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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                               Άμφιςςα 2 2 / 0 6 / 2 0 2 0  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρ: 4 1 1 3  
ΔΙΟΙΚΗΗ 5θσ ΤΓΕΙΟΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΓΕΝ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ           
∆/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΣΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Σαχ. ∆/νςθ: ΟΙΚΙΜΟ ΔΡΟΟΧΩΡΙΟΤ, 
Σ.Κ. : 33100, ΑΜΦΙΑ 
Αρμόδιοι υπάλλθλοi: Μιταλασ Θ., κοφρα Π. 
Σθλ.:  2265 350 129/131 
Fax  : 2265022086 
Εmail: log1@gnamfissas.gr diax4@gnamfissas.gr diax2@gnamfissas.gr  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 

Δθμόςιο θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν επιλογι Αναδόχου για τθν Τπθρεςία τθσ Φφλαξθσ του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Άμφιςςασ (CPV: 79713000-5), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν Πλζον υμφζρουςα από 

Οικονομικι άποψθ Προςφορά Αποκλειςτικά Βάςθ τθσ Σιμισ, για ζνα ζτοσ,  

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για το ςφνολο του υπό προμικεια είδουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 

είναι (84.000,00 €) Ογδόντα Σζςςερισ Χιλιάδεσ ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%., CPV: 79713000-

5 (Τπθρεςίεσ Φφλαξθσ),  

Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ: Δικαιολογθτικά όπωσ και κάκε άλλθ πλθροφορία αναφζρονται ςτθ Διακιρυξθ 
με αρ. πρωτ.: 4114/22-06-2020, Α/Α ΕΗΔΗ 93286  

Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 25/06/2020 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 08:00 

Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί τθν 17/07/2020 θμζρα Παραςκευι  και ϊρα 
10:00. 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 13/07/2020.και ϊρα 18:00 μμ.1 

                                                           
1
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ και τον 

χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των 
προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67  του 
ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 
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Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, τθν 17/07/2020., θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00. 

Ημερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ προκιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο: 25/06/2020 

 

Ο διαγωνιςμόσ εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν 

ι ςυνεταιριςμοί που δραςτθριοποιοφνται ςτο αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ υπθρεςίασ. 

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ Τπθρεςίασ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ανζρχεται ςε διάςτθμα οκτϊ (8) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδιποτε πλθροφορία μποροφν να απευκφνονται ςτο Σμιμα Προμθκειϊν του 

Γενικοφ Νοςοκομείο Άμφιςςασ.  

Σθλ: 22653 50129/50131  

Fax: 2265022086  

Εmail: log1@gnamfissas.gr  

           diax4@gnamfissas.gr   

           diax2@gnamfissas.gr  

 

 

 

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

ΚΑΜΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟ 
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