
 
Ταχ. Δ/νση  : Περιοχή Στρατοπέδου ,  ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο  

Ταχ. Κωδ.  : 511 00, Γρεβενά    

Πληροφορίες  : Β. Πολύζου     

Τηλέφωνο  : 2462350311    

Fax : 2462350344    

 
Θέμα : ΄΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ  (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΄΄. 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχοντας υπ’ όψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα: 

1. Το Ν.3580/07 (ΦΕΚ Α 134/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» . 

2. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010). 

3. Την αριθμ.Π1/3305 τ.β. ΦΕΚ 1789/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 

(παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95.  

4.  Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014).  

5.  Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

                                                          

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

        κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας  για χρονικό διάστημα δυο  (2) μηνών, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 22.473,66€ με ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, με κριτήριο κατακύρωσης την 

προσφερόμενη  χαμηλότερη τιμή. 

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή  08/11/2019 και ώρα 12:30  στο Τμήμα 

Γραμματείας (Πρωτόκολλο) - 2ος όροφος του  Γ.Ν. Γρεβενών, περιοχή στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100, 

Γρεβενά . 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3η ΥΠΕ ( ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Γρεβενά,  29/10/2019 
Αριθμ. Πρωτ.:10611  



Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  Παρασκευή  08/11/2019 και ώρα 13:00   στο  Τμήμα 

Οικονομικού (Γραφείο Προμηθειών) 2ος όροφος του  Γ.Ν. Γρεβενών, περιοχή στρατοπέδου, Τ.Κ. 

51100, Γρεβενά,  από την αρμόδια επιτροπή. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην 

Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). 

Κατά την διενέργεια της αποσφράγισης  δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

         Στον  κλειστό κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς, καθώς στον φάκελο της τεχνικής και 

οικονομικής  προσφοράς (ο οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, επωνυμία 

– διεύθυνση– τηλέφωνο – ΦΑΞ - ΑΦΜ), θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ – Τ.Κ. 51100 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ : ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:10611/29-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
 

 
 

                                                                                  Ο Διοικητής 
Γ. Ν. Γρεβενών    

 
 

   Παντελεήμων  Αλεξιάδης  
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