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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ                                             
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΚ 21100                                                               
Δ/νση Διοικητικού                                                                        
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Πληρ/ίες: Κωνσταντίνα Κλώπα  
ΤΗΛ. 2752361139
Email: konstantina.klopa@gnn.gov.gr

Περίληψη της υπ΄αριθμ. 02/2022 Διακήρυξης με α/α  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:170855 της Ανοικτής
Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την υπηρεσία Συλλογής, Μεταφοράς και

Επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων (ΕΑΥΜ-ΕΑΑΜ και ΜΕΑ).

Ανακοινώνουμε ότι η Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή
δημόσια  σύμβαση  κάτω  των  ορίων  για  την  υπηρεσία  Συλλογής,  Μεταφοράς  και
Επεξεργασίας  των  ιατρικών  αποβλήτων  (ΕΑΥΜ-ΕΑΑΜ  και  ΜΕΑ),  με   CPV:90524400-0
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 224.688,00 € (για ένα έτος 112.344,00 € και με δυνατότητα
παράτασης ενός επιπλέον έτους 112.344,00 €),  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  για τις
ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου. 

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.  Η δαπάνη για
την  εν  λόγω  σύμβαση  θα  βαρύνει  τον  ΚΑΕ  0846  και  ανέρχεται  συνολικά  σε
προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  ύψους  224.688,00  € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%.   Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης)  καταχωρήθηκε:

 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 

 στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια (http://et.diavgeia.gov.gr).

Επιπλέον Πληροφορίες:

 Διάρκεια Σύμβασης:  Ένα (1)  έτος  και  με δυνατότητα παράτασης  ενός (1)  ακόμα
έτους.

 Κριτήριο Κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάση της τιμής.

 Τρόπος  υποβολής  προσφορών: Οι  οικονομικοί  φορείς  πρέπει  να  υποβάλουν
προσφορά για όλα τα είδη του τμήματος 1 της προκήρυξης και σε κάθε περίπτωση
για το σύνολο της ποσότητας των ειδών του τμήματος.

 Ημερομηνία  έναρξης  ηλεκτρονικής  υποβολής  προσφορών:  η  26η Σεπτεμβρίου
2022 ημέρα Δευτέρα.

 Ημερομηνία λήξης  ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: η  14η Οκτωβρίου 2022
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΨΡ46907Β-7ΤΖ





 Ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  προσφορών:  η  18η  Οκτωβρίου  2022
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 Εγγύηση  συμμετοχής: Απαιτείται  Εγγύηση  συμμετοχής  2%  επί  της  εκτιμώμενης
αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του κάθε τμήματος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 170855.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί:

 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 

 στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr και 

 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στην διεύθυνση (URL): www.gnn.gov.gr 

Πληροφορίες: Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.
2752-3-61139 όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής της Ν.Μ.Ναυπλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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