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Αναρτηρέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ & ∆ιαύγεια
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η
1 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Ν.Π.∆.∆
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ∆. Καρέτου
Ταχ. ∆/νση: Υψηλάντου 45-47
Ταχ. Κώδικας: 106 76
Τηλέφωνο:213 204 1336
Fax: 213 204 1838

ΑΘΗΝΑ 01/07/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/485/19845

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις
σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95, Ν. 2955/01, Ν. 3329/05, Ν. 3580/2007. Ν.3846/10 και των
Π.∆.118/2007 & Π.∆ 60/2007, όπως αυτές ισχύουν σήµερα, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό
∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την ανάδειξη Αναδόχου για
την προµήθεια «ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ» από το
ΠΠΥΥ 2014
Πρoϋπολογισµού ∆απάνης: 59.403,22€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Οι προσφορές αποστέλλονται στην πιο πάνω ταχυδροµική διεύθυνση συνταγµένες στην Ελληνική
γλώσσα και γίνονται δεκτές έως τις 12/07/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:30µµ., ύστερα από
προθεσµία δώδεκα (12) ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. Στον
διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις κατά τα ειδικότερα καθοριζόµενα στη σχετική διακήρυξη, καθώς και κοινοπραξίες
προσφερόντων, που σε περίπτωση κατακύρωσης της υπηρεσίας σ’ αυτές να περιβληθούν στον τύπο
της Εταιρείας του Ελληνικού Κώδικα.
Η κάλυψη της προαναφερθείσας δαπάνης των 59.403,22€ θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισµό
του Νοσοκοµείου (ΚΑΕ 1259) και οι όροι πληρωµής καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 13/07/2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µµ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από τον διαδικτυακό
τόπο του Νοσοκομείου (www.evaggelismos-hosp.gr).
Έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό που ζητούνται, αποστέλλονται τουλάχιστον σε έξι (6) εργάσιµες
µέρες από τη λήξη της σχετικής αίτησης, που υποβάλλεται στην πιο πάνω διεύθυνση.
Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται σε έξι (6)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την
υποβολή προσφορών. Για περισσότερες πληροφορίες, διακηρύξεις, γενικούς όρους κλπ µπορείτε να
απευθύνεστε στο τηλέφωνο 213 204 1336 και φαξ: 2132041838, τις εργάσιµες µέρες και από ώρας
10:00-14:00.
Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ - ΜΗΤΣΑΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας:
Ηµεροµηνία:01/07/2016
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