
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

9/2022 

 

Το Γενικό Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ Μποδοςάκειο, μετά από τθν υπϋαρικμ.88/28-03-2022 Απόφαςθ του Δ.Σ 

διενεργεί Ανοικτό Διαγωνιςμό άνω του ορίου για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ (CPV 90910000-9) 

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ 275.000,00 € με ΦΠΑ 24% και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν δικαίωμα να προςφζρουν μία (1) προςφορά απολφτωσ ςφμφωνθ με τα ηθτοφμενα 

κριτιρια. Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Η δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου. 

 

Η ημερομηνία έναρξησ υποβολήσ των προςφορών μέςω του ΕΣΗΔΗΣ(αριθμ.ςυςτήματοσ:162197) είναι η 

21/06/2022 και ώρα 08:00 π.μ., η ημερομηνία λήξησ υποβολήσ των προςφορών είναι η 05/07/2022 και ώρα 

15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ προςφορών είναι η 12/07/2022 και ώρα 10:00 

π.μ. 

 

H εγγυθτικι ςυμμετοχισ είναι 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ τθσ προςφερόμενθσ 
υπθρεςίασ . 
 
    Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

   Η διακιρυξθ εςτάλθ θλεκτρονικά για δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθν  

06-06-2022. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι δϊδεκα (12) μινεσ. 
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 Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 

εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr). 

 

  Τα τεφχθ τθσ αρικμ. 9/2022 Διακιρυξθσ διατίκενται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Νοςοκομείου Πτολεμαΐδασ 

www.mpodosakeio.gr κακϊσ επίςθσ και ςτθν Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ  Μθτρϊου 

Δθμοςιϊν Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 

Για περιςςότερα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να απευκφνονται ςτο γραφείο προμθκειϊν και ςτο τθλζφωνο 2463351309, fax 2463022782 

(εργάςιμεσ θμζρεσ από 07:00 ζωσ 15:00) Περιοχι κζςθ Κουρί Τ.Κ. 50100 και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Νοςοκομείου Πτολεμαΐδασ http://www.mpodosakeio.gr. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΣΑΤΡΟ ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ 
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