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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Σν Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΘΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΘΑΣΡΕΘΟ ΑΘΗΝΧΝ-ΠΟΛΤΚΛΘΝΘΚΗ» έρνληαο ππφςε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο πξνθεξχζζεη ηνλ ππ’ αξηζκ. 78/2020 πλνπηηθφ Δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εθπφλεζεο Μειέηεο
γηα «ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ –ΜΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΓΚΡΙΕΩΝ» (ΤΠΟΕΡΓΟ 4).
Πρoϋπολογιζμού Δαπάνης 58.131,90€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ
Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ζηελ πην πάλσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ζπληαγκέλεο ζηελ Ειιεληθή γιψζζα
θαη γίλνληαη δεθηέο έσο ηηο 01 / 06 /2020, ημέρα Δεσηέρα θαη ψξα 13:00μμ., χζηεξα απφ πξνζεζκία έληεθα
( 11 ) εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο ζην Κ.Η.Μ.ΔΗ.. ηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαηά ηα εηδηθφηεξα
θαζνξηδφκελα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε, θαζψο θαη θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, πνπ ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζ’ απηέο λα πεξηβιεζνχλ ζηνλ ηχπν ηεο Εηαηξείαο ηνπ Ειιεληθνχ Κψδηθα.
Η θάιπςε ηεο πξναλαθεξζείζαο δαπάλεο ησλ 58.131,90€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ ζα γίλεη απφ
ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΚΑΕ 9916) θαη νη φξνη πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε. Αξηζκφο Δέζκεπζεο Δαπάλεο:619/2020 ΑΔΑ: Φ11Δ4690ΧΥ-ΜΝΝ.
Ο διαγωνιζμός θα διενεργηθεί ζηις

02 / 06 /2020 ημέρα

Σρίηη

και ώρα 11:00 πμ

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Δηαθήξπμεο από ηον διαδικησακό ηόπο ηοσ
Νοζοκομείοσ (www.evaggelismos-hosp.gr).
Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ πνπ δεηνχληαη, απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ ζε νθηψ (8) εξγάζηκεο κέξεο
απφ ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ πην πάλσ δηεχζπλζε
ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο
ηεο πξνθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ
άξζξνπ 127 ηνπ Ν 4412/2016, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δηαθεξχμεηο,
γεληθνχο φξνπο θιπ κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην ηειέθσλν 213 204 1633 θαη θαμ: 2132041838, ηηο
εξγάζηκεο κέξεο θαη απφ ψξαο 10:00-14:00.
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