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  ΘΕΜΑ:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  1ης ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

                     ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

•   «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜ
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας

25173/10-11-2020 Πρακτικού που συντάχθηκε από 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄

4Ω0) για την προμήθεια του είδους 

για το Γ.Ν. Ηλείας, Ν.Μ. Πύργου

ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλε

Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια 

αναφέρθηκε ανωτέρω.  Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της 

Νοσηλευτικής Μονάδας 

(www.nosokomeiopyrgoy.gr). 

απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση 

Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορί

ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακο

ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερο

 

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 ή

την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

 

Γραφείο: Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Ε.Ο. Πύργου- Πατρών

Τ. Κ: 27131 

Πληροφορίες: Μπακαλοπούλου Κ. 

Τηλ.: 2621 36 1474 

Φαξ: 2621 36 1193 

e-mail: promithiesgnpyr@gmail.com
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                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4642/23
                                                                                 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ, Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ: 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜA C-ARM» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, κατόπιν του

Πρακτικού που συντάχθηκε από την Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 414/16-06-2020 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ)

του είδους «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜ

Ν.Μ. Πύργου, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του 

ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1

Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του 

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της 

Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκο

. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση 

Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 

ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του 

ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την ΤΕΤΑΡΤΗ 10-

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και 

να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον 

ι να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από 

την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 

Πατρών 

Πληροφορίες: Μπακαλοπούλου Κ.  

promithiesgnpyr@gmail.com 

ΠΡΟΣ  

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4642/23-02-2021                                                                

 

  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

, κατόπιν του υπ’ αριθμ.: 

την Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών (η 

) (ΑΔΑ: 6ΘΡΛ46907Ε-

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜA C-ARM»  

να επισκεφτεί τον ιστότοπο του 

ύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια 

του Εξοπλισμού που 

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της 

του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας 

Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση 

ζεται για το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 

ίνωσης στον ιστότοπο του 

-03-2021.   

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και 

να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον 

ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 



2 

 

            To Νοσοκομείο δε 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. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διαβούλευσης επισυνάπτονται σε μορφή 

pdf.  
 

 

 

                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
 
 
 

                                                                                           Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD, PhD 
                                                                       
 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 120.000,00€ 

 

 

 


