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Θέμα : Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

       Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ. αριθμ. 10η/20-
03-2015 απόφαση του Δ.Σ., διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης,  για  την  προμήθεια  του  είδους «ΕΙΔΩΝ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (CPV 15511000-3)  για  τις  ανάγκες  του  Γ.Ν. Ηλείας  (Ν.Μ.  Πύργου-
Ν.Μ.Αμαλιάδας). Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας  ανέρχεται στα 
#72.107,27€ # συμπ. Φ.Π.Α  και αναλυτικά :(52.678,91€ συμπ. ΦΠΑ για τη Ν.Μ.Πύργου και 
19.428,34€ συμπ. ΦΠΑ για τη Ν.Μ.Αμαλιάδας) 

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  ηλεκτρονικά μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 και 
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013  “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 06η/06/2016 .
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η  06η/06/2016 
και ώρα 17:00 μ.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: η 
06η ΙΟΥΛΙΟΥ  2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 17:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:  η 12η/07/2016 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11:00 π.μ.  
Για  τα  πλήρη  τεύχη  του  διαγωνισμού  θα  παρέχεται  ελεύθερη  και  πλήρης  πρόσβαση  στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση  του  Γ.Ν.  Ηλέιας  www.nosokomeiopyrgoy.gr,  από  την  ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής).

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος. 

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ
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