
 
 
 

                                                   
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Kοζάνη: 14-03-2018                                             

3η  Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                         Αρ. πρωτ. 2856 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ                               

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές, που θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοσοκομείου Κοζάνης στις 27 Mαρτίου 2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ., για 

την προμήθεια «YΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» για τις ανάγκες του 

Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

Καταληκτική ημ/νία και ώρα κατάθεσης των προσφορών είναι 26 Μαρτίου 2018 

ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του 

Νοσοκομείου Κοζάνης. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 22.622,30€  
συμπ.Φ.Π.Α.  

Λεπτομέρειες της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από το Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 – 14.00 και 

στο τηλέφωνο 2461352869-639. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της 

Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ,στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Αρμόδιος υπάλληλος: Κωστάκη Κωνσταντινιά 

 

                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

 

 

                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΘΧΖ4690ΒΣ-6ΒΨ
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3η  Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                         Αρ. πρωτ. 2863 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ                               

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές, που θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοσοκομείου Κοζάνης στις 27 Mαρτίου 2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ., για 

την προμήθεια «YΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες 

του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

Καταληκτική ημ/νία και ώρα κατάθεσης των προσφορών είναι 26 Μαρτίου 2018 

ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του 

Νοσοκομείου Κοζάνης. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 39.913,44€  
συμπ.Φ.Π.Α.  

Λεπτομέρειες της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από το Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 – 14.00 και 

στο τηλέφωνο 2461352869-639. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της 

Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ,στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Αρμόδιος υπάλληλος: Κωστάκη Κωνσταντινιά 

 

                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

 

 

                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΕΑ34690ΒΣ-ΠΒ5
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