
1 
 

 
 
 
 

 
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο. 1/2021 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

για την προμήθεια υπηρεσιών στο έργο με τίτλο: «Διοργάνωση Βραβείων Ιατρικής 
Αναγνωρισιμότητας» 

 

1. Αντικείμενο διαγωνισμού 

Το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον κλάδο της Υγείας για τις ανάγκες υλοποίησης του 

έργου «Βραβεία Ιατρικής Αναγνωρισιμότητας» προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την 

ανάθεση της διοργάνωσης των βραβείων Ιατρικής Αναγνωρισιμότητας 2021, που θα διεξαχθούν για 

το φθινόπωρο του έτους 2021. 

 

2. Περιγραφή του έργου 

Η παρούσα προκήρυξη συνίσταται στην ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τη διοργάνωση, 

τη λειτουργική υποστήριξη και το διαδικτυακό και φυσική προώθηση (marketing) των «Βραβείων 

Ιατρικής Αναγνωρισιμότητας 2021» που διοργανώνει το Ινστιτούτο, όπου θα βραβευτούν οι ιδιώτες 

γιατροί και ιδιωτικές κλινικές που έχουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα από τον κόσμο και σημαντική 

ψηφιακή παρουσία.  

 

3. Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

που παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακού marketing και διαφήμισης. 

 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει 

απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 

2. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 

4. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 
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5. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της. 

  

4. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Προθεσμία υποβολής προσφορών 27η Απριλίου 2021 και ώρα Ελλάδος 11:00πμ. 

Αποσφράγιση προσφορών την 28η Απριλίου 2021 και ώρα 11:00π.μ. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον καλύτερη επιλογή σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και την παρελθούσα εμπειρία σε αντίστοιχη διοργάνωση βραβείων. 

 

5. Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι προσφορές: 

1. Υποβάλλονται με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 

2. Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 

3. Αφορούν ολόκληρο το έργο. 

  

6. Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης 

Για την προκήρυξη αυτή μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από την επίσημη Ιστοσελίδα 

του Ινστιτούτου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Κλάδο της Υγείας (www.idigit-healthcare.gr). Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν τηλεφωνικά συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 

της παρούσας προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την 

προκήρυξη παρέχονται το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που 

έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

 

7. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/4/2021 με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 11.00 π.μ. και 

ώρα λήξης υποβολής την 27/4/2021 και ώρα 11.00 π.μ. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 

παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται, εκτός αν η επίδοση προσφορών που 

άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

  

8. Διαδικασία υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ινστιτούτου info@idigit-

healthcare.gr και θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

  

9. Αποσφράγιση προσφορών 

http://www.idigit-healthcare.gr/
mailto:info@idigit-healthcare.gr
mailto:info@idigit-healthcare.gr
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Η αποσφράγιση των προσφορών, που έχουν παραληφθεί έγκαιρα, θα γίνει από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στις 28/04/2021 και ώρα 11:00πμ.  

 

10. Αξιολόγηση – Επιλογή Ανάδοχου 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού στον Κλάδο της Υγείας. Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να ζητήσει κατά την αξιολόγηση 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο, μετά τον έλεγχο των εγγράφων στοιχείων που θα 

υποβληθούν και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να το προσκομίσουν. Η μη προσκόμιση των 

απαιτούμενων εγγράφων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου από το Διαγωνισμό. 

Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής της προσφοράς τους 

από την Αναθέτουσα Αρχή, δεδομένου ότι η προσφορά πρέπει να έχει περιέλθει στην Αναθέτουσα 

Αρχή την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται ως καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών. 

Προσφορές, οι οποίες δεν θα καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας θα απορρίπτονται. 

Προσφορές που κατά την αιτιολογημένη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας θα απορρίπτονται.  

 

11. Υπογραφή Σύμβασης 

Με την κοινοποίηση στον Προμηθευτή της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο Προμηθευτής 

θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

Αν ο Προμηθευτής παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον επόμενο μειοδότη. 

  

12. Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του προκηρυσσόμενου έργου θα πραγματοποιηθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα 

Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης 

τεκμηριώνοντας την Απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. 

 

13. Ισχύουσα Νομοθεσία 

Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά 

από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και 

στην εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών 

Δικαστηρίων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ.: 6977748078 

κα Κουμπούλη Σωτηρία. 

 

 


