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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α  

ΠΥΡΓΟΥ 

   ΠΥΡΓΟΣ 31  IAΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017  

 Αρ. Πρωτ.: 2340 

 

 

 

 
∆ιεύθυνση 
Τµήµα 
Πληροφορίες

  
Τηλέφωνο 
ΦΑΞ 
E-mail 

:
:
:
  
:
  
:
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                    
Πουλιάσης Α. 
 
2621082784 
2621082378 

promithiesgnpyr@gmail.com 

 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΘΕΜΑ: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  1ης ΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ :  

«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» CPV 33181000-2 ΦΙΛΤΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

Σχετ:  το υπ.αριθµ.2322/31-01-2017  Πρακτικό Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών 
όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών 
κατόπιν της υπ΄αριθ. 400ης/15-11-2016 Πράξης ∆ιοικητή του Γ.Ν. Ηλείας, για 

  
«∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» CPV 33181000-2 ΦΙΛΤΡΑ 
ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών το Νοσοκοµείο προβαίνει  στην 
παρούσα Πρόσκληση για 1η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που 
επισυνάπτονται παρακάτω. 

1. Με την παρούσα πρόσκληση σε 1η Φάση  ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης , η 
Υπηρεσία µας καταθέτει τις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως 
συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, 
σύµφωνα µε το υπ.αριθµ. 2322 /31-01-2017  Πρακτικό Σύνταξης Τεχνικών 
Προδιαγραφών, µε σκοπό τη δηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχοµένων 
παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της 
διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συµµετοχής 
υποψήφιων προµηθευτών. 

2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε  (15) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου 
(www.nosokomeiopyrgoy.gr), ήτοι από την ΤΕΤΑΡΤΗ  01-02-2017 έως 
και την ΤΕΤΑΡΤΗ  15-02-2017 . 
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3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες 
παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους όρους των προδιαγραφών που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν 
ενστάσεις η ερωτήµατα κατά την χρονική περίοδο από την δηµοσίευση ως 
την αποσφράγιση των προσφορών. 

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και 
εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις και στην  ηλεκτρονική 
διεύθυνση : promithiesgnpyr@gmail.com 

5. Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως 
αποτέλεσµα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες  
Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον επτά (7) ηµέρες. 

6. To Nοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών µε 
αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή 
προµηθευτών , εξασφαλίζοντας    όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών µας 

7. Ευελπιστούµε για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας 
στην προσπάθεια διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και 
βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνηµµένα ακολουθούν οι 
Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι. 

 

                                                                    Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                       
 
 
 
 

Συνηµµένα: 
Πίνακας  
Τεχνικών Προδιαγραφών 
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