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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΔΠ ΑΝ ΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΓΙ ΑΓΧΝΙΜΟΤ
1. Το Γενικό Νοζοκομείο Κιλκίρ πποκηπύζζει ηλεκηπονικό επαναληπηικό ανοισηό δημόζιο διαγυνιζμό για ηην
Ππομήθεια Φςζικού Αεπίος, με ζςνολικό προϋπολογιζμό 208.152,29€ και κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη πλέον
ζςμθεπόηεπη από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ.
Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για ηο ζύνολο ηυν ςπηπεζιών.
2. Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να παπαλάβοςν ηη διακήπςξη και ηα ζςμβαηικά ηεύση ηος διαγυνιζμού: α) μέζυ ηηρ
πλαηθόπμαρ ηος ΕΣΗΔΗΣ, β) ηος site www.ghkilkis.gr, γ) ηος ΚΗΜΔΗΣ καθώρ επίζηρ και από ηην έδπα ηηρ
ςπηπεζίαρ Νοζοκομείος 1, 611 00 Κιλκίρ. Πληποθοπίερ ζηα ηηλέθυνα 23413 51626, FAX επικοινυνίαρ 23413
51657, απμόδιορ ςπάλληλορ για επικοινυνία Μποηίηζη Φεβπυνία.
3. Ο διαγυνιζμόρ θα ππαγμαηοποιηθεί με σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών
Δημοζίυν Σςμβάζευν (ΕΣΗΔΗΣ) και ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος ζςζηήμαηορ. Σηοισεία
Διαγυνιζμού :
Ημεπομηνία Ανάπηηζηρ ζηην Πλαηθόπμα ΕΣΗΔΗΣ : 25/01/2017
Ημεπομηνία Έναπξηρ Υποβολήρ Πποζθοπών : 26/01/2017
Καηαληκηική Ημεπομηνία Υποβολήρ Πποζθοπών : 16/02/2017
Ημεπομηνία Αποζθπάγιζηρ πποζθοπών : 23/02/2017
4. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό έσοςν:
α) ηα θςζικά ή νομικά ππόζυπα.
β) ενώζειρ ππομηθεςηών πος ςποβάλοςν κοινή πποζθοπά.
γ) ζςνεηαιπιζμοί
δ) κοινοππαξίερ ππομηθεςηών
Οι ενώζειρ και οι κοινοππαξίερ δεν ςποσπεούνηαι να λαμβάνοςν οπιζμένη νομική μοπθή πποκειμένος να
ςποβάλοςν ηην πποζθοπά. Η επιλεγείζα ένυζη ή κοινοππαξία ςποσπεούηαι να ππάξει ηούηο εάν καηακςπυθεί ζε
αςηή η ζύμβαζη εθόζον η λήτη οπιζμένηρ νομικήρ μοπθήρ είναι αναγκαία για ηην οπθή εκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ.
Για ηην ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό οι ενδιαθεπόμενοι οικονομικοί θοπείρ (Ππομηθεςηέρ) απαιηείηαι να διαθέηοςν
τηθιακή ςπογπαθή, σοπηγούμενη από πιζηοποιημένη απσή παποσήρ τηθιακήρ ςπογπαθήρ. και να εγγπαθούν ζηο
ηλεκηπονικό ζύζηημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικηςακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολοςθώνηαρ ηην διαδικαζία
εγγπαθήρ.
5. Τόπορ Παποσήρ Υπηπεζιών:
Γενικό Νοζοκομείο Κιλκίρ: Νοζοκομείος 1 , Κιλκίρ
6. Για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό απαιηείηαι ςποβολή εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ για ποζό πος ανηιζηοισεί
ζε ποζοζηό 2% επί ηηρ ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ, εκηόρ ΦΠΑ. Η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ππέπει να
ιζσύει ηοςλάσιζηον για ηριάνηα (30) ημέρες μεηά ηη λήξη ηος σπόνος ιζσύορ ηηρ πποζθοπάρ. Ο σπόνορ ιζσύορ ηυν
πποζθοπών είναι εκαηόν ογδόνηα (180) ημέπερ από ηην επόμενη ηηρ ημέπαρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού.
7. Οι δαπάνερ δημοζιεύζευρ ηηρ Πεπιλήτευρ Διακηπύξευρ ηηρ απσικήρ και ηυν ηςσόν επαναληπηικών, θα βαπύνοςν
ηον ανάδοσο πος θα αναδεισθεί από ηην διαδικαζία ηος διαγυνιζμού.
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