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                                                                                                                       Α.Π. 5254/01-03-2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                   
 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                                                                                   
 6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

Γραφείο: Προμθκειών 
Σαχ. Δ/νςθ: Ε.Ο. Πφργου- Πατρών 
Σ. Κ: 27131 
Πλθροφορίεσ: Μπακαλοποφλου Κ.  
Σθλ.: 2621 36 1474 
Φαξ: 2621 36 1193 
e-mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

 

 

 ΘΕΜΑ:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  1ησ ΦΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ  ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

                     ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ, Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ ΓΙΑ: 

•   «ΑΠΙΝΙΔΩΣΕ» 
 
 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Ηλείασ-Νοςθλευτικι Μονάδα Πφργου, κατόπιν του υπ’ 

αρικμ.: 28526/14-12-2020 Πρακτικοφ που ςυντάχκθκε από τθν Επιτροπι Σεχνικών 

Προδιαγραφών (θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ΄ αρικ. 743/01-12-2020 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 

(ΑΔΑ: Ω79346907-Φ3Ο) για τθν προμικεια του είδουσ «ΑΠΙΝΙΔΩΣΕ»  για το Γ.Ν. Ηλείασ, Ν.Μ. 

Πφργου, καλεί κάκε ενδιαφερόμενο να επιςκεφτεί τον ιςτότοπο του ΕΗΔΗ ςτθν ιςτοςελίδα 

των «Διαβουλεφςεων» [http// www.eprocurement.gov.gr] και να ςυμμετάςχει ςτθν 1θ 

Δθμόςια Διαβοφλευςθ των Σεχνικών Προδιαγραφών για τθν προμικεια του Εξοπλιςμοφ που 

αναφζρκθκε ανωτζρω.  Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα αναρτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Νοςθλευτικισ Μονάδασ Πφργου του Γενικοφ Νοςοκομείου Ηλείασ 

(www.nosokomeiopyrgoy.gr). Οι παρατθριςεισ των ενδιαφερόμενων φορζων υποβάλλονται 

απευκείασ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΗΔΗ με τθν επιλογι «Καταχώρθςθ χολίου». 

Η διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ ορίηεται για χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά ς τ η μ α  δ ε κ α π ζ ν τ ε  ( 1 5 )  

η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ώ ν  η μ ε ρ ώ ν  από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ ςτον 

ιςτότοπο του ΕΗΔΗ.   

 

Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμθριωμζνεσ παρατθριςεισ και να 

επιςθμάνουν τουσ όρουσ των προδιαγραφών που ενδζχεται να κζςουν ςε κίνδυνο τον 

διαγωνιςμό και να δθμιουργιςουν ενςτάςεισ ι ερωτιματα κατά τθν χρονικι περίοδο από τθν 

δθμοςίευςθ ωσ τθν αποςφράγιςθ των προςφορών. 

 

      ΠΡΟ  

       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
www.nosokomeiopyrgoy.gr
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            Σο Νοςοκομείο δεν δεςμεφεται να υιοκετιςει τισ προτάςεισ και κα αποφαςίςει για τθν 
οριςτικοποίθςθ των Σεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτιρια ώςτε να επιτευχτεί θ 
μζγιςτθ δυνατι ςυμμετοχι προμθκευτών, εξαςφαλίηοντασ όμωσ ταυτόχρονα τθν ποιότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιών μασ. 

 
Συνημμζνο:  1 αρχείο pdf (πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών) 

 
 
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 
 
 
 

                                                                                           Δρ. ΧΡΗΣΟ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ, MD, PhD 
                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


