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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 3
Η

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  Βέροια,  21 Φεβρουαρίου 2019 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ             

                                    ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ  Α.Δ.:   3/2019 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3  

Τ.Κ.  : 592 00  

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού  

ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η. Θεοδοσιάδου  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2332 0 59232  

FAX : 2332 0 23422  

E-mail : promithies@gnnaousas.gr  
 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

 

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2019 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ»  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 25
η
/10-12-2018 (Θέμα Ε.Η.Δ. 5

ο
) Πράξης του Δ.Σ. του                       

Γ.Ν. Ημαθίας,  

 π ρ ο σ κ α λ ε ί  

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια «Καυσίμων» (CPV: 09132100-4, 09134100-8, 

09135100-5) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα Νάουσας, προϋπολογισμού εκατόν είκοσι 

οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (128.530,00€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με κριτήριο 

κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιμή 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 01-03-2019 και                             

ώρα 08:00 π.μ.  

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 26-03-2019 και ώρα     

17:00.  

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 02-04-2019 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της 

Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,  

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 70017. Ο διαγωνισμός 

εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας.  
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Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής, της οποίας το 

ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει 

από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας, Αφών Λαναρά και                   

Φ. Πεχλιβάνου 3,   Τ.Κ. 59200 - Νάουσα, αρμόδιος υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου , Τηλ.2332059232, 

FAΧ 2332023422.  

Το πλήρες κείμενο της Διαπραγμάτευσης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της 

Αναθέτουσας Αρχής (www.gnnaousas.gr) . 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

 

 

   

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 
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