
Σελίδα 1 

                                    
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

  ΕΠΕΙΓΟΝ 
   
ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 
  Τηλέφ.: 210 348 3161 
ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/54/415394 
  Σ.1519 
  Αθήνα, 28 Μαϊ 21 
  Συνηµµένα: 1 Περίληψη ∆ιακήρυξης 
   
ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση ∆ιακήρυξης του Υπ΄Αρίθµ. 
 54/21, Ανοικτού, ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού) 
  
ΣΧΕΤ.: α.   Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρε- 
       σιών» 
 β.   Φ.600.163/70/415294/Σ.1487/26 Mαϊ 21/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/5α 

 
  Σας γνωρίζουµε ότι, η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, 
ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, µε εκτιµώµενη αξία άνω των ορίων για 
την σύναψη σύµβασης προµήθειας εξοπλισµού Στρατιωτικών Νοσοκοµείων (ΣΝ) στην 
Περιφέρεια Αττικής 2014 - 2020. 
 
  Το ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ και το ΓΕΣ/∆3 στους οποίους κοινοποιείται το 
παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται όπως καταχωρίσουν τη (β) σχετική διακήρυξη, στις 
ιστοσελίδες www.dideap.mil.gr και www.army.gr αντίστοιχα, την ∆ευτέρα 31 Μαϊ 21. 
 
  Ηµεροµηνία αποστολής του τυποποιηµένου εντύπου E2, στην επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Μαϊ 21. 
 
   Ηµεροµηνία ανάρτησης της συνηµµένης περίληψης διακήρυξης και της 
διακήρυξης στον ιστότοπο του «ΚΗΜ∆ΗΣ» και της περίληψης διακήρυξης στο 
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», η ∆ευτέρα 31 Μαϊ 21. 
 
  Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
  

   Χειριστής θέµατος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣ∆ΥΣ/ 
∆ΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr). 

 
 Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
  

Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7α,β,γ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (µε e-mail) 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ  (µε e-mail) 
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ - ΕΓΥ - ΕΓΕ 
ΓΕΕΘΑ/∆ΥΓ 
ΓΕΣ/∆΄ΓΚ - ∆ΥΓ 
ΓΕΣ/Γ3 - ∆3  (µε e-mail) 
ΑΣ∆ΥΣ/∆΄ΓΚ - ∆ΠΜ/5α , 7 
401 ΓΣΝΑ 
417 ΝΙΜΤΣ 
251 ΓΝΑ 
ΝΝΑ 
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 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 
 Αριθ. Πρωτ: 415394  
 Αθήνα, 28 Μαϊ 21 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗ∆ΗΣ 
ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (ΣΝ) 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 
Επωνυµία Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση 

Υποστήριξης Στρατού (ΑΣ∆ΥΣ) / 
∆ιεύθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ) 

Ταχυδροµική διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδροµικός Κωδικός 177 78 

Χώρα Ελλάδα, GR30 

Κωδικός ΝUTS EL303 Κεντρικός Τοµέας Αθηνών 

Τηλέφωνο 210 - 3483148 

Φαξ 210 - 3454603 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  asdysdpm@otenet.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες Υπολοχαγός (ΥΦ) Αναστάσιος 

Κατραχούρας 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr  
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) 

www.army.gr 

 
2.  Σύντοµη Περιγραφή της ∆ηµόσιας Σύµβασης 

 
2.1 Αντικείµενο της Σύµβασης 

 
2.1.1 Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια εξοπλισµού για 

τα ΣΝ στην Περιφέρεια Αττικής για την εύρυθµη λειτουργία τους και την 
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας µε σκοπό την εξυπηρέτηση των 
υγειονοµικών αναγκών του πληθυσµού της χώρας, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στον Πίνακα της παρ. 2.2 του παρόντος και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Ι» της σχετικής διακήρυξης. 

 

ΑΔΑ: Ψ0Β36-ΑΗΦ



Σελίδα 4 

                                    
Ευρωπαϊκή Ένωση 
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2.1.2 Τα κριτήρια επιλογής τα οποία αφορούν στην καταλληλότητα 
για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που 
περιγράφονται στην διακήρυξη εφαρµόζονται σε υποβάλλοντες προσφορά επί της 
ανοιχτής διαδικασίας της εν λόγω δράσης σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 
4412/2016. 

 
2.1.3 Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για ένα 

ή περισσότερα ή και για όλα τα τµήµατα  που αναφέρονται στην παρούσα και 
υποχρεωτικά για την αντίστοιχη υπό προµήθεια ποσότητα που αναφέρεται στον 
Πίνακα υπ. αριθ. 4 της διακήρυξης. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς /-ών που αφορά σε µέρος ποσότητας κάθε τµήµατος που 
αναφέρονται στον Πίνακα υπ. αριθ. 4 της διακήρυξης, τότε η αντίστοιχη προσφορά 
του τµήµατος θα απορριφθεί στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που υποβληθούν 
προσφορές µόνο για κάποια τµήµατα των προς προµήθεια µέσων, τότε η 
διαδικασία συνεχίζεται κανονικά, για τα συγκεκριµένα τµήµατα. 

 
2.1.4 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου της σύµβασης και λεπτοµερείς υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων 
δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Ι» και «ΙΙ» αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστα µέρη της παρούσας διακήρυξης. 
   

  2.2 Μέγιστη Ποσότητα και Εκτιµώµενη Αξία υπό Προµήθεια 
Μηχανηµάτων 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΝ ΣΥΝΟΛΙ

ΚΗ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1 

Ψηφιακός 
Αγγειογράφος-
Στεφανιογράφος 

ΝΙΜΤΣ 

251 ΓΝΑ 
2 850,000.00 € 1,700,000.00 € 

2 

∆ικέφαλη 
τοµογραφική γ-
κάµερα (SPECT) 

ΝΝΑ 

 
1 300,000.00 € 300,000.00 € 

3 

Χειρουργικό 
µικροσκόπιο για 
Ν/Χ χρήση 

ΝΝΑ 1 305,000.00 € 305,000.00 € 

4 
Ψηφιακός 

Μαστογράφος 

 
401 ΓΣΝΑ 

 
1 375,000.00 € 375,000.00 € 
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5 

Ηλεκτρονικός 
Τοµογράφος 
Φωτονίων γ-

κάµερα 2 κεφαλών 
(SPECT-CT) 

401 ΓΣΝΑ 

 
1 600,000.00 € 600,000.00 € 

6 

Φορητό 
Ακτινοσκοπικό 

Μηχάνηµα (C-arm) 

401 ΓΣΝΑ 

ΝΙΜΤΣ 
3 110,000.00 € 330,000.00 € 

7 
Μαγνητικός 
Τοµογράφος 

251 ΓΝΑ 1 1,181,000.00 € 1,181,000.00 € 

8 
Βρογχοσκόπιο 
EBUS-TBNA 

401 ΓΣΝΑ-
ΝΙΜΤΣ 

2 310,000.00 € 620,000.00 € 

9 

Οπτική 
Τοµογραφία 
Συνοχής OCT 

ΝΙΜΤΣ 1 123,000.00 € 123,000.00 € 

10 
Χειρουργικό 
Μικροσκόπιο 

401 ΓΣΝΑ 1 175,000.00 € 175,000.00 € 

11 
Πλήρης Πύργος 
Ενδοσκοπήσεων 

ΝΙΜΤΣ 1 250,000.00 € 250,000.00 € 

12 

Πύργος ΩΡΛ 
Χειρουργικός 
Ενδοσκοπικός 

401 ΓΣΝΑ 1 41,000.00 € 41,000.00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  16  6.000.000 € 

 
2.3 Κωδικοί CPV 

 
Τα υπό προµήθεια µηχανήµατα κατατάσσονται στους ακόλουθους 

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV):  
 

Α/Α                     ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

1 Ψηφιακός Αγγειογράφος-Στεφανιογράφος 33111721-1 

2 ∆ικέφαλη τοµογραφική γ-κάµερα (SPECT) 33111620-3 

3 Χειρουργικό µικροσκόπιο για Ν/Χ χρήση 38510000-3 

4 Ψηφιακός Μαστογράφος 33111650-2 

5 
Ηλεκτρονικός Τοµογράφος Φωτονίων γ-κάµερα 2 
κεφαλών (SPECT-CT) 

33111620-3 
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Α/Α                     ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

6 Φορητό Ακτινοσκοπικό Μηχάνηµα (C-arm) 33111400-5 

7 Μαγνητικός Τοµογράφος 33111610-0 

8 Βρογχοσκόπιο EBUS-TBNA 33112200-0 

9 Οπτική Τοµογραφία Συνοχής OCT 33122000-1 

10 Χειρουργικό Μικροσκόπιο 38510000-3 

11 Πλήρης Πύργος Ενδοσκοπήσεων 33168000-5 

12 Πύργος ΩΡΛ Χειρουργικός Ενδοσκοπικός 33168000-5 

 
3.  ∆ιάρκεια της Σύµβασης 

 
3.1 Η διάρκεια της σύµβασης διαφέρει ανά τµήµα και είναι σύµφωνη κατ’ 

ανώτατο όριο µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.5.2. του Παραρτήµατος Ι της 
διακήρυξης, άρχεται δε από την υπογραφή της και µέχρι την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των µηχανηµάτων. 
 

3.2 Η σύµβαση (αρχική συµπεριλαµβανοµένου τυχόν τροποποίησης /-
σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 
  3.2.1 Ολοκληρώθηκε η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των µηχανηµάτων στον χώρο που ορίζεται στη παρούσα (ΣΝ νοσοκοµεία / -α της 
περιφέρειας Αττικής). 
 
  3.2.2 Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συµβάσεως. 
 
  3.2.3 Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόµενα  και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής 
ποινικών ρητρών ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
  
4.  ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής – Ποιοτική Επιλογή  
 

4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων 
της παραγράφου 2.2.1 της υπ. αριθ. 54/21 ∆ιακήρυξης. 
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4.2 Εγγύηση συµµετοχής, όπως προσδιορίζεται ανά συµβατικό 
αντικείµενο (µηχάνηµα /-τα για το ή τα οποίο /-α θα υποβληθεί προσφορά), στην 
παράγραφο 2.2.2.1 της υπ. αριθ. 54/21  ∆ιακήρυξης. 

 
4.3 Λόγοι αποκλεισµού, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στην 

παράγραφο 2.2.3 της υπ. αριθ. 54/21  ∆ιακήρυξης. 
 
4.4 Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.4 της υπ. αριθ. 
54/21  ∆ιακήρυξης. 

 
4.5 Κριτήρια Επιλογής - Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια, 

όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.5 της υπ. αριθ. 54/21  ∆ιακήρυξης.  
 
4.6 Κριτήρια Επιλογής - Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα, όπως 

προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.6 της υπ. αριθ. 54/21  ∆ιακήρυξης.  
 
4.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.7 της υπ. αριθ. 54/21  
∆ιακήρυξης.  

 
4.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων, όπως προσδιορίζεται στην 

παράγραφο 2.2.8 της υπ. αριθ. 54/21  ∆ιακήρυξης. 
 
4.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής, όπως προσδιορίζεται στην 

παράγραφο 2.2.9 της υπ. αριθ. 54/21  ∆ιακήρυξης. 
 

5.  Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

 
5.1 Όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.4 της υπ. αριθ. 54/21  

∆ιακήρυξης. 
 
5.2 Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 

οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 8 µηνών από την επόµενη της διενέργειας, της 
διαδικασίας. Επισηµαίνεται ότι η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύµφωνα 
µε το άρθρο 15 παρ. 1.2.1.1. της ΥΑ για το ΕΣΗ∆ΗΣ τα δικαιολογητικά σε έντυπη 
µορφή υποβάλλονται εντός τριών εργασίµων ηµερών από την καταληκτική 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών και εποµένως η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών µπορεί να γίνει το νωρίτερο 
τέσσερις (4) ηµέρες µετά την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών. Λοιπά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2.4.5 της υπ. αριθ. 54/21 ∆ιακήρυξης. 
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5.3 Λόγοι απόρριψης προσφορών, όπως προσδιορίζονται στην 

παράγραφο 2.4.6 της υπ. αριθ. 54/21 ∆ιακήρυξης. 
 

6. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 
6.1 ∆ιαδικασία, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 της υπ. αριθ. 

54/21 ∆ιακήρυξης. 
 
6.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης  - ∆ικαιολογη-

τικά κατακύρωσης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.2 της υπ. αριθ. 
54/21 ∆ιακήρυξης. 

 
7.  ∆ιαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης. 
 
  7.1 Η σύµβαση για την προµήθεια των µηχανηµάτων θα ανατεθεί ανά 
τύπο µηχανήµατος µε το κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, η οποία 
εκτιµάται βάσει των συγκεκριµένων κριτηρίων των τεχνικών προδιαγραφών για τα 
τµήµατα του Πίνακα υπ΄ αριθ. 9 και βάσει της χαµηλότερης τιµής, για τα 
τµήµατα του Πίνακα υπ΄ αριθ. 10 της υπ’ αριθ. 54/21 ∆ιακήρυξης. 
 
  7.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών, όπως προσδιορίζεται στις 
παραγράφους 2.3.1.2 και 2.3.1.3 της υπ. αριθ. 54/21 ∆ιακήρυξης, αντίστοιχα. 
 
  7.3 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ανά τύπο µηχανήµατος, όπως 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 3.1.2.1.4 της υπ. αριθ. 54/21 ∆ιακήρυξης 

 
8.  Χρηµατοδότηση της Σύµβασης 

 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι η Περιφέρεια 

Αττικής, µε Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851). 
 
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ08510159). 
 
  Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Προµήθεια 
Εξοπλισµού Στρατιωτικών Νοσοκοµείων στην Περιφέρεια Αττικής» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιφερειακό επιχειρησιακό 
πρόγραµµα Αττική 2014 - 2020» µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ. 
3420/13-11-2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5067822. 
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9.  Χρονικές Προθεσµίες ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

 
  9.1 Σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  
από τους ενδιαφερόµενους, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται το αργότερο τέσσερις (4) 
ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2.1.3  της υπ. αριθ. 54/21  ∆ιακήρυξης. 
 
  9.2 Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
Πέµπτη 01/07/21 και ώρα 15:00. 
 
  9.3 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» την Τετάρτη 07/07/21 και ώρα 08:20, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στην παρ. 3.1.1.1.1 της υπ. αριθ. 54/21 ∆ιακήρυξης. 
 
  9.4 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά» και «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά τις ηµεροµηνίες και ώρες 
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παρ. 
3.1.1.1.2  και 3.2 αντίστοιχα, της υπ. αριθ. 54/21  ∆ιακήρυξης. 
 
  9.5 Φυσική αποσφράγιση του φακέλου του προσωρινού αναδόχου µε τα 
επικαιροποιηµένα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην παρ. 3.3  της υπ. αριθ. 54/21  ∆ιακήρυξης.  
 
10. ∆ηµοσιότητα 

 
 10.1 ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
  10.1.1 ∆ηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην επίσηµη 
εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) µε ηµεροµηνία αποστολής του 
τυποποιηµένου εντύπου Ε2, για δηµοσίευση στην ΕΕΕΕ την Τετάρτη 26 Μαϊ 21. 
 

 10.1.2 Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανοιχτής διαδικασίας θα 
γνωστοποιηθούν µέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης σύµφωνα µε τα 
άρθρα 108 παρ. 2 και 65 του Ν. 4412/2016. 
 
 10.2 ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 1  

                                                           
1   Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται 
πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 65 
του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό 
επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τη δηµοσίευση εντός 48 ωρών από τη 
βεβαίωση παραλαβής της διακήρυξης / γνωστοποίησης  
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 10.2.1 Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας 

∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 
  

 10.2.2 Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε 
ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, 
όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα 
ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 133310. 
 

 10.2.3 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 

 
 10.2.4 Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.army.gr στην διαδροµή: 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και 
www.dideap.mil.gr στην διαδροµή: MENU ► ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ► ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, 
καθ’  όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών. 
 
11. Παρεµβάσεις - Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική 
Προστασία 

 
11.1 Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί 

συγκεκριµένη σύµβαση του Ν.4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να 
υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτηµά του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 3.4  της υπ. αριθ. 54/21 
∆ιακήρυξης. 
 

11.2 Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις 
διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση διαµεσολάβησης. 
∆ιευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών ή, 
ενδεχοµένως, επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και 
τηλεοµοιοτυπίας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από 
την οποία µπορούν να λαµβάνονται αυτές οι πληροφορίες:  
 

11.2.1    Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Λ. Θηβών 196-
198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233 ΕΛΛΑ∆Α, Τηλέφωνο: +30 2132141216, 
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Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aepp@aepp-procurement.gr Φαξ: +30 2132141229, 
∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr. 

 
11.2.2    ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ, Αθήνα, ΤΚ 17778, τηλ.: 

2103483150. ∆εν εφαρµόζονται διαδικασίες διαµεσολάβησης. Προθεσµίες 
προσφυγών ως Ν. 3886/10. 
 
12. Η διαδικασία σύναψης σύµβασης και η εκτέλεσή της καλύπτεται από τις 
διατάξεις του ν. 4412/16 και από τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Προµηθειών (GPA). 
 

 Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
  

Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7α,β,γ  
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270679-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Ιατρικές συσκευές
2021/S 103-270679

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (Α.Σ.Δ.Υ.Σ.) - Διεύθυνση Προμηθειών 
(Δ.Π.Μ.)
Ταχ. διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 177 78
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπολοχαγός (ΥΦ) Αναστάσιος Κατραχούρας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103483138
Φαξ:  +30 2103454603
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
(Α.Δ. 54/21) Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων για την 
σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού Στρατιωτικών Νοσοκομείων (Σ.Ν.) στην Περιφέρεια Αττικής.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33100000 Ιατρικές συσκευές
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τα Σ.Ν. στην Περιφέρεια Αττικής, για την εύρυθμη 
λειτουργία τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα λειτουργεί και θα φυλάσσεται στα 
Σ.Ν. της Περιφέρειας Αττικής.
Ο προς προμήθεια εξοπλισμός αποτελείται από διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων, με σκοπό την πληρέστερη 
κάλυψη των αναγκών των Σ.Ν., όπως αναλυτικά αναφέρονται στους πίνακες υπ' αριθ. 2 και 3 της διακήρυξης, 
και σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Ι» της διακήρυξης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 838 709.66 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ψηφιακός αγγειογράφος - στεφανιογράφος (τεμ.2).
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33111721 Συσκευές ψηφιακής αγγειογραφίας

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. - 251 Γ.Ν.Α..

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) ψηφιακών αγγειογράφων - στεφανιογράφων (CPV 
33111721), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή ΠΕΔ-Α-00552, τους όρους και τα 
λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 370 967.74 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159)· περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ «Αττική 2014 - 2020», με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Δικέφαλη Τομογραφική Γ-Κάμερα (SPECT) (τεμ.1)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33111620 Κάμερες ακτίνων γάμμα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΝΝΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μιας (1) Δικέφαλης Τομογραφικής Γ-Κάμερας (SPECT) (CPV 
33111620), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή ΠΕΔ-Α-00112, τους όρους και τα 
λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 935.48 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159), περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Χειρουργικό Μικροσκόπιο για Ν/Χ χρήση (τεμ.1)
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Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38510000 Μικροσκόπια

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΝΝΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκόπιου για Ν/Χ χρήση (CPV 
38510000), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή ΠΕΔ-Α-00162, τους όρους και τα 
λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 245 967.74 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 45
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159), περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ψηφιακός Μαστογράφος (τεμ.1)
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33111650 Συσκευές μαστογραφίας

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
401 ΓΣΝΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

31/05/2021 S103
https://ted.europa.eu/TED

4 / 15

ΑΔΑ: Ψ0Β36-ΑΗΦ



EE/S S103
31/05/2021
270679-2021-EL

5 / 15

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) Ψηφιακού Μαστογράφου (CPV 33111650), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή ΠΕΔ-A-00549, τους όρους και τα λοιπά στοιχεία 
που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 302 419.35 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159), περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ηλεκτρονικός Τομογράφος Φωτονίων Γ-Κάμερα 2 Κεφαλών (SPECT-CT) (τεμ.1)
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33111620 Κάμερες ακτίνων γάμμα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
401 ΓΣΝΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) Ηλεκτρονικού Τομογράφου Φωτονίων Γ-Κάμερα 2 
Κεφαλών (SPECT-CT) (CPV 33111620), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή 
ΠΕΔ-Α-551, τους όρους και τα λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 483 870.97 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159), περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορητό Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα (C-arm) (τεμ.3)
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33111400 Συσκευές ακτινοσκόπησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
401 ΓΣΝΑ - ΝΙΜΤΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τριών (3) Φορητών Ακτινοσκοπικών Μηχανημάτων (C-arm) (CPV 
33111400), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή ΠΕΔ-A-00404, τους όρους και τα 
λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 266 129.03 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
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Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159), περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Μαγνητικός Τομογράφος (τεμ.1)
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33111610 Μονάδα μαγνητικού συντονισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
251 ΓΝΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) Μαγνητικού Τομογράφου (CPV 33111610), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή ΠΕΔ-A-01008, τους όρους και τα λοιπά στοιχεία 
που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 952 419.35 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159), περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Βρογχοσκόπιο EBUS-TBNA (τεμ.2)
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Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33112200 Μονάδα υπερήχων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
401 ΓΣΝΑ - ΝΙΜΤΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) Βρογχοσκόπιων EBUS-TBNA (CPV 33112200), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή ΠΕΔ-A-00514, τους όρους και τα λοιπά στοιχεία 
που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 500 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159), περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Οπτική Τομογραφία Συνοχής OCT (τεμ.1)
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33122000 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΝΙΜΤΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μιας (1) Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής OCT (CPV 33122000), 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή με ΑΔΑ: Ω32ΩΟΡΛ0-Κ56, τους όρους και τα 
λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 99 193.55 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159), περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Χειρουργικό Μικροσκόπιο (τεμ.1)
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38510000 Μικροσκόπια

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
401 ΓΣΝΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου (CPV 38510000), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή ΠΕΔ-Α-00641, τους όρους και τα λοιπά στοιχεία 
που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 141 129.03 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε ημέρες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159), περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πλήρης Πύργος Ενδοσκοπήσεων (τεμ.1)
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33168000 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΝΙΜΤΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) Πλήρης Πύργου Ενδοσκοπήσεων (CPV 33168000), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή με ΑΔΑ: 6ΔΡΖΟΡΛ0-ΔΣΣ, τους όρους και τα λοιπά 
στοιχεία που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 201 612.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 45
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159), περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πύργος ΩΡΛ Χειρουργικός Ενδοσκοπικός (τεμ.1)
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33168000 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
401 ΓΣΝΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) Πύργου ΩΡΛ Χειρουργικός Ενδοσκοπικός (CPV 
33168000), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή ΠΕΔ-Α-00327, τους όρους και τα 
λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 33 064.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 40
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ08510159), περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων στην Περιφέρεια Αττικής», του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 με MIS 5067822.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

31/05/2021 S103
https://ted.europa.eu/TED

11 / 15

ΑΔΑ: Ψ0Β36-ΑΗΦ



EE/S S103
31/05/2021
270679-2021-EL

12 / 15

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Όπως αναφέρονται στην παράγραφο:
2.2.4) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.
2.2.4.1) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης (π.χ. 
εμπορία ή/και κατασκευή των συγκεκριμένων συμβατικών ειδών).
2.2.4.2) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
2.2.4.3 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
2.2.4.4) Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης.
Διευκρίνιση: Διευκρινίζεται ότι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, δύνανται 
εναλλακτικά να υποβάλουν ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση τού 
συγκεκριμένου επαγγέλματος, στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία και σε περίπτωση 
που δεν υφίσταται η εγγραφή σε εθνικά μητρώα.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως καθορίζονται στην παράγραφο 4.3 της σχετικής διακήρυξης με τίτλο «Όροι εκτέλεσης της σύμβασης» και 
τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/07/2021
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Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/07/2021
Τοπική ώρα: 08:20
Τόπος:
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (Α.Σ.Δ.Υ.Σ.) - Διεύθυνση Προμηθειών (Δ.Π.Μ.)
Πέτρου Ράλλη 1
Ταύρος Αττικής
Τ.Κ. 177 78

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Υποχρεώσεις υποβολής εγγυήσεων
Παράγραφος 2.2.2.1 του τεύχους διακήρυξης: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγύηση συμμετοχής, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται στο δυο τοις εκατό (2 %) της προϋπολογισθείσας, αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, 
με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Παράγραφος 4.1.1 του τεύχους διακήρυξης: Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Παράγραφος 4.1.9 του τεύχους διακήρυξης: Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου 
ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. του
Παρόντος, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλομένης προκαταβολής
Παράγραφος 4.1.11 του τεύχους διακήρυξης:Ο ανάδοχος / προμηθευτής, οφείλει να παράσχει «Εγγύηση καλής 
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 
δυσλειτουργία των αγαθών κατά την (προσφερόμενη) περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι, η διάρκειά της 
να είναι σύμφωνα με την προσφερόμενη περίοδο εγγύησης με χρόνο έναρξης υπολογισμού την ημερομηνία 
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οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το ύψος της εγγυητικής καλής λειτουργίας ανά τμήμα έχει όπως 
παρακάτω:
1) ψηφιακός αγγειογράφος - στεφανιογράφος 27 420,00 EUR·
2) δικέφαλη τομογραφική γ-κάμερα (spect) 4 840,00 EUR·
3) Xειρουργικό μικροσκόπιο για Ν/Χ χρήση 4 920,00 EUR·
4) ψηφιακός μαστογράφος 6 050,00 EUR·
5) ηλεκτρονικός τομογράφος φωτονίων γ-κάμερα 2 κεφαλών (spect-CT) 9 680,00 EUR·
6) φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα (C-arm) 5 325,00 EUR·
7) μαγνητικός τομογράφος 19 050,00 EUR·
8) βρογχοσκόπιο EBUS-TBNA: 10 000,00 EUR·
9) οπτική τομογραφία συνοχής OCT: 1 985,00 EUR·
10) χειρουργικό μικροσκόπιο: 2 825,00 EUR·
11) πλήρης πύργος ενδοσκοπήσεων: 4 035,00 EUR·
12) πύργος Ω.Ρ.Λ. χειρουργικός ενδοσκοπικός: 665,00 EUR.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΥΠ.ΕΘ.Α.
Ταχ. διεύθυνση: Μεσογείων 227 - 231
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 154 51
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2106598187
Φαξ:  +30 2106598169
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.army.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3.4.2 της σχετικής διακήρυξης και συγκεκριμένα:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
3.4.2.1) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
3.4.2.2) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
3.4.2.3) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
3.4.2.4) σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/05/2021
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