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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2307 απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στην 
συνεδρίαση 483/18.8.2022 μετατίθεται κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που 
θα αναλάβει την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και 
απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια 
Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας» και θα υλοποιηθεί σε τρία (3) τμήματα με 
διάρκεια υλοποίησης κάθε τμήματος οριζόμενη σε δέκα έξι (16) μήνες.  Η 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 29.309.475,00€ πλέον ΦΠΑ 
(36.343.749,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) περιλαμβάνει δε, προαίρεση συνολικά 
14.278.975,00 € πλέον ΦΠΑ (συν. 17.705.929,00 € με ΦΠΑ) κ 2.416.500,00 € πλέον ΦΠΑ 
(2.996.460,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
 

Ως εκ τούτου νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  ορίζεται η 
3/10/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μμ.  

 

Κατά συνέπεια τροποποιούνται ως ακολούθως τα κάτωθι άρθρα της διακήρυξης: 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
 
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 3/10/2022 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 13.00μμ και η ημερομηνία διενέργειας η 7/10/2022 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00πμ.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
(Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr. 
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1.  
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μη 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), ήτοι :  

Τμήμα 1 111.906,00 Ευρώ  
 

Τμήμα 2 94.106,00 Ευρώ  
 

Τμήμα 3 94.598,00 Ευρώ  
 

 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση.  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 «Χρόνος Ισχύος των 
Προσφορών» της παρούσας, ήτοι μέχρι 8/11/2023 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής.  
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, 
το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 
ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12)  μηνών από την επόμενη της νέας ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι 8/10/2023. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 



 

 

 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν 
ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη 
απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της συμφωνίας –πλαίσιο εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε  
 
Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις της με αρ. πρ.  Διακήρυξης 8078/30.6.2022. 
 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και διακήρυξη παρέχονται από το Τμήμα 
Διαγωνισμών –Λυκούργου 10 - 2ος  όροφος - όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9.00οο έως 
14.00οο, στα τηλέφωνα 213 21 68 183 & 213 21 68 420. 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικής δημοσίευσης του 
παρόντος διαγωνισμού καθώς και της αναρτημένης στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
(www.idika.gr ) Διακήρυξης.    

 

   Νίκη Τσούμα  

     Πρόεδρος  Δ.Σ. &  

    Διευθύνουσα Σύμβουλος 
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