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Περίληψη της με αριθ.  2018-006. διακήρυξης 
ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 63368

To Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Προκηρύσσει

στα πλαίσια του Π.Π.Υ.Υ. 2015, ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την
ανάδειξη  αναδόχου  αναφορικά  με  «ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ  ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ»,  CPV: 33184500-8, με
σφραγισμένες  προσφορές  σε  ευρώ,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  118.441,56€
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  τις  ετήσιες  ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» με  κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής (χαμηλότερη
τιμή), με μονομερές δικαίωμα παράτασης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται  κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που
ανέρχεται  σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή του τμήματος
στο οποίο συμμετέχει  ο προσφέρων, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει  για
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στις 28-09-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία  έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών από τους  ενδιαφερόμενους
στην ανωτέρω διαδικτυακή πύλη, ορίζεται η Δευτέρα 03-09-2018,  ώρα 11:00. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η  Δευτέρα  24-
09-2018, ώρα 18:00 μ.μ.

Χρόνος  ισχύος  προσφορών:  Τριακόσιες  εξήντα  πέντε  (365) ημερολογιακές  ημέρες,
προσμετρούμενες  από  την  επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  του
διαγωνισμού.

Προς  διευκόλυνση  των  ενδιαφερόμενων,  η  διακήρυξη  θα  αναρτηθεί  στις  31-08-2018 στην
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 63368  καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
στην διαδρομή(URL) 

http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ     ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  . 
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Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στη Διαύγεια, στον ελληνικό τύπο και στα
Επιμελητήρια ορίζεται η Παρασκευή 24-08-2018

Οι  ενδιαφερόμενοι  για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου, Εθνικής Αντιστάσεως 161, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 55134 ή στα τηλέφωνα
2313304464/461, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης στο email: promagpavlos  @  outlook  .  com  
(Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Ε. Βαρβέρη - Μακρίδης Θ.).

                                                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                      ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
                                                                         Msc Ιατρικής Φυσικής 

                                                                                                MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας               
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