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«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών 
«ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 33141613-0)»

ΤΤΟΟ Γ. Ν Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ «Ι «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει
2. Την υπ. αριθ.  2η/20.02.2014 (Θέμα 21ο)  Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου

σχετικά  με  την  έγκριση  διενέργειας  Ανοικτού  Διεθνούς  Διαγωνισμού  για  την
προμήθεια  «Ασκών  Αίματος»  (CPV 33141613-0)  συνολικής  προϋπολογισθείσας
δαπάνης 165.000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή και στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2012

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  τεχνικές προδιαγραφές του ενιαίου διαγωνισμού 1ης Υ.Πε Αττικής από το
Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ    

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την
προμήθεια «Ασκών Αίματος»  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 ανάρτη-
σης, ενώ σε περίπτωση 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
Πέμπτη  6  Μαρτίου  2014  και  ώρα  15.00πμ  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:
polyxronidou@hippocratio.gr

5. Το Νοσοκομείο δεν 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:

- Τεχνικές  Προδιαγραφές

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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