
  424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΤΗΛ:2310-381080 
   
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  6 /2012 
 

Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµούµε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών ακτινοφυσικής  

 

 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:  

  α.      Του N.2362/95 

               β. Του N.2286/95 

               γ.       Του Ν.∆γµα υπ’άριθµ. 721/70 

               δ. Του Ν. 154/75 & Π∆ 432/83 

               ε. Φ.801/2/643973/Σ.3138/10-5-85/ΓΕΣ/∆ΟΙ/1β 

              στ. Υπ.Αποφ. Φ800/133/134893/2007 (ΦΕΚ2300Β/2007) 

                ζ.       Του Π.∆.118/07 

                η.       Σ∆ Ν∆Α 3/2005 (Περί Υγειονοµικής Περίθαλψης σε Τρίτους 

                θ.       Του Π∆ 60/07 

                ι.        Φ.831.3/142/651663/Σ.5225/7-8-2012/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4Ο Γρ./∆Μ 

               ια.       Του µε Αριθ. Πρωτ. Γ1/22593/17-9-2010 Έγγραφο  της Νοµαρχιακής  

    Αυτ/σης Θεσσαλονίκης/Γενική ∆ιεύθυνση/∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

 2. Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών ακτινοφυσικής για ένα έτος (1) 

   3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα 30 
ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής σε 
Εµπορικά, Βιοτεχνικά, Επαγγελµατικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια και στην 
ιστοσελίδα του Γ.Ε.Σ. Στην περίπτωση διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη 
η τελευταία ηµεροµηνία 

 4. ∆ιεξαγωγή :    

  α. Τόπος : 424 ΓΣΝΕ (ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ) Περιφερειακή 
οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. 
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   β. Ηµεροµηνία : 02 Οκτ 2012 

  γ. Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών : 

  δ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και 
ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
δηµόσια, µετά τη λήξη του χρόνου υποβολής τους όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α».  

 4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό όπως καθορίζεται στα Π∆ 118/07 και 
Π∆ 60/07 έχουν:  

  α. Οι  Έλληνες πολίτες.  

  β. Οι Αλλοδαποί  

   γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.  

  δ. Οι Συνεταιρισµοί.  

  ε. Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
και κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.  

 5. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, της οποίας αναπόσπαστο µέρος αποτελούν τα εξής Παραρτήµατα:  

  «Α»  : Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού.  

  «Β»  : Ειδικοί Όροι 

  «Γ»  : Σύµβαση (Υπόδειγµα) 

  «∆»  : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

  «Ε»: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

 6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους  συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και 8 ηµέρες προ της 
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α’ του 
Π.∆. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο 3 ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους 
προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο 
εντός 6 ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν 
ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης 
της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π∆ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να 
έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης.  

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών 
δεν εξετάζονται.   

  7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί, παρουσία των 
νοµίµων εκπροσώπων των ενδιαφεροµένων, από την Επιτροπή Παραλαβής - 
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, που θα 
οριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π∆ 118/07 µε νεότερη απόφαση 
σε χρόνο και τόπο που ορίζεται στην παρούσα. 
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 8. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται από το 424 ΓΣΝΕ κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τη συγγραφή 
υποχρεώσεων (∆ιακήρυξη, όροι συµφωνιών, παραρτήµατα, Τεχνική Περιγραφή), 
κάθε ηµέρα από 08:30 – 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών από το Γρ. 
Προµηθειών του 424 ΓΣΝΕ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310381080.  

 9. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  α. Κριτήριο Ανάθεσης  :  Η χαµηλότερη τιµή, ( για παροχή υπηρεσιών 
ακτινοφυσικής. 

  β. ∆ιάρκεια Σύµβασης : 1 έτος από την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

   γ. Τόπος κατάθεσης προσφορών   :   424 ΓΣΝΕ 

  δ. Τόπος διενέργειας διαγωνισµού :   424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προµηθειών 

  ε. Χρόνος κατάθεσης προσφορών : Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού 

      στ.   Κρατήσεις: Ο µειοδότης επιβαρύνεται  µε τις νόµιµες κρατήσεις, 
ανάλογα µε τη διάθεση της πίστωσης. Επίσης ο µειοδότης επιβαρύνεται µε κρατήσεις 
και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων κτλ. Οµοίως από των µειοδότη 
θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήµατος (ΦΕ)  σε ποσοστό 8%, στο ποσό που 
προκύπτει από την καθαρή αξία του διαγωνισµού, αφαιρουµένων των κρατήσεων, σε 
εφαρµογή του άρθρου 24 του Ν. 2198/94. Ο αναλογών ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία 

        ζ.   Τόπος Χορήγησης τεύχους της ∆ιακήρυξης :  424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προµηθειών. 

 
 
 
 
 

             Ταξχος Τσελεντάκης Μιχαήλ 
Ακριβές Αντίγραφο         Υποδιευθυντής 
 
 
 
 
Αλχίας(ΥΓ) Χατζηαθανασίου Βασίλειος 
     Βοηθός Γρ. Προµηθειών 
 
 


