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   ΠΤΡΓΟ     23/07/2020 

   ΑΡ. ΠΡΩΣ:   15932 

 

Σμήμα 

Πληποθοπίερ 

Σασ. Γιεύθςνζη 

Σηλέθυνο 

FAX 

ΣΗΛ 

E-mail 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

Ππομηθειών 

Ποςλιάζηρ Α. 

27131 

Δ.Ο. Πύπγος - Παηπών  

2621361474 

2621361193 

promithiesgnpyr@gmail.com 

 ΑΡ. ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΗΓΗ: 95243 

 

Θέμα : Πεπίλητη διακήπςξηρ για «ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ» (CPV 90524100-7). 

     Ανακοινώνοςμε όηι ηο Γ.Ν. Ηλείαρ-Ν.Μ. Πύπγος ύζηεπα από ηην ςπ΄απιθ. 515
η
/21-07-2020 

Απόθαζη Γιοικηηή ηος Γ.Ν. Ηλείαρ, διενεπγεί δημόζιο ανοικηό ηλεκηπονικό διαγυνιζμό (κάηυ ηυν οπίυν) 

με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, αποκλειζηικά βάζει ηηρ 

ηιμήρ, για ηην ανάδειξη αναδόσος για  «ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ» (CPV 90524100-7) για ηιρ ανάγκερ ηος Γ.Ν. Ηλείαρ (Ν.Μ. Πύπγος), πποϋπολογιζμού 

#201.598,46€# ζςμπ. Φ.Π.Α  για ένα (1) έηορ. 

 Ο πποϋπολογιζμόρ  θα βαπύνει ηιρ οικείερ πιζηώζειρ ηος πποϋπολογιζμού  ηηρ Ν.Μ. Πύπγος (ΚΑΔ 0846). 

 Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ηλεκηπονικά μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ Δ..Η.Γ.Η..  

www.promitheus.gov.gr, ζηην Δλληνική γλώζζα, ζύμθυνα με ηα αναθεπόμενα ζηο Ν.4155/13 και ζηο 

άπθπο 11 ηηρ Τ.Α. Π1/2390/2013. Ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηηρ διακήπςξηρ ζηη διαδικηςακή πύλη 

Δ..Η.Γ.Η..: η  23
η
/07/2020. Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών ζηη διαδικηςακή πύλη 

Δ..Η.Γ.Η..: η 23
η
/07/2020 και ώπα 17:00 μ.μ.  Καηαληκηική ημεπομηνία και ώπα ςποβολήρ πποζθοπών 

ζηη διαδικηςακή πύλη Δ..Η.Γ.Η..: η 11
η
 ΑΤΓΟΤΣΟΤ   2020  ημέπα ΣΡΙΣΗ  και ώπα 15.00 μ.μ. 

Ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών:  η 17
η
/08/2020 ημέπα ΓΔΤΣΔΡΑ   και ώπα 

11:00 π.μ. Για ηα πλήπη ηεύση ηος διαγυνιζμού θα παπέσεηαι ελεύθεπη και πλήπηρ ππόζβαζη ζηην 

ηλεκηπονική διεύθςνζη ηος Γ.Ν. Ηλείαρ www.nosokomeiopyrgoy.gr, από ηην ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ 

πποκήπςξηρ ζηο ΚΗΜΓΗ.  Για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό οι ενδιαθεπόμενοι απαιηείηαι να διαθέηοςν 

τηθιακή ςπογπαθή, σοπηγούμενη από πιζηοποιημένη απσή και να εγγπαθούν ζηο ηλεκηπονικό ζύζηημα 

(Δ..Η.ΓΗ.- Γιαδικηςακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολοςθώνηαρ ηη ζσεηική διαδικαζία εγγπαθήρ).  

Η ζύμβαζη πος θα ςπογπαθεί θα ιζσύει για ένα (1) έηορ.  Πληποθοπίερ όλερ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ 

ζηο Γπαθείο Ππομηθειών ηος Γ.Ν. Ηλείαρ, Σηλ: 2621361474  
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