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Θέµα : Περίληψη διακήρυξης για την προµήθεια του είδους «Aναλώσιµα Υλικά Θεραπείας 

Νεφρών » 

       Ανακοινώνουµε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ. αριθµ. 10η/20-
03-2015 απόφαση του ∆.Σ., διενεργεί δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια του είδους «Αναλώσιµα Υλικά Θεραπείας 
Νεφρών» (CPV 33181500-7)  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου). Ο συνολικός 
προϋπολογισµός για το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου) ανέρχεται στα #119.552,09€ # 
συµπ. Φ.Π.Α  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.∆.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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων”. 
Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.: η 25/04/2016 . 
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.: η 25/04/2016   
και ώρα 14:00 µ.µ.  
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.: η 
25η ΜΑΪΟΥ  2016 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 14.00 µ.µ. 

Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:  η 31η/05/2016 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.∆Η.Σ- 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής). 

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