ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α.∆.Α. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6Λ2546906Ψ-ΗΝΦ
Α.∆.Α.Μ.: 21PROC008892962
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.: 896/21 - Α.∆.Α.: Ω5ΒΝ46906Ψ-Φ60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
-Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
------------------------

Νίκαια, 9-7-21
Αρ. Πρωτ.: 30862

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
Υποδ/νση
: Οικονοµικού
Τµήµα
: Προµηθειών
Ταχ. ∆/νση
: ∆. Μαντούβαλου 3
Ταχ. Κώδικας
: 184 54, Νίκαια
Πληροφορίες
: Ε. Παπαληθείου
Τηλέφωνο
: 213-2077407 - 8
Fax
: 210-4910602
E-mail
: prom@nikaia-hosp.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήµων» - Γ.Ν.∆.Α. «Αγία Βαρβάρα», έχοντας υπ΄ όψιν τις
κείµενες διατάξεις,

προκηρύσσει
Συνοπτικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό (Α.∆. 13/21), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα - από οικονοµική άποψη - προσφορά, βάσει της τιµής, για την ανάδειξη
Αναδόχου-Κατασκευαστή για την εκτέλεση του έργου Επισκευής του Κεντρικού
Αποχετευτικού ∆ικτύου του Κτιρίου «∆. Μαντούβαλου» (Κτίριο Κ1) του Γ.Ν.Ν.Π. ΄΄Άγιος
Παντελεήµων΄΄, (CPV: 45232420-2), προϋπ/σας δαπάνης 31.000,00€ συµπ/νου του
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου, στις
29/07/2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00π.µ.
Η διακήρυξη Νο 13/21 βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης
και
Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
–
Πρόγραµµα
∆ιαύγεια
http://et.diavgeia.gov.gr, στην Ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου (www.nikaia-hosp.gr
Προµήθειες
∆ιακηρύξεις διαγωνισµών) και εναλλακτικά µπορεί να παραλαµβάνεται, σε
έντυπη µορφή, όλες τις εργάσιµες ηµέρες, από 7:30 π.µ. έως 14:30 µ.µ., από το Γραφείο
Προµηθειών του Νοσοκοµείου.

Για την παραλαβή της διακήρυξης σε έντυπη µορφή από το Γραφείο Προµηθειών του
Γ.Ν.Ν.Π. “Άγιος Παντελεήµων” - Γ.Ν.∆.Α. “Η Αγία Βαρβάρα”, η οποία όµως είναι
προαιρετική, απαιτείται η καταβολή αντιτίµου των δεκαπέντε (15,00€) ευρώ.
Το Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥ∆), {άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16
(Α/147)}, υπάρχει σε επεξεργάσιµη µορφή (.doc), στην αρχική σελίδα του Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.,
www.eaadhsy.gr & στο site του Νοσοκοµείου, www.nikaia-hosp.gr → Προµήθειες.
Για κάθε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ.
Προµηθειών του Νοσοκοµείου, κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα καθώς και στα τηλέφωνα
213-2077407 ή 408.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ

