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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 4

ης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 3/ 1-2-2012 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ∆ιοίκηση της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’
αριθµ. 84/ 1-2-2012 Απόφασης,
προκηρύσσει
Α΄ Επαναληπτικό ∆ιεθνή ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές
σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια Αξονικού Τοµογράφου για τις ανάγκες
του Γ.Ν. Σερρών µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά συνολικού
προϋπολογισµού τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00€) µε Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Τρίτη 27-3-2012 και ώρα 10:00π.µ. στα
γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα 14:00 µ.µ.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Π.∆.Ε. (ΣΑΕΠ 008/8 Κωδικός Έργου Π∆Ε:
2011ΕΠ00880001), είναι ενταγµένο στο Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013 και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ο διαγωνισµός εµπίπτει στις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (Κανονισµός
Προµηθειών ∆ηµοσίου) και του Ν.3886/ 2010 (∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων).
Πληροφορίες από το Τµήµα Προµηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης,
Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρµόδιοι υπάλληλοι: Λασκαρίδης Ηλίας, Κουρτέση
Αθηνά, ∆/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327824-867, FAΧ 2313/ 327838 ).
Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τµήµα Προµηθειών (6ος όροφος,
ασανσέρ Α’) έναντι απόδειξης µε την καταβολή του ποσού των 10,00€ στο Λογιστήριο
(5ος όροφος, ασανσέρ Α’) της 4ης ∆.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Προς διευκόλυνση
των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική
µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).
Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο για την
ενηµέρωσή του και κατ’ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, µε δική του
ευθύνη, µπορεί να ενηµερώνει µε τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, αριθµ.
Τηλεφώνου, αριθµ. Μηχ. Τηλεοµοιοτυπίας, e-mail account κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή,
ώστε να καταστεί δυνατή η ενηµέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών
ερωτηµάτων.
Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της ∆/ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 1-2-2012.
Θεσσαλονίκη, 1-2-2012
Ο ∆ιοικητής
της 4ης Yγειονοµικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
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