
                                            

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                  ΡΟΔΟ :   22 / 09/ 2022 
                                ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
          2η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ                              Αρ. πρωτ : 20595  
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΤ «ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ»                                                                                                               

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ, κάτω των ορίων, για την  
ανάθεςη των υπηρεςιϊν  «Σεχνικοφ Αςφαλείασ και Ιατροφ Εργαςίασ του ΓΝ Ρόδου» 

 

Αρικμόσ Διακιρυξθσ:  97/2022 
υςτθμικόσ  Αφξων  Αρικμόσ  ΕΗΔΗ: 172312 
 

1. Αναθζτουςα Αρχή:  Γενικό Νοςοκομείο Ρόδου «Ανδρζασ Παπανδρζου», Κρίςτιαν Μπάρναρντ 1, ΣΚ 85133, 
Ρόδοσ. 

2. Αρμόδιοσ για πληροφορίεσ: Πιερράτοσ Αναςτάςιοσ(Σθλ.2241360379, e-mail:tpierratos@rhodes-
hospital.gr). 

3. Σρόποσ λήψησ διακήρυξησ και ςυμπληρωματικϊν εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
παραλάβουν δωρεάν το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ από τθ διαδικτυακι πλατφόρμα του Ε..Η.ΔΗ.. 
http://www.promitheus.gov.gr μζςω τθσ οποίασ κα διενεργθκεί ο θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ, από τθ 
δικτυακι πλθροφορία του ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και από τθν ιςτοςελίδα του νοςοκομείου www.rhodes-
hospital.gr.  

4. Αντικείμενο φμβαςησ: η  ανάθεςη των υπηρεςιϊν «Σεχνικοφ Αςφαλείασ και Ιατροφ Εργαςίασ του ΓΝ 
Ρόδου», CPV_71241000-9 ,KAE 0412 & ΚΑΕ 0413. 

5.  Προχπολογιςμόσ  προμήθειασ: Ορίηεται ςτο ποςό των 22.022,40 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 %  και 
κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ ζτουσ  2022-2023 του Νοςοκομείου. 

6. Διάρκεια ςφμβαςησ:  Σριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμερολογιακζσ θμζρεσ (12 μινεσ) με δικαίωμα 

προαίρεςθσ ενόσ (1) επιπλζον ζτοσ με τον ίδιο προχπολογιςμό και τουσ ίδιουσ όρουσ . 

7. υνολικόσ Προχπολογιςμόσ ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ   προαίρεςησ: Ορίηεται ςτο ποςό 
των 44.044,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 %. 

8. Δικαίωμα  ςυμμετοχήσ:  Φυςικά ι νομικά πρόςωπα και ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων. 

9. Διεφθυνςη αποςτολήσ προςφορϊν/ τρόποσ υποβολήσ των προςφορϊν: Οι προςφορζσ υποβάλλονται 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr 

του Ε..Η.ΔΗ.. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ  για το ςφνολο των ειδϊν ςτο ςφνολο τθσ  προκθρυχκείςασ  

ποςότθτασ. 

10. Κριτήριο ανάθεςησ τησ φμβαςησ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμήσ. 

11. Καταληκτική ημερομηνία και ϊρα υποβολήσ προςφορϊν ςτο Ε..Η.ΔΗ..:  10θ-10-2022, ϊρα 15:00:00. 

12. Ημερομηνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 15θ/10/2022, ϊρα 10:00:00 π.μ. 

13. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: 2% επί τθσ προυπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 
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