
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας     - The 

Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and 
Bulgaria» 

      

 
 

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Θερμοκοιτίδων διακομιδής 

νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα  για το έργο «Integrated Territorial Synergies for 

Children Health and Protection II/ INTERSYC II»  

     Αρ. πρωτ. 352825 

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια δύο 

(2) Θερμοκοιτίδων διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα στο πλαίσιο  

υλοποίησης του έργου: «Integrated Territorial Synergies for Children Health and 

Protection II / INTERSYC II», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A 

Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020,  με CPV:  33100000-1 Ιατρικές συσκευές, συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ή 

51.612,90 € χωρίς το Φ.Π.Α.). Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης 

τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 

3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός» του έργου 

«Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC ΙΙ» που 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και από 

εθνικούς πόρους (κατά 15%). 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 10/05/2019, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 16:00μ.μ.. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα εξεταστεί καμία 

εκπρόθεσμη προσφορά. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στην ηλ. διεύθυνση: projects@hamogelo.gr, είτε αυτοπροσώπως ή με εταιρία 

ταχυμεταφοράς (courier), στην ταχυδρομική διεύθυνση: Το Χαμόγελο του Παιδιού, 

Νεοφύτου Βάμβα 7 , Τ.Κ. 10674 Αθήνα 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται στην κ. Αργυρώ 

Κατσιπάνου στο Τηλ.: 2103606050 ή στην ηλ. διεύθυνση: projects@hamogelo.gr.Το πλήρες 

τεύχος της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» στη διεύθυνση https://www.hamogelo.gr, καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη http://www.greece-bulgaria.eu/project-news/  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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