
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ:  21-02-2020       

      4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  1530 

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Αποστολή περίληψης διακήρυξης  διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου». 
 

 
     

     Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αριθμ.πρωτ. 1529/21-02-2020 περίληψη διακήρυξης 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με αντικείμενο την προμήθεια  με τρόφιμα (CPV 

15000000-8) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ  και παρακαλούμε όπως 
προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να ενημερωθούν τα μέλη σας .  

 
 

 

 
Συνημμένα: Η  αριθμ.Πρωτ.  1529/21-02-2020  περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού (σελίδα 1).  

   
 
 

                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
 

                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΥΛΤΟΥΔΗΣ 

 
 

 
 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  
1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (τηλ. 2103604815 , e-mail: 

info@acci.gr) 
2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (τηλ. 2310370100, e-mail:  

root@ebeth.gr ) 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (τηλ. 2104177241, e-mail: 
evep@pcci.gr)  

4. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ  (e-mail: epimevro@otenet.gr) 

 

Τμήμα:   Οικονομικού  

Γραφείο: Προμηθειών 

Πληρ.: Ντινούδη Χρύσα 
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαΐου 152, TK 68300  

Τηλ.: 25533-50329  
FΑΧ:  25533-50330 

e-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 
 

 

 
 

   
Προς: 

            
 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
 

 

        Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί  Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με 

αντικείμενο την προμήθεια  με Τρόφιμα (CPV 15000000-8) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με 

δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ και 

κριτήριο κατακύρωσης: α)χαμηλότερη τιμή για τα είδη που διαμορφώνονται με ελεύθερη τιμή στο 

εμπόριο και β)μεγαλύτερο παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 

κάθε φορά τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου του Νομού Έβρο 

 

       Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

       Ως τόπος διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Γραφείο Προμηθειών. Η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών ορίζεται η 06η  Απριλίου 2020,  ημέρα  Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 10η Απριλίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 

μ.μ. 

       Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 12:30μ.μ. έως 

14:30μ.μ., στο τηλέφωνο 2553350329. Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους 

από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr), από την ιστοσελίδα του εθνικού τυπογραφείου 

www.et.diavgeia.gov.gr καθώς και στο www.eprocurement.gov.gr.  

      Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς είναι 

εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr και 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. 

                                                                                         

 
 

 

 
                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                          ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
 

 

 
                                                                                       ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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