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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 05/2012 

 
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος προκηρύσσει Διεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης: 
 
του  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  4  «Εκπα ίδευση  του  νοσηλευτ ικού  προσωπ ικού  των  νοσοκοµε ίων  
της  Περ ιφέρε ιας ,  των  Κέντρων  Υγε ίας  κα ι  των  Περ ιφερε ιακών  Ιατρε ίων  γ ια  
χορήγηση  των  κυτταροστατ ικών  ουσ ιών  κα ι  τη  φροντ ίδα  των  Πασχόντων» ,  της 
πράξης: «Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, ευαισθητοποίηση της κοινότητας και εκπαίδευση του 
νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσοκοµείων, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων 
στη χορήγηση των κυτταροστατικών ουσιών και στη φροντίδα των Πασχόντων», µε κωδικό MIS 
376893 (Κωδικός Εγγραφής: 2012ΣΕ09180155)  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 498.100,00 Ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες που προκηρύσσονται απαλλάσσονται ΦΠΑ). Το έργο 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους στο 
πλαίσιο του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 
 

• Προθεσµία ολοκλήρωσης: Έντεκα (11) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
• Τόπος παράδοσης: Έδρα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 106 76, Αθήνα). 
• Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής που θα καλύπτει το 5% 
της προϋπολογισθείσης δαπάνης του έργου. 

• Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) µήνες, από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής τους. 

• Γλώσσα: Ελληνική. 
• Λήξη προθεσµίας παραλαβής των προσφορών: 25/02/2013, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ. 
• Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος απόσφράγισης των προσφορών: 26/02/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.µ στην έδρα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. 

 
Η διάθεση του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης του διαγωνισµού γίνεται από την ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΒΑΣΙΛ. ΣΟΦΙΑΣ 47 ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. 10676), εργάσιµες µέρες και ώρες 8 π.µ. έως 15:00 µ.µ.. Επίσης το 
πλήρες κείµενο της προκήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση 
http://www.enne.gr. 
 
Δηµοσίευση της περίληψης της Προκήρυξης αυτής θα γίνει: α) στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης β) στην υπηρεσία επισήµων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Ο Πρόεδρος 

Της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) 

 
Σκουτέλης Δηµήτριος 


