
 
 
 
 

                           

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                      

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ          

                  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

                                                                 ΑΔΑΜ: 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   7-2021 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»  

 
Αριθμός Διακήρυξης :7-2021 

Αριθμοί Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α   106596) 

 

Αναθέτουσα  Αρχή:  Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, Σισμάνογλου 45, Τ.Κ.69133, Κομοτηνή, Τηλ: 2531351334),  

Φαξ: 25313 51535,URL: www.komotini-hospital.gr, email:info@komotini-hospital.gr  

 Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Κουρνιώτη Αικατερίνη (Τηλ. 2531351351-51551, Φαξ: 2531351535, 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@komotini-hospital.gr 

 

1. Τρόπος  λήψης  τεχνικών  προδιαγραφών,  συμπληρωματικών  εγγράφων  και διακήρυξης: Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός, την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.komotini-hospital.gr και από 
την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ. Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα 
παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

2. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια 
(ΥΠΕ) Μακεδονίας –Θράκης με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία. 

3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:  24111900-4 
4. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», NUTS EL513 
5. Είδος σύμβασης: Αγαθά. 
6. Αντικείμενο Σύμβασης: «ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»  
 

7. Κριτήριο  Ανάθεσης  της  Σύμβασης:  Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 
8. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών 

που αναφέρονται στη διακήρυξη   
 

9.  Προϋπολογισμός  της  προμήθειας:  382.341,60€ (με ΦΠΑ  ) 308.340,00€ (χωρίς ΦΠΑ  )  
(συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα έτος) 
 

10. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 

11. Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: Δώδεκα (12) μήνες, και με δικαίωμα προαίρεσης 
για ένα επιπλέον έτος.    
 

12. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των λοιπών Ειδικών Όρων της διακήρυξης. 
 

13. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός άνω των ορίων. 
 

14. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν  το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
προμήθειας ανά είδος. Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε είδους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 
 

15.  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 02-04-2021  ώρα 
10:00 μ.μ. 
 

16. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για  
τριακόσιες εξήντα  πέντε (365) ημέρες   από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
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17. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών 09-04-2021 και ώρα 10:00 π.μ. και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία, αποσφραγίζονται στο 
Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε 
έντυπη μορφή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» γίνεται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«Δικαιολογητικά κατακύρωσης», γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Με την 
αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών 
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Οι προσφέροντες δύνανται να 
παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό 
τους. 

18. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές και 
οικονομικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισµό  δικαιολογητικά, εκτός των 
προσπέκτους αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων των προσφερόμενων ειδών που αυτά και µόνο αυτά δύναται 
να είναι στην Αγγλική γλώσσα, θα είναι συνταγμένα επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους 
Ειδικούς Όρους και προδιαγραφές των ειδών της διακήρυξης. 

19. Τρόπος Χρηματοδότησης: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 
20. Φορέας  αρμόδιος  για  τις  διαδικασίες  προσφυγής:  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθήνα. 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017. 
21. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. 

22. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 
Ένωσης: Στις 19-02-2021 

23. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 24-02-2021 

24. Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι. 
25. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
26. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των όρων 

συμβάσεων, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 

20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του 

Ν.4412/2016). 

 

  
 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 
 

 

 

 

   ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ  

http://www.promitheus.gov.gr/



