
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ». 

 

        Σν Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο, ζε εθαξκνγή ηεο ππ. αξηζκ. 

Θ1/Γ19/09-06-2022 (ΑΓΑ:9ΦΧΝ4690Χ3-ΦΥΠ) απόθαζεο ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ δηελεξγεί 

Γεκόζην Αλνηθηό Ηιεθηξνληθό Γηαγσληζκό κε αληηθείκελν ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ ην νπνίν ζα 

απαζρνιείηαη ζην ηνκέα θαζαξηόηεηαο ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΠΓΝ Αιεμαλδξνύπνιεο, ζηνλ Ξελώλα 

ηαύξνο Νηάξρνο θαη δνκέο Φπρηθήο Τγείαο επζύλεο ΠΓΝ Αιεμαλδξνύπνιεο, έλαληη 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 121.774,20€ πιένλ ΦΠΑ (151.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

24%). 

Απιθμ. Διακήπςξηρ: 14/22 

Κπιτήπιο κατακύπωσηρ: Πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή Άπνςε Πξνζθνξά κόλν βάζεη 

Σηκήο.  

Σελική ημεπομηνία κατάθεσηρ ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 01-07-2022 θαη ώξα 15:00  κ.κ. 

Ημεπομηνία αποσυπάγισηρ ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 05-07-2022 θαη ώξα 13:00 κ.κ. 

Υπόνορ ισσύορ πποσυοπών: Έμη (6) κήλεο από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Δικαίωμα ςμμετοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο 

έρνπλ θνξείο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1γ ηνπ Ν. 4412/2016, ήηνη Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο  Έληαμεο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4019/2011 (Α΄ 216), 

α) Κνη..Π.Δ. ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.2716/1999 ηα νπνία απηνδηθαίσο ζεσξνύληαη Κνηλ..Δπ θαη 

β) Κνηλ..Δπ ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4019/2011. 

ε πεξίπησζε έλσζεο θνξέσλ απηέο πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά κεηαμύ Κνη..Π.Δ θαη 

Κνηλ..Δπ. 

Εγγςήσειρ: Α) Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, 

απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 2% επί ηεο αμίαο (άλεπ ΦΠΑ). Β) Γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 

ηνπ λ. 4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 4% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.   

         Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο δίδνληαη θαζεκεξηλά από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζην ηειέθσλν 25513-53423. Αξκόδηνο Τπάιιεινο: Γ. Υξηζηνδνύινπ 
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ΣΗΛ.: 25513 53423 FAX : 25513 53409 
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          ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 
               16-06-2022 

ΑΔΑ: 6ΨΧΞ4690Ω3-ΖΝΠ
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