INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.04 11:09:22
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 707846907Τ-Ν0Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Χανιά, 04-03-2015
Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας
Ταχ. Κωδ.

: 73100

Πληροφορίες

: ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

Τηλέφωνο

: 28210- 22306

FAX

: 28210- 22329

EMAIL:

Αρ. πρωτ. 3429

supplies@chaniahospital.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ
Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 6515/11-12-2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου
Υγείας και διενέργειας σχετικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά

το

Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών
προδιαγραφών.
1.

Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω
Τεχνικές Προδιαγραφές 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 υποψηφίων προμηθευτών.

2.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία βδομάδα από την ημερομηνία ανάρτησής της στον
ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την Τετάρτη 04-03-2015 ώρα 15:00 έως
και την Τετάρτη 11-03-2015 ώρα 15:00.

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 ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των
προσφορών.

4.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να
ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: supplies@chaniahospital.gr

5.

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

6.

Ευελπιστούμε

για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια

διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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