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Θέμα : Πεπίληψη διακήπςξηρ «ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΧΝ-

ΙΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΤΛΙΚΟΤ ΒΙΟΦΙΧΝ ΤΝΗΘΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ 

ΑΝΟΟΨΣΟΥΗΜΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΔΠΙ ΙΣΟΛΟΓΙΚΧΝ-ΣΟΜΧΝ 

ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ»  CPV 85121200-5  για τη Ν.Μ. Πύπγος για ένα (1) έτορ. 

 

           Ανακοινώνοςμε όηι ηο Γ.Ν. Ηλείαρ-Ν.Μ. Πύπγος ύζηεπα από ηην ςπ΄απιθ. 544
η
/31-07-2020 

Ππάξη Γιοικηηή  ηος Γ.Ν. Ηλείαρ, διενεπγεί ηακηικό 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 πος θα αναλάβει ηην  

ςπηπεζία «ΔΛΔΓΦΟΣ ΤΨΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΨΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΨΝ ΔΞΔΤΑΣΔΨΝ 

ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΟΧΙΨΝ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΩΣΤΟΦΗΜΙΚΨΝ ΔΞΔΤΑΣΔΨΝ ΔΠΙ 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΨΝ-ΤΟΜΨΝ ΓΔΙΓΜΑΤΨΝ»  CPV 85121200-5    για ηιρ ανάγκερ ηος Γ.Ν. Ηλείαρ 

(Ν.Μ. Πύπγος)  για ένα (1) έηορ, Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ηος διαγυνιζμού ανέπσεηαι ζηα  

# 85.000,00€ # (δεν βαπύνεηαι με ΦΠΑ) o οποίορ βαπύνει ηη Νοζηλεςηική Μονάδα Πύπγος ηος 

Γενικού Νοζοκομείος Ηλείαρ. Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ηλεκηπονικά μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ 

πύληρ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.  www.promitheus.gov.gr, ζηην Δλληνική γλώζζα, ζύμθυνα με ηα 

αναθεπόμενα ζηο ν.4412/2016, και ηην Υποςπγική Απόθαζη απιθμ.56902/215 (Β΄1924/02-06-

2017)“Τεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών 

Γημοζίυν Σςμβάζευν”. Ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηηρ διακήπςξηρ ζηη διαδικηςακή πύλη 

Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.: η  11
η
/09/2020. Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών ζηη διαδικηςακή πύλη 

Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.: η 11
η
/09/2020 και ώπα 15:00 μ.μ.  Καηαληκηική ημεπομηνία και ώπα ςποβολήρ 

πποζθοπών ζηη διαδικηςακή πύλη Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.: η 28
η
 Σεπηεμβπίος  2020 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 

15:00 μ.μ. Ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών:  η  02/10/2020 ημέπα 

Παπαζκεςή  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. Για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό οι 

ενδιαθεπόμενοι απαιηείηαι να διαθέηοςν τηθιακή ςπογπαθή, σοπηγούμενη από πιζηοποιημένη 

απσή και να εγγπαθούν ζηο ηλεκηπονικό ζύζηημα (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ Γιαδικηςακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr ακολοςθώνηαρ ηη ζσεηική διαδικαζία εγγπαθήρ). Η ζύμβαζη πος θα 

ςπογπαθεί θα ιζσύει για ένα (1) έηορ, με μονομεπέρ δικαίυμα ηηρ Ν. Μ. Πύπγος – Γ. Ν. 

Ηλείαρ παπάηαζηρ ηηρ ζύμβαζηρ  έυρ ηπειρ (3) μήνερ υρ ππορ ηην αποππόθηζη ηος 

θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ. 

 

 

                                                            Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ    ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΔΙΑ 
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