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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων  του Δήμου Αρριανών 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 28/2019  (ΑΔΑ: ΩΑΒΔΩΨΣ-Τ1Ν) απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής του Δήμου Αρριανών επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής.για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014-2020 («Policies for Enhancing Acessto Health Services in Deprived Areas» με 
ακρωνύμιο The Healthy Municipality), εκτιμώμενης αξίας 40.322,58€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: 

Δήμος Αρριανών,  
Δημοτικό Κατάστημα Φιλύρας 
Οικισμός Φιλύρα 
Ταχ.Κωδ.: 69300  
Τηλ.:2531352825 
Telefax: 2531352808 
E-mail:filyra@0924.syzefxis.gov.gr, 
 

Ιστοσελίδα: www.arriana.gr 

2) Κωδικός CPV:85121000-3- «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού» 
3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL513{Ροδόπη}. 
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμουwww.arriana.gr. 
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών 
προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ωςαπαράδεκτες. 
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις 

mailto:v.karaolanis@0602.syzefxis.gov.gr,
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ΑΔΑ: 6ΩΙΛΩΨΣ-ΘΝΓ



προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση 
δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να παρέχουν 
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (βλ. οδηγίες στην παρ. 2.2.9 και 2.4.3 της Διακήρυξης). 
7) Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η 
προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων  του Δήμου Αρριανών  
που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014-2020 («Policies for Enhancing Acess to Health Services in Deprived 
Areas» με ακρωνύμιο The Healthy Municipality) . Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα είδη θα 
είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις  σχετικές  προδιαγραφές, θα έχουν τις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί καθώς και η προσφορά του.  
8) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς,είτε 
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών και Αξιολόγησης  
Προσφορών  του Δήμου Αρριανών , ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΦΙΛΛΥΡΑ (έδρα Δήμου Αρριανών), 
ΣΑΠΕΣ 69300 είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΡΙΑΝΩΝ,ΦΙΛΛΥΡΑ,ΣΑΠΕΣ 69300 είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της  
αναθέτουσας  αρχής, ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ,ΦΙΛΛΥΡΑ,ΣΑΠΕΣ 69300 και οι προθεσμίες 
υποβολής των προσφορών έχουν ωςεξής: 
- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 12-07-2019 ημέρα Παρασκευή 
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00:00. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς. 

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 
δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του. 
10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
11) Διάρκεια Σύμβασης: Ο χρόνος παράδοσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημερολογιακές ημέρες. 
12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού 
χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών 
(806,45€).  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.  
13) Ενστάσεις: Ενστάσεις μπορεί να υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
127  Ν.4412/2016, όπως ισχύει.Βλ. σχετικά: Άρθρο 5.4 της διακήρυξης. 
14) Χρηματοδότηση Σύμβασης: Η συνολική εκτιμώμενη αξία  της ανέρχεται στο ποσό των 
50,000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η Προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. 
60.7135.02 εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αρριανών.  
15) Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, 
τοπική ή της έδρας του νομού και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.arriana.gr. 
16) Όροι: Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. πρωτ. 6361/26.6.2019 διακήρυξης 
(ΑΔΑΜ:19PROC005169894)  και του αριθ. 5869/2019 πρακτικού σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα ιατρεία του Δήμου Αρριανών του Γ.Ν. 
Κομοτηνής ‘’ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ’’ . 

          Ο Δήμαρχος Αρριανών 
Αμέτ Ριτβάν 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΩΙΛΩΨΣ-ΘΝΓ
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