
 
 

                             
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
              ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

     
 
 
     
 
 
 
 
 
Θέμα: «Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» (καρδιογράφοι, απινιδωτές, 

πιεσόμετρα, οξύμετρα δακτύλου, πιεσόμετρα παιδικά, οξύμετρα παιδικά, νεφελοποιητές) (cpv 38434540-3 

βιοϊατρικός εξοπλισμός) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Γουμένισσας, Δροσάτου και Πολυκάστρου 

αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινές 

δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή» («Joint Actions for the 

protection and improvement of public health in the Cross-Border Area») με ακρωνύμιο “IpA Shield II”, παραδοτέο 

3.3.1., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.046,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο 

αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.». 

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της με αριθμό 

14461/3.4.2019 (ΑΔΑ:Ω4Ξ9ΟΡ1Ο-ΜΞΦ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 

Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, την  14  / 6  /2019, για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» (καρδιογράφοι, 

απινιδωτές, πιεσόμετρα, οξύμετρα δακτύλου, πιεσόμετρα παιδικά, οξύμετρα παιδικά, νεφελοποιητές) (cpv 

38434540-3 βιοϊατρικός εξοπλισμός) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Γουμένισσας, Δροσάτου και Πολυκάστρου 

αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινές 

δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή» («Joint Actions for the 

protection and improvement of public health in the Cross-Border Area») με ακρωνύμιο “IpA Shield II”, παραδοτέο 

3.3.1., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριανταεπτά χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών 

(37.046,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά, σύμφωνα με τη με αριθμό 26/2019 

Διακήρυξη της υπηρεσίας μας.    
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ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ          
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ            

ΤΜΗΜΑ :           ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 

 

Tαχ. Διεύθυνση :   Αριστοτέλους 16  

Tαχ. Κώδικας :   546 23 Θεσσαλονίκη  

Πληροφορίες  :    Σ.Τσιπανίδου 
Τηλέφωνο :    2313 327.812  
Fax :   2313 327.838 
email :    promithies@4ype.gr  

 
 

 

Θεσσαλονίκη,      31/5/2019 

Αρ. Πρωτ.               22935 
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