο 

(ΦΔΚ Β’ 711) «Έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνύ Πεξηθεξεηαθνύ Ννζνθνκείνπ 

Παπαγεσξγίνπ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 17 ηεο από 24-05-1991 ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ν.Π.Ι.Γ. 

«Ίδξπκα Παπαγεσξγίνπ», πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 1964/1991 (ΦΔΚ 146Α΄ /26-09-1991), όπσο ηξνπνπνηήζεθε, 

ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

4. Σελ ππ’ αξηζ. Γ4β / Γ.Π. 91604 / 2019 / 11-02-2020 (ΦΔΚ 106 / 14-02-2020, Σεύρνο Y.O.Γ.Γ.) απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Τγείαο πεξί ζπγθξόηεζεο θαη νξηζκνύ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ», 

αξκνδηόηεηαο 3εο Τ.Πε. Μαθεδνλίαο. 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 011/2022 δηαθήξπμε δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, γηα ηελ «Πξνκήζεηα Αλαισζίκσλ 

Τιηθώλ Ηιεθηξνθπζηνινγίαο κε δσξεάλ παξαρώξεζεο ηνπ ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηεο Β’ Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ», γηα ηξία (3) έηε, πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο 

1.263.000,00€ κε ΦΠΑ. (CPV : 33182200-1, ΚΑΔ  : 1311 θαη α/α ζπζηήκαηνο ζην ΔΗΓΗ : 169066), ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ιήμεο ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ είλαη ε 05.09.2022, εκέξα 

Γεπηέξα  θαη ώξα 15:00 κ.κ . 

6. Σελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή κε Γεληθό Αξηζκό Καηάζεζεο (ΓΑΚ) ΔΑΓΗΤ 1102/04-08-2022 ηεο εηαηξίαο 

«MEDTRONIC HELLAS ΙΑΣΡΙΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαηά ηεο 

ππ΄ αξηζ. 011/2022 δηαθήξπμεο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ  Ννζνθνκείνπ κε ζπζηεκηθό αξηζκό ΔΗΓΗ 

169066.  
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Απνθαζίδεη                                                           

Σε κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ ζην ΔΗΓΗ θαη ηεο εκεξνκελίαο 

απνζθξάγηζήο ηνπο γηα ηνλ δηεζλή αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, σο αθνινύζσο:  

 Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ κεηαηίζεηαη από ηελ 05.09.2022, γηα ηελ 

05.10.2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 15:00.  

 Η εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ κεηαηίζεηαη από ηελ 09.09.2022, γηα ηελ 11.10.2022, 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:00.  

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ 

                            

                                                                                                                                                                           

ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΣΗ 
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