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KONSTANTI
NOS
GIANNOPOU
LOS
Περίληψη διακήρυξης δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΙΝΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ/ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Integrated Territorial Synergies for Children
Health and Protection ΙΙ/ INTERSYC II» στο πλαίσιο του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 20142020,»
Αρ. πρωτ. 355355
15 Ιουλίου 2019
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια μιας (1) Κινητής Ιατρικής Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας για νεογνά και παιδιά/Ασθενοφόρου για την υλοποίηση του έργου:
«Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II /
INTERSYC II», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020, με CPV: 34114121-3 Ασθενοφόρα,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 179.968,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% (ή 145.135,48€ χωρίς το Φ.Π.Α.), με μικτό βάρος οχήματος
τουλάχιστον 5000 kg και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πακέτο
Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.1. Κινητές Ιατρικές
Μονάδες» του έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and
Protection II / INTERSYC ΙΙ», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά 15%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr. Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή
πύλη : www.promitheus.gov.gr).

«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας &
Βουλγαρίας - The Programme is co-funded by the European Union (ERDF)
and national funds of Greece and Bulgaria».
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από τις
17/07/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ. μέχρι τις 02/08/2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ..
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα στις 08/08/2019 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 12:00μ.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος προσφοράς της διακήρυξης.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από τους
εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε τοπική εφημερίδα, το
πλήρες τεύχος της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο του
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη διεύθυνση https://www.hamogelo.gr,
καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας &
Βουλγαρίας - The Programme is co-funded by the European Union (ERDF)
and national funds of Greece and Bulgaria».

