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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ανακοινώνουμε  ότι  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών  προκηρύσσει  δημόσιο  πλειοδοτικό  διαγωνισμό  με
σφραγισμένες  προσφορές  για  την  εκμίσθωση  του  κυλικείου  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Σερρών  προς
εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων, των επισκεπτών και του προσωπικού του Νοσοκομείου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979. 
Κριτήριο κατακύρωσης: Το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.
Διάρκεια εκμίσθωσης: Πέντε (5) έτη.
Παράταση του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης: Αποκλείεται.
Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα: 15.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως σε κλειστό σφραγισμένο
φάκελο  στη  Γραμματεία του Νοσοκομείο  Σερρών,  όπου  θα  παραλαμβάνονται  και  θα  λαμβάνουν  αριθμό
πρωτοκόλλου μέχρι την 10-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ..
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες - μισθωτές για έξι
(6) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία διενέργειας: 11-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,
είναι  εκπρόθεσμες  και  επιστρέφονται  στους  συμμετέχοντες  από  το  αρμόδιο  για  την  διενέργεια  του
Διαγωνισμού όργανο, χωρίς να γίνει αποσφράγισή τους.
Εγγύηση  συμμετοχής:  Ορίζεται  ποσό  ίσο  προς  το  προτεινόμενο  ελάχιστο  μηνιαίο  όριο  μισθώματος,  ήτοι
15.000,00€.
Κωδικός CPV: 55410000-7.
Γλώσσα σύνταξης προσφοράς: Ελληνική. 
Δημοσιεύσεις: Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε εφημερίδες.
-Το  τεύχος  της  Διακήρυξης  αναρτάται  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  στον  ιστότοπο  h p://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Σερρών: www.hospser.gr
Εκτός  των  ανωτέρω  δημοσιεύσεων,  η  διακήρυξη  θα  επικολληθεί  στον  χώρο  του  κυλικείου  του  Γενικού
Νοσοκομείου Σερρών.
-Η περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στον ιστότοπο h p://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospser.gr και στους πίνακες ανακοινώσεων του Εμπορικoύ Βιομηχανικoύ
Επιμελητηρίου Σερρών, του Δήμου Σερρών και της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Πληροφορίες: Για πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Σερρών όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 π.μ. έως και 13:30 μ.μ.
στο τηλέφωνο 2321094279.                                                                      
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