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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

1) Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για
όλους τους δημοσίους φορείς υγείας».
2) Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης
τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
3) Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ
που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1 ο),
(ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της
(θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
4) Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά
με «Αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
5) Το με αρίθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας
διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους
δημόσιους φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν,
εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η αληθής έννοια
των λέξεων «επίσημους φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που
περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
και εν αναμονή της έγκρισης του ΠΠΥΥ 2015 προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) (CPV 33169000-2) – Surgical instruments με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
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καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (και όχι πέραν της 17

ης

– 06-2016) προμηθευτές,

επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν
στην

Υπηρεσίας

μας

τεχνικές

προδιαγραφές

για

την

προμήθεια

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

–

(ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) (CPV 33169000-2) – Surgical instruments σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου
να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Για τη διευκόλυνση όλων επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 οι προδιαγραφές ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ – (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) (CPV 33169000-2) βρίσκονται στην διακήρυξη 26/2015 (ΑΔΑ:
71ΞΩ46907Τ-ΥΗΓ και ΑΔΑΜ: 15PROC003151425 2015-10-12).
Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail : supplies@chaniahospital.gr από
τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική
μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της
κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)].
Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη,
διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :
1)

Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.

2)

Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.

3)

Τις παραδοχές της επιστήμης.

4)

Την εμπειρία.

5)

Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.

6)

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που

προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών

προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο
αυτής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κ.Α.Α

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κοινοποίηση:
1.

Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

2.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Εσωτερική διανομή:
1.

Γραφείο Προμηθειών
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