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ΠΤΡΓΟ     21/02/2020 

ΑΡ. ΠΡΩΣ:   4168 

 

Σμήμα 

Πληποθοπίερ 

Σασ. Διεύθςνζη 

Σηλέθυνο 

FAX 

ΣΗΛ 

E-mail 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

Ππομηθειών 

Ποςλιάζηρ Α. 

27131 

Ε.Ο. Πύπγος - Παηπών  

26210-82378 

26210-82784 

promithiesgnpyr@gmail.com 

 ΑΡ. ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΗΔΗ: 89141 

 

Θέμα : Πεπίλητη διακήπςξηρ για «ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΔΙΑΛΤΗ ΝΕΦΡΩΝ» 

(ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΕΡΙΣΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΗ - CPV 33181520-3) . 

      Ανακοινώνοςμε όηι ηο Γ.Ν. Ηλείαρ-Ν.Μ. Πύπγος ύζηεπα από ηην ςπ΄απιθ. 38
η
/19-11-2019 Απόθαζη 

Δ. ηος Γ.Ν. Ηλείαρ, διενεπγεί δημόζιο ανοικηό ηλεκηπονικό διαγυνιζμό με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην 

πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, αποκλειζηικά βάζει ηηρ ηιμήρ, για ηην ανάδειξη 

αναδόσος για  «ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΔΙΑΛΤΗ ΝΕΦΡΩΝ»  (ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΕΡΙΣΟΝΑΪΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗ - CPV 33181520-3)  για ηιρ ανάγκερ ηος Γ.Ν. Ηλείαρ - Ν.Μ. Πύπγος. Ο ζςνολικόρ 

πποϋπολογιζμόρ ανέπσεηαι  ζηο ποζό ηυν  #198.204,20€ # ζςμπ. Φ.Π.Α.  

Ο πποϋπολογιζμόρ  θα βαπύνει ηιρ οικείερ πιζηώζειρ ηος πποϋπολογιζμού ηηρ  Νοζηλεςηικήρ Μονάδαρ  

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

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

άπθπο 11 ηηρ Τ.Α. Π1/2390/2013  “Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Εθνικού 

ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίυν ςμβάζευν”.  Ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηηρ διακήπςξηρ ζηη 

διαδικηςακή πύλη Ε..Η.Δ.Η..: η  21
η
/02/2020. Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών ζηη 

διαδικηςακή πύλη Ε..Η.Δ.Η..: η 21
η
/02/2020 και ώπα 15:00 μ.μ.  Καηαληκηική ημεπομηνία και ώπα 

ςποβολήρ πποζθοπών ζηη διαδικηςακή πύλη Ε..Η.Δ.Η..: η 9
η
 ΜΑΡΣΙΟΤ  2020 ημέπα ΔΕΤΣΕΡΑ και ώπα 

15.00 μ.μ. Ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών:  η 12
η
/03/2020 ημέπα Πέμπηη   

και ώπα 12:00 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 ΕΗΔΗ. Για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό οι ενδιαθεπόμενοι απαιηείηαι να διαθέηοςν 

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

(Ε..Η.ΔΗ.- Διαδικηςακή 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: 26210-82784.  
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