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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ                                                                                       

ΔΙΟΙΚΗΗ 2ης ΤΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                               

ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

Γ.Ν.- Κ.Τ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ» 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡ.: ΥΙΩΣΗ ΝΑΝΣΙΑ 

ΣΗΛ.:    2242360285 

ΦΑΞ:     2242022125  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Κ.Τ. Κσ «Ιππνθξάηεηνλ»,   

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Τ      Ε  Ι  

 

Αλνηθηό ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζίαο «Εζσηεξηθνύ ειέγρνπ (CPV: 79212000-3)», κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο έμη ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ δέθα ελλέα επξώ θαη είθνζη ιεπηώλ (6.919,20€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληα ΦΠΑ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα έλα (1) 

έηνο.  

Ο Δηαγσληζκόο ζα γίλεη ύζηεξα από πξνζεζκία δώδεθα (12) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

πεξίιεςεο ηεο Δηαθήξπμεο ζηνλ Ειιεληθό Σύπν.  

Σόπνο – Υξόλνο Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ:  

 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γεληθό Ννζνθνκείν –  
Κέληξν Τγείαο Κσ 
«Ιππνθξάηεηνλ»  

13/12/2019  Παρασκεσή 13:00 

 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ 12/12/2019 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 14:00 ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν.-Κ.Τ. Κσ «Ιππνθξάηεηνλ».  

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ώξα δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο.  
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Η παξνύζα έρεη απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζηηο 29/11/2019 εκέξα Παξαζθεπή, γηα λα αλαξηεζεί ζηνπο 

Πίλαθεο Αλαθνηλώζεσλ ησλ παξαθάησ θνξέσλ:  

– Εκπνξηθό Επηκειεηήξην  Δσδ/ζνπ (παξάξηεκα Κσ)  

– Π.Ν.ΑΙΓΑΙΟΤ (Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Κσ)     

– Γελ. Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Κσ 

 

 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ:  

 Σα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 

 Ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά  

 πλεηαηξηζκνί  

 Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ  

 

Η δηάζεζε ηεο Δηαθήξπμεο γίλεηαη κε δύν ηξόπνπο: 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ην ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζε έληππε κνξθή 

έλαληη αληηηίκνπ 5,00€ (πέληε επξώ), από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δ/λζε: Γεληθό Ννζνθνκείν – Κέληξν Τγείαο «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ», Γξαθείν Πξνκεζεηώλ, Ιππνθξάηνπο 34 - 85300 

Κσο, Ειιάδα, ηει. 2242360258, θαμ 22420-22125, θαη ε παξαιαβή ηνπ γίλεηαη είηε δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ, είηε δηα ηνπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνο ηνύην πξνζώπνπ είηε κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξώλ 

(courier) ε νπνία ζα πξνζθνκίζεη ηελ ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε, θαζεκεξηλά 08:00 – 14:30.  

ε άιιε πεξίπησζε, κπνξνύλ λα αηηεζνύλ ηεο δηαθήξπμεο ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν κε δηεύζπλζε e-mail: 

prom2@kos-hospital.gr θαη λα ηνπο ζηαιεί ειεθηξνληθώο. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Δηαθήξπμεο 

δηαπηζηώζνπλ όηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Πεξηερνκέλσλ θαη ηελ 

αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ, δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ από ην Ννζνθνκείν λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ελζηάζεηο θαηά 

ηεο λνκηκόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ην αηηηνινγηθό ηεο κε πιεξόηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο 

Δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο ζέιεη λα ελεκεξσζεί γηα ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, 

κπνξεί λα επηιέμεη ηελ σο άλσ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή 

ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρόλ δηεπθξηλίζεσλ επί ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 

 

 

          – Ο – 

         ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

       ΣΟΤ Γ. Ν. Κ.Τ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ» 

  

  

                                                                                ΝΕΚΣΑΡΙΟ Π. ΓΕΩΡΓΑΝΣΗ    
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