
ΕΕΛΛΗΝΙΚΗΛΛΗΝΙΚΗ               Δ               ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

          1          1ΗΗ Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΤΤΙΚΉΣ

ΓΓΕΝΙΚΟΕΝΙΚΟ Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ

            «Ι            «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»
ΔΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-Ο-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΤΜΗΜΑΜΗΜΑ Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26.03.2014
Τ.Κ.: 115 27 Α.Π.: 5284
Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου
Τηλέφωνο: 213 2088715
Φαξ: 213 2088530
Email: pr@hippocratio.gr

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Συσκευών Εγχύσεως Ορού (CPV 33141600-6)»

ΤΤΟΟ Γ ΓΕΝΙΚΟΕΝΙΚΟ Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ «Ι «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την υπ. αριθ. 4/11.03.14 (Θέμα 17ο) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση

διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Συσκευών Εγχύσεως Ορού (CPV: 33141600-6)

στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2012 (ΑΔΑ: ΒΙΞ44690ΩΣ-3ΑΡ). 

3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης

της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών

προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».

4. Τις με ΑΠ: 19646/06.11.08 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής.

ΠΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ    

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια 265.000

τεμ. Συσκευών Εγχύσεως Ορού (CPV: 33141600-6), που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ 2012, προκει-

μένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα

του Νοσοκομείου www.  hippocratio  .gr   (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περί -

πτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν

οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 1η Απριλίου 2014

και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασί-

σει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμε-

τοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός για

την Προμήθεια Συσκευών Εγχύσεως Ορού για ένα (1) έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσο-

τήτων, ο οποίος έχει ενταχθεί στο ΠΠΥΥ 2012 με  CPV:  33141600-6 προϋπ/σας δαπάνης 45.000,00€

συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή.

                                                                                 Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

http://www.hippocratio.gr/







