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E-Mail : promithies@evaggelismos-hosp.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Σν Γ.Ν.Α. «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» έρνληαο ππόςε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο πξνθεξύζζεη ηνλ ππ’ αξηζκ. 35/2020 πλνπηηθό Γηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή γηα ηελ παξνρή «Τπεξεζηώλ Δζσηεξηθνύ
Διεγθηή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Ννζνθνκείσλ Δπαγγειηζκόο & Οθζαικηαηξείν Αζελώλ».
Πρoϋπολογιζμού Δαπάνης 6.500,00€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ
Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ζηελ πην πάλσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιώζζα
θαη γίλνληαη δεθηέο έσο ηηο 19/10/2020, ημέρα Δεσηέρα θαη ώξα 10:30πμ., ύζηεξα από πξνζεζκία δώδεθα
(12) εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνύζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 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 Δηαηξείαο ηνπ Διιεληθνύ Κώδηθα.
Η θάιπςε ηεο πξναλαθεξζείζαο δαπάλεο ησλ 6.500,00€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ ζα γίλεη από ηνλ
Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΚΑΔ 0899) θαη νη όξνη πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε.
Αξηζκόο Γέζκεπζεο Γαπάλεο: 1047/2020 ΑΓΑ: 6Β7Θ4690ΩΥ-Ο1Θ.
Ο διαγωνιζμός θα διενεργηθεί ζηις 19/10/2020 ημέρα Δεσηέρα και ώρα 12:00 μμ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεύρε ηεο Γηαθήξπμεο 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 1779 θαη θαμ: 2132041838, ηηο
εξγάζηκεο κέξεο θαη από ώξαο 10:00-14:00.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θεωρήθηκε για ηην ακρίβεια
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