
 

 

 
 
ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του με αριθ. 2019-046/Σ συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» 
 
ΣΧΕΤ:  
1. Ο με αριθμό 2019-046/Σ συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ», CPV: 33141126-9, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.962.23€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σε εφαρμογή του Πίνακα 
Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2019 

2. Η  με αριθ. πρωτ. 14939/24-9-2019 Ένσταση της εταιρίας «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.» κατά της 2019-046/Σ 
Διακήρυξης  

3. Το με αριθ. Πρωτ. 15210/27-9-2019 Πρακτικό της επιτροπής Ενστάσεων 

4. Η με αριθ. Β1/31η ΣΥΝ/27-9-2019 (ΑΔΑ: 96Φ946906Ι-ΟΑ6) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Ενστάσεων και μερικής αποδοχής της 
με αριθ. 14939/24-9-2019 Ένστασης 

5. Η με αριθ. Πρωτ. 15234/27-9-20109 ανακοίνωση του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» 

6. Το άρθρο 121, παρ. 5 του ν. 4412/2016 

   
       Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης (άρθρο 121 του ν. 
4412/2016), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους στη βάση του με 
αριθ. Β1 αποσπάσματος της 31ης ΣΥΝ/27-9-2019 του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με το οποίο 
αποφασίστηκε η έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Ενστάσεων και η μερική αποδοχή της 
με αριθ. 14939/24-9-2019 Ένστασης της εταιρίας «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.» κατά της 2019-046/Σ Διακήρυξης, 
παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του με αριθ. 2019-046/Σ συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» (1 σχετικό), έως τη Δευτέρα 7-10-2019. 

       Νέα ημερομηνία διενέργειας, ορίζεται η Τρίτη 8-10-2019 και ώρα 12.00 μ.  

       Οι εταιρίες που έχουν ήδη καταθέσει προσφορά, σε περίπτωση που επιθυμούν να τις τροποποιήσουν 
καλούνται να παραλάβουν τις προσφορές τους και να τις καταθέσουν εκ νέου εντός της δοθείσας 
προθεσμίας. 

       Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία. 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

Σ χ έ δ ι ο   
Θεσσαλονίκη 30-9-2019 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  Αριθμ. πρωτ. 15313 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 

   

 
 

ΠΡΟΣ: 

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Γραφείο: Προμηθειών  

Τηλέφωνο: 2413 304461/464  
Φαξ: 2413 304452  

Πληροφορίες: Mακρίδης Θ.   
E-mail: promagpavlos@outlook.com  
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