INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ
Η
1 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚ ΗΣ
Γ.Ν.Α « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦ ΘΑΛΜΙΑΤΡ ΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛ ΥΚΛΙ ΝΙΚΗ»
Ν.Π.Δ.Δ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ Η
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑ ΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕ ΙΩΝ
Πληροφορίες: Σκουλάκη Σταυρούλα
Ταχ. Δ/ νση: Υψηλά ντου 45-47
Ταχ. Κ ώδικας: 106 76
Τηλέφωνο:213 204 1634
Fax: 213 204 1989

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.04.04 09:09:01
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΒΟΒ4690ΩΧ-ΕΥΝ
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ΑΘΗΝΑ, 04/04/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/144/11617

E-Mail : promithies@evaggelismos-hosp.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το Γ. Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕ ΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛ ΙΝΙΚΗ» έχοντα ς υπόψη τις κείμενες
διατάξεις προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 73/2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την «Αντικατάσταση κουφωμάτων
Θυρών-Παραθύρων σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου».
Πρoϋπολογισμού Δαπάνης 59.675,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ ΠΑ
Οι προσφορές αποστέλλονται στην πιο πά νω ταχυδρομική διεύθυνση συνταγμένες στην Ελληνικ ή γλώσσα
και γίνονται δεκτές έως τις 26/ 04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30πμ., ύστερα από προθεσμία είκοσι
τριών (23) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Στον διαγ ωνισμό μπορούν να
συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσει ς κατά τα ειδικότερα
καθοριζόμενα στη σχετική διακήρυξη, καθώς και κοινοπραξίες προσφερόντων, που σε περίπτωση
κατακύρωσης της υπηρεσίας σ’ αυτές να περιβληθούν στον τύπο της Εταιρείας του Ελληνικού Κ ώδικα.
Η κάλυψη της προα να φερθείσας δαπά νης των 59.675,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ ΠΑ θα γίνει από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0863) και οι όροι πληρωμής καθορίζονται στη σχετική
διακήρυξη.
Αριθμός Δέσμευσης Δαπά νης: 289/2018 ΑΔΑ: ΨΚ ΠΔ4690ΩΧ- ΨΡΒ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβά νουν τα τεύχη της Διακήρυξης από τον διαδικτυακό τόπο του
Νοσοκομείου (www.evaggelismos -hosp. gr).
Έγγραφα σχετικά με τον διαγ ωνισμό που ζητο ύνται, αποστέλλονται τουλάχιστον σε οκτώ (8) εργάσιμες μέρες
από τη λήξη της σχετικής αίτησης, που υποβάλλεται στην πιο πά νω διεύθυνση
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδια φερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους
της προκ ήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του
άρθρου 127 του Ν 4412/2016, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της
προθεσμία ς που έχει ορισθεί για την υποβολή προσφορών. Για περισσότερες πληροφορίες, διακηρύξεις,
γενικούς όρους κλπ μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 213 204 1642 και φαξ: 2132041989, τις
εργάσιμες μέρες και από ώρας 10:00-14:00.
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦ ΘΑΛΜΙΑΤΡ ΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛ ΥΚΛΙ ΝΙΚΗ»
Π. ΓΚΟΥΛ ΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ
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