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      ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                       Πύργος, 31/05/2021                             

           ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                                   

  6
η
 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                    Α.Π. : 12657                                                               

  ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΛΔΙΑ  

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ                                                                                                                                                               

 

Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ 

Σαρ. Δ/λζε: Ε.Ο. Πύξγνπ- Παηξώλ 

Σ. Κ: 27131 

Πιεξνθνξίεο: Καινγεξά Χ.  

Σει.: 2621361474 

Φαμ: 2621361193 

e-mail: promithiesgnpyr@gmail.com  

 

ΘΔΜΑ:  ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  2
ης

 ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ  ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΔΙΑ, Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ ΓΙΑ: 

«ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΑ ΤΛΙΚΑ» και «ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΔΝΓΟΠΔΡΙΣΟΝΑΙΚΑ ΓΙΠΛΗ 

ΟΦΗ» 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Ηιείαο-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πύξγνπ, κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο 1
εο

 

Φάζεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, ηωλ ππ’ αξ. 10072/26-04-2021 ζρνιίωλ πνπ ππεβιήζεζαλ θαη 

θαηόπηλ ηνπ ππ’ αξ. 10483/29-04-2021 Πξαθηηθνύ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ πνπ ζπληάρζεθε 

από ηελ Επηηξνπή Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 5ε/03-02-

2021 Απόθαζε Δ.. ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο κε ΑΔΑ: 69ΖΨ46907Ε-8ΡΩ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

είδνπο «Α. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΑ ΤΛΙΚΑ-ΠΛΔΓΜΑΣΑ» θαη ηελ ππ’ αξ.  13
ε
/10-03-2021 

Απόθαζε Δ.. ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο κε ΑΔΑ: 6Α0Θ46907Ε-Ω6Ρ ζρεηηθά κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

επηηξνπήο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Α. 

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΑ ΤΛΙΚΑ-ΠΛΔΓΜΑΣΑ» γηα ην Γ.Ν. Ηιείαο, Ν.Μ. Πύξγνπ), θαιεί 

θάζε ελδηαθεξόκελν λα επηζθεθηεί ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΕΗΔΗ ζηελ ηζηνζειίδα ηωλ 

«Δηαβνπιεύζεωλ» [http://www.eprocurement.gov.gr] θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε 2ε Δεκόζηα 

Δηαβνύιεπζε ηωλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΧΝ 

ΤΛΙΚΧΝ-ΠΛΔΓΜΑΣΧΝ.  Σν ππ’ αξ. 10483/29-4-2021 Πξαθηηθό Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Πύξγνπ ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Ηιείαο (http://www.1707.syzefxis.gov.gr/). Οη παξαηεξήζεηο ηωλ 

ελδηαθεξόκελωλ θνξέωλ ππνβάιινληαη απεπζείαο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΕΗΔΗ 

κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε ρνιίνπ». Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη γηα χ ρ ο ν ι κ ό  

δ ι ά ζ η η μ α  ε π η ά  ( 0 7 )  η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ώ ν  η μ ε ρ ώ ν  από ηελ αλάξηεζε ηεο 

παξνύζαο αλαθνίλωζεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΕΗΔΗ.   

 

Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξηωκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα 

επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο ηωλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ 

δηαγωληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξωηήκαηα θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν από ηελ 

δεκνζίεπζε ωο ηελ απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ. 

 

ΠΡΟ  

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
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Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηωλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρηεί ε 

κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκωο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ηωλ 

παξερόκελωλ ππεξεζηώλ καο. 

 

  Συνημμένο:  1 αρχείο pdf  (πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 
 
 
 
 

                                                                                           Δρ. ΧΡΗΣΟ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ, MD, PhD 
                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


