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ΘΕΜΑ:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

«ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΨΗΣ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας

7996/01-04-2021 και 7870/31

Τεχνικών Προδιαγραφών (η οποία

του Γ.Ν. Ηλείας με ΑΔΑ

ΛΑΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας με ΑΔΑ: 6

σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

ΥΛΙΚΑ-ΠΛΕΓΜΑΤΑ» για το

επισκεφτεί τον ιστότοπο του

[http://www.eprocurement.gov

Τεχνικών Προδιαγραφών για την

τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν

Πύργου του Γενικού Νοσοκο

παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με

διαβούλευσης ορίζεται για

η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κώ ν  η μ ε ρώ ν

ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.   

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι

επισημάνουν τους όρους των

διαγωνισμό και να δημιουργήσουν

δημοσίευση ως την αποσφράγιση

 

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται

οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών

                                                                                                                        

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

                                                                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                       

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ                                             Πύργος, 09/04/2021

                                                                                                                 Α.Π.: 8849

Πατρών 

.com  

1
ης

 ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ, Ν.Μ

ΥΛΙΚΑ» και «ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ

Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, κατόπιν

 7870/31-03-2021 Πρακτικών που συντάχθηκαν 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 5η/03-02-

ΑΔΑ: 69ΖΨ46907Ε-8ΡΩ για την προμήθεια

ΥΛΙΚΑ-ΠΛΕΓΜΑΤΑ» και την υπ’ αρ.  13
η
/10

ΑΔΑ: 6Α0Ι46907Ε-Ω6Ρ σχετικά με την αντικατάσταση

προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Α. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ

για το Γ.Ν. Ηλείας, Ν.Μ. Πύργου), καλεί κάθε

ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «

gov.gr] και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια

για την προμήθεια του Εξοπλισμού που αναφέρθηκε

θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής

Νοσοκομείου Ηλείας (http://www.1707.syzefxis.gov.gr/

ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας 

ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». 

ζεται για χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μα  δ ε κ α π έ ν τ ε

η μ ε ρώ ν  από την ανάρτηση της παρούσας ανακο

ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις

όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν

δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική

αποσφράγιση των προσφορών. 

δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει

Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε

ΠΡΟΣ  

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
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Πύργος, 09/04/2021 

.: 8849 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ: 

ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ 

κατόπιν των υπ’ αριθμ.: 

 από την Επιτροπή 

-2021 Απόφαση Δ.Σ. 

προμήθεια του είδους «Α. 

/10-03-2021 Απόφαση 

αντικατάσταση της επιτροπής 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 

κάθε ενδιαφερόμενο να 

των «Διαβουλεύσεων» 

Δημόσια Διαβούλευση των 

αναφέρθηκε ανωτέρω.  Οι 

Νοσηλευτικής Μονάδας 

http://www.1707.syzefxis.gov.gr/). Οι 

απευθείας στην ηλεκτρονική 

Σχολίου». Η διάρκεια της 

δ ε κ α π έ ν τ ε  ( 1 5 )  

ύσας ανακοίνωσης στον 

τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να 

θέσουν σε κίνδυνο τον 

χρονική περίοδο από την 

θα αποφασίσει για την 

κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 



2 

 

μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μας. 

 

  Συνημμένο:  1 αρχείο pdf  (πρακτικά τεχνικών προδιαγραφών) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

 

 

                                                                                           Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD, PhD 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


