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«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών
«∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ» (CPV 33184300)»
ΤΟ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
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. 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».
3. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε µε το υπ’ αρ. 4972/15.12.2015 απόσπασµα
πρακτικού της 68ης/14.12.2015 (θέµα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προµηθειών
Υγείας σχετικά µε «Ενσωµάτωση σε ενιαίο κείµενο της διαδικασίας έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων όπως αυτή έχει καθοριστεί δυνάµει των
αποφάσεων της Ολοµέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρ.
65ης/17.07.2015/21.07.2015 (θέµα 1ο) Συνεδρίαση, (Α∆Α Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και
την υπ’ αρ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέµα 1ο), (Α∆Α
73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)
4. Την υπ’ αρ. 15571/22.10.2015 Ανακοίνωση υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών
για ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ CPV 33184300
5. Την υπ’ αρ. 16760/11.11.2015 απόφαση Αναπληρωτή ∆ιοικητή µε την οποία
ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (Α∆Α 6ΟΛΚ4690ΩΣ-8ΧΜ)
6. Το υπ’ αρ. 17338/26.11.2015 µε το οποίο διαβιβάστηκαν στην επιτροπή
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών οι φάκελοι των συµµετεχουσών εταιρειών
ΨΗΜΙΤΗΣ, ST JUDE MEDICAL, BOSTON SCIENTIFIC, MEDTRONIC &
EDWARDS HELLAS
7. Τις µε αρ. πρωτ. 19285/29.12.2015 τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε η
επιτροπή σύνταξης αυτών
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. ∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών «∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΩΝ
ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ, CPV 33184300», προκειµένου 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 /
∆ιαγωνισµοί - ∆ιαπραγµατεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε µία εβδοµάδα από την ηµέρα
ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως
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αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες για τέσσερις
επιπλέον ηµέρες.
4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την
∆ευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15.00πµ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
polyxronidou@hippocratio.gr
5. Το Νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν
και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να
επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών µας.
Συνηµµένα:

-
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