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Περίληψη της υπ΄αριθμ. 08/2022 Διακήρυξης με α/α  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:175832 της Ανοικτής
Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για

την παροχή υπηρεσιών εστίασης και μάγειρα .

Ανακοινώνουμε ότι η Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή
δημόσια σύμβαση κάτω των ορίων για την για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για την
παροχή υπηρεσιών εστίασης και μάγειρα με  CPV 55521200-0 για τις ανάγκες της Ν. Μ.
Ναυπλίου  του  Γ.  Ν.  Αργολίδας  για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  έτους,  συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 119.122,14€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.  Η δαπάνη για
την  εν  λόγω  σύμβαση  θα  βαρύνει  τον  ΚΑΕ  0439  και  ανέρχεται  συνολικά  σε
προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  ύψους  119.122,14  € 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 

 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 15η Νοεμβρίου 2022
ημέρα Τρίτη.

 Ημερομηνία  λήξης  ηλεκτρονικής  υποβολής  προσφορών: η  6η  Δεκεμβρίου 2022
ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

 Ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  προσφορών:  η  9η  Δεκεμβρίου  2022
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
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 Εγγύηση  συμμετοχής: Απαιτείται  Εγγύηση  συμμετοχής  2%  επί  της  εκτιμώμενης
αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του κάθε τμήματος.

 Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για  χρονικό  διάστημα  (12)  δώδεκα  μηνών  από  την  επόμενη  της  καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

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 175832.

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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