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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Ψ40346906Ψ-ΑΙΤ 

Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009248918 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  238/21  – Α.Δ.Α.: ΩΞ8Ε46906Ψ-Α0Σ 

 

                                                                                                                               
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 

    ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2
ης 

Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                        Νίκαια, 23/9/2021  

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ                                                       Αρ. Πρωτ.: 41402 

              "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 

    -Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" 
                  ------------------------         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση     Δ. Μαντούβαλου 3 

Ταχ. Κώδικας  184 54   ΝΙΚΑΙΑ 

Πληροφορίες : Δ. Κυλάκου   

Τηλέφωνο : 213 2077407-8 

Fax : 210 4910602 

E-mail : prom@nikaia-hosp.gr 
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   
      

Το Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», έχοντας υπ΄ όψιν τις κείμενες 

διατάξεις: 
 

 Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  
  

Συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 4/2021, Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 139872), με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

τιμής, για την προμήθεια ενδοσκοπικού εξοπλισμού χειρουργείου για τη διενέργεια ESD – 

ενδοσκοπικού συστήματος (full high definition που αποτελείται  από έναν επεξεργαστή, μία πηγή 

φωτισμού, μία οθόνη, αναρρόφηση, σύστημα CO2, αντλία νερού συμβατό με τα υπάρχοντα 

ενδοσκόπια ανωτέρου πεπτικού) για την κάλυψη των αναγκών του  Γαστρεντερολογικού 

τμήματος του Νοσοκομείου μας, (CPV 33168000-5, (Διατάξεις ενδοσκοπίας & ενδοχειρουργικής)), 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 8/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 13/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00 π.μ. 

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού (Α.Δ. 4/21) αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ (http://eprocurement.gov.gr),  

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

(https://login.eprocurement.gov.gr) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην ιστοσελίδα 
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του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα 

Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.nikaia-hosp.gr  

Προμήθειες  Διακηρύξεις διαγωνισμών). 

Η παραλαβή της διακήρυξης σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΝΠ “Αγιος 

Παντελεήμων’’- ΓΝΔΑ “Η Αγία Βαρβάρα” είναι προαιρετική. 

 

Αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, αποτελεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 

αναρτημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου -.xml, το οποίο και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν 

οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να συντάξουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας  eEΕΕΣ - 

eΤΕΥΔ του διαδικτυακού τόπου  http://www.eprocurement.gov.gr, στο πεδίο «PromitheusESPDint 

- ηλεκτρονικές υπηρεσίες  eEΕΕΣ – eΤΕΥΔ», τη σχετική απάντησή τους. 

 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, 

κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στα τηλέφωνα  213-2077407 &  8. 
 
 

                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 

                   

                                                                                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΜΥΤΟΓΛΟΥ 
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