INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.07.14 12:51:15
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΖ564690ΩΧ-ΒΣ1

Αναρηηρέα ζηο Διαύγεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Η
1 ΤΠΕ ΑΣΣΙΚΗ
Γ.Ν.Α « Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»
Ν.Π.Δ.Δ
ΤΠΗΡΕΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΤΠΟΔ/ΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πιεξνθνξίεο: Α. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ
Σαρ. Δ/λζε: Τςειάληνπ 45-47
Σαρ. Κώδηθαο: 106 76
Σειέθσλν:213 2041779
Fax: 213 204 1838

ΑΘΗΝΑ, 14/07/2020
ΑΡ. ΠΡΩΣ: 11/07/415/22683

E-Mail : promithies@evaggelismos-hosp.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Σν Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» έρνληαο ππόςε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο πξνθεξύζζεη ηνλ ππ’ αξηζκ. 104/2020 πλνπηηθό Δηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή για την «Ανάδειξη

αναδόχου με ςκοπό τη Αρχειοθζτηςη-Σαξινόμηςη-Σακτοποίηςη &Εκκαθάριςη Αρχειακοφ
Τλικοφ του Γ.Ν.Α «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ –ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ Βάςει
του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ (GDPR) 679/2016 περί προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων».
Πρoϋπολογιζμού Δαπάνης 74.400,00€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ
Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ζηελ πην πάλσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ζπληαγκέλεο ζηελ Ειιεληθή γιώζζα
θαη γίλνληαη δεθηέο έσο ηηο 28/07/2020, ημέρα Σρίηη θαη ώξα 10:30πμ., ύζηεξα από πξνζεζκία δεθαπέληε
(15) εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνύζεο ζην Κ.Η.Μ.ΔΗ.. ηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα
ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ πιεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο θαηά ηα εηδηθόηεξα
θαζνξηδόκελα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε, θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο πξνζθεξόλησλ, πνπ ζε πεξίπησζε
θαηαθύξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζ’ απηέο λα πεξηβιεζνύλ ζηνλ ηύπν ηεο Εηαηξείαο ηνπ Ειιεληθνύ Κώδηθα.
Η θάιπςε ηεο πξναλαθεξζείζαο δαπάλεο ησλ 74.400,00€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ ζα γίλεη από
ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΚΑΕ 0439) θαη νη όξνη πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε.
Αξηζκόο Δέζκεπζεο Δαπάλεο: 733/2020 ΑΔΑ: 60Λ74690ΩΥ-ΩΝΚ.
Ο διαγωνιζμός θα διενεργηθεί ζηις 28/07/2020 ημέρα Σρίηη και ώρα 12:00 μμ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεύρε ηεο Δηαθήξπμεο από ηον διαδικησακό ηόπο ηοσ
Νοζοκομείοσ (www.evaggelismos-hosp.gr).
Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό πνπ δεηνύληαη, απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ ζε νθηώ (8) εξγάζηκεο κέξεο
από ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ πην πάλσ δηεύζπλζε
ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε όξνπο
ηεο πξνθήξπμεο κέρξη θαη νθηώ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ
άξζξνπ 127 ηνπ Ν 4412/2016, απηέο παξέρνληαη ην αξγόηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, δηαθεξύμεηο,
γεληθνύο όξνπο θιπ κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην ηειέθσλν 213 204 1642 θαη θαμ: 2132041838, ηηο
εξγάζηκεο κέξεο θαη από ώξαο 10:00-14:00.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θεωρήθηκε για ηην ακρίβεια
ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
Η Προϊζηαμένη ηης Γραμμαηείας
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»
ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟ
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