
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Αθήμα: 5/7/2021 

1η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ       Αρ. πρφη.: 17919 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»  

Διεύθσμζη Διοικηηικής Τπηρεζίας  

Τποδιεύθσμζη Οικομομικού  

Σμήμα  Προμηθειώμ  

Γραθείο Προμηθειώμ  

Πληροθορίες: Παμαγιώηης Κοσζιοσρής 

Αμηφμία Παπαγεφργίοσ 

Σηλέθφμο: 213-2032169, 213 - 2032607 

E-mail: p.kousiouris@gna-gennimatas.gr,  

 a.papageorgiou@gna-gennimatas.gr 

 

 

Θέμα: «Πρόζκληζη εκδήλφζης εμδιαθέρομηος για ηημ προμήθεια “Κλιμαηιζηικώμ 

Μηταμημάηφμ Διαιρούμεμοσ Σύποσ”, προς κάλσυη αμαγκώμ ηοσ Νοζοκομείοσ και 

Τποδομώμ Ψστικής Τγείας αρμοδιόηηηάς ηοσ»  

              Σαξ γκςνίδμομε υηη ημ Γεκηθυ Νμζμθμμείμ Αζεκχκ «Γ. Γεκκεμαηάξ», 

δοκάμεη ηεξ οπ’. αν. 13/28.06.2021/ζέμα ΕΗΔ 5μ Απυθαζεξ ημο Δημηθεηηθμφ ημο 

Σομβμοιίμο ημο Νμζμθμμείμο  (ακανηεμέκε ζημκ ηζηυημπμ Δη@φγεηα με 

ΑΔΑ:6ΔΘ04690ΩΝ-ΑΝΘ) απεοζφκεη πνυζθιεζε εθδήιςζεξ εκδηαθένμκημξ ζε 

θάζε εκδηαθενυμεκμ μηθμκμμηθυ θμνέα γηα ηηξ ενγαζίεξ επηζθεοχκ απμθαηάζηαζεξ 

μεηαηνμπήξ ηεξ ΜΕΘ COVID γηα ηεκ πνμμήζεηα “Κιημαηηζηηθχκ Μεπακεμάηςκ 

Δηαηνμφμεκμο Τφπμο”, πνμξ θάιορε ακαγθχκ ημο Νμζμθμμείμο θαη Υπμδμμχκ 

Ψοπηθήξ Υγείαξ ανμμδηυηεηάξ ημο (πνμτπμιμγηζζείζα δαπάκε 25.000,00 € πιέμκ 

ΦΠΑ, ήημη 31.000,00 € ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΠΑ).  

        

Σημ πιαίζημ αοηυ παναθαιμφμε γηα ηεκ οπμβμιή πνμζθμνχκ απυ θάζε 

εκδηαθενυμεκμ μηθμκμμηθυ θμνέα, βάζεη ηςκ θαηςηένς ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ  θαη 

υνςκ:  

Προς: Οικομομικούς Φορείς 
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Οη πνμζθμνέξ, πένα απυ ηεκ ηεπκηθή πενηγναθή ηςκ πνμξ πνμμήζεηα εηδχκ, ζα 

πνέπεη επηπιέμκ κα πενηιαμβάκμοκ: Τημή πςνίξ Φ.Π.Α., ημ πμζμζηυ ΦΠΑ πμο 

επηβανφκεηαη ημ πνμζθενυμεκμ είδμξ, ηα πιήνε ζημηπεία ημο πνμζθένμκημξ 

μηθμκμμηθμφ θμνέα (επςκομία, ζημηπεία επηθμηκςκίαξ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, οπεφζοκμξ 

επηθμηκςκίαξ)  θαζχξ θαη οπεφζοκε δήιςζε  υηη  μέπνη ηεκ εμενμμεκία οπμβμιήξ ηεξ 

πνμζθμνάξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ θαη ηα μέιε αοημφ δεκ βνίζθμκηακ  ζε θαμία απυ  ηηξ 
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θαηαζηάζεηξ ηςκ άνζνςκ 73 θαη 74 ημο Ν. 4412/16 γηα ηηξ μπμίεξ  μη μηθμκμμηθμί 

θμνείξ απμθιείμκηαη ή μπμνμφκ κα απμθιεηζζμφκ.  

Καηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη χνα οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ μνίδεηαη ε 13ε /7/2021 

θαη χνα 12:30 μμ. Οη πνμζθμνέξ ζα θαηαηίζεκηαη ζε θιεηζηυ θάθειμ ζημ 

Πνςηυθμιιμ ημο Νμζμθμμείμο (Ιζυγεημ θηενίμο 5) θαη ζηε ζοκέπεηα, αθμφ 

μμκμγναθμφκ απυ ηεκ Πνμσζηαμέκε ηεξ Δημηθεηηθήξ Δηεφζοκζεξ ή ηεκ Πνμσζηαμέκε 

ηεξ Οηθμκμμηθήξ Υπμδηεφζοκζεξ ζα αλημιμγεζμφκ απυ ηεκ μνηζζείζα (ανμυδηα) 

επηηνμπή.                                                                                                                    

Ο Διοικηηής ηοσ Νοζοκομείοσ 

Ελεσθέριος Μπούλιας 

 

Ακριβές Αμηίγραθο 

Η Προχζηαμέμη ηοσ Σμήμαηος Γραμμαηείας 

 

 

Κοιμοποίηζη: 

1. Γραθείο Διοικηηή 

2. Προχζηαμέμη Διοικηηικής Διεύθσμζης 

3. Προχζηαμέμη Οικομομικής Τποδιεύθσμζης 

4. Σετμική Τπηρεζία 

5. Σμήμα Προμηθειώμ  
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