
         

                                                         
 Καζηνξηά,    5/7/2016 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

3
η
 Τ.ΠΔ.  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Αξηζκ. Πξση.: 4428 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ   

ΚΑΣΟΡΙΑ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΠΡΟ : Σν Δζληθό Σππνγξαθείν 

Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ  Σκήκα Γεκνζηεύζεσλ 

Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά  Καπνδηζηξίνπ 34- Αζήλα  

Πληποθοπίερ : Σολιάδος Δλεςθεπία  Fax : 2105234312 

Σηλέθυνο : 24673 50621  Email : dds@et.gr   

Email : prom1@kastoriahospital.gr 

 

 

ΘΔΜΑ : Γημοζίεςζη πεπίλητηρ Ηλεκηπονικού Ανοικηού Δνιαίος Γιαγυνιζμού για ηην 

ανάθεζη ςπηπεζιών «ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ» και «ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ» 

 

 

αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα ηελ πεξίιεςε ηεο αξηζκ. 1547/2016 δηαθήξπμεο ηνπ  Ζιεθηξνληθνύ 

Αλνηθηνύ Δληαίνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ «ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 

ΓΗΑΘΔΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ»  θαη «ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» θαη ζαο παξαθαινύκε γηα ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην «Σεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

κέρξη ηελ  8/7/2016.  

 

 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο α.α.  

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καζηοπιά  5/7/2016 

3
η
 Τ.ΠΔ.  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ     

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ Απιθμ. Ππυη.: 4427 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  
   

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Αλαθνηλώλνπκε όηη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πξνθεξύζζεη  ειεθηξνληθό αλνηθηό εληαίν 

δηαγσληζκό κε αξηζκό Γηαθήξπμεο 1547/2016, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ «ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ, 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ  & «ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ» ησλ λνζνθνκείσλ: Γ.Ν. 

«ΜΑΜΑΣΔΗΟ»  ΚΟΕΑΝΖ, Γ.Ν. «ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ, Γ.Ν. ΓΡΔΒΔΝΩΝ, 

Γ.Ν. ΦΛΩΡΗΝΑ θαη Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ. 

ςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ :  99.691,75 €  κε ην ΦΠΑ  

Αξία δικαιώμαηορ επιπλέον εηήζιαρ παπάηαζηρ : 99.691,75€ κε ην ΦΠΑ 

Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : Ζ ρακειόηεξε ηηκή                                         

Σόπορ εκηέλεζηρ ςπηπεζιών : Σα αλσηέξσ αλαθεξόκελα λνζνθνκεία. 

Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ : δηάξθεηα ηζρύνο  ελόο (1) έηνπο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ελόο 

(1) έηνπο, κε κνλνκεξή απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Γλώζζα : Διιεληθή 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκό έρνπλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη αζθνύλ επάγγεικα ζρεηηθό κε 

ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ: Έιιελεο Πνιίηεο, Αιινδαπνί (από ηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. ή 

ηηο ρώξεο πνπ έρνπλ θπξώζεη ηε ζπκθσλία ηνπ γύξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο), Ννκηθά Πξόζσπα εκεδαπά 

ή αιινδαπά, πλεηαηξηζκνί θαη Δλώζεηο Πξνκεζεπηώλ. 

Πποθεζμία, ηόπορ & ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών : Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε Γεπηέξα 22-08-2016 και ώπα 11:00 π.μ. θαη εκεξνκελία ιήμεο ε Γεπηέξα 

29-08-2016 και ώπα 13:00 μ.. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ Διιεληθή 

γιώζζα ζε ηλεκηπονικό θάκελο, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο.  

Υπονική διάπκεια ιζσύορ ηυν πποζθοπών : έμη (6) κήλεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ.  

Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για ηο ζύνολο ηυν αιηούμενυν ςπηπεζιών και για ηιρ ηπειρ 

καηηγοπίερ αποβλήηυν όπυρ αναλςηικά αναθέπονηαι ζηο παπάπηημα Β ηηρ διακήπςξηρ ή για 

καθεμία καηηγοπία αποβλήηυν ξεσυπιζηά, αλλά για ηο ζύνολο ηυν ςπηπεζιών όλυν ηυν 

νοζοκομείυν πος πεπιλαμβάνονηαι ζε κάθε καηηγοπία.  

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ πποζθοπών : Ωο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 

θαηαηεζέλησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε Παξαζθεπή  2/9/2016, και ώπα 11.00 π.μ.. 

 

Σν Ννζνθνκείν παξέρεη ειεύζεξε άκεζε θαη πιήξε πξόζβαζε ζην ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα 

παξαξηήκαηα απηήο, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ www.kastoriahospital.gr, κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ. 

Πληποθοπίερ όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην ηειέθσλν 2467350621,626 fax : 24673 

50657, email : prom@kastoriahospital.gr & prom1@kastoriahospital.gr, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ. 

 

 

Ο Γηνηθεηήο α.α.  

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

http://www.kastoriahospital.gr/
mailto:prom@kastoriahospital.gr
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