ΑΔΑ: ΒΙΡ846907Τ-ΙΕΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Χανιά, 13.-02-2014
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας
Ταχ. Κωδ.

: 73300

Πληροφορίες

: ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

Τηλέφωνο

: 28210- 22306

FAX

: 28210- 22329

Αρ. πρωτ. 3072

Προς : Κάθε ενδιαφερόµενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟ∆ΙΑΛΥΣΗΣ (CPV 33141324-7)
Στα πλαίσια ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟ∆ΙΑΛΥΣΗΣ
(CPV 33141324-7) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2012 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»», το
Νοσοκοµείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω
ειδών:
Βελόνες Τεχνητού Νεφρού :

1.

FISTULA NEEDLES 16G

µε BACK-EYE

ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 150ΜΜ

FISTULA NEEDLES 17G

µε BACK-EYE

ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 150ΜΜ

Με την παρούσα πρόσκληση σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις παραπάνω Τεχνικές
Προδιαγραφές µε σκοπό τη ∆ηµόσια 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 δεκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της στον
ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την Τρίτη 18-02-2014 έως και την Τρίτη 04 -032014.

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

συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

διαµόρφωσης

