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Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :

1.

Σελ Αλαθνίλσζε- πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο κε αξίζκ πξσηνθ: 20-05-2016/8729

2.

Σελ 15/πξθ12/8 -7-2016 (ΑΓΑ:6ΔΒ446907Σ-ΖΞΗ) Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΝΥ

εο

ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ:
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ Ά ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ (CPV 33141642-2) – DRAIN ACCESSORIES
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» θαιεί εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) ημερών
ης

(και ότι πέραν ηης 2 -09-2016 και ώρα 14:00) πξνκεζεπηέο, επίζεκνπο θνξείο ή θαη ελώζεηο ησλ ίδησλ
πξνκεζεπηώλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν, λα απνζηείινπλ ζηελ Τπεξεζίαο καο παξαηεξήζεηο επη ησλ
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή,
πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηηο δηακόξθσζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ δηαγσληζκνύ.
Γηα ηε δηεπθόιπλζε όισλ επηζεκαίλεηαη όηη ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΠΤΤ 2014 νη πξνδηαγξαθέο ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ
ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ βξίζθνληαη ζηελ δηαθήξπμε 21Π/2015 (ελδεηθηηθά ζαο παξαζέηνπκε ζηνηρεία πξνεγνύκελνπ

διαγωνισμοφ του Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ) :
ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ
ΔΗΓΖ
ΚΑΗ
ΣΔΥΝΗΚΔ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΓΔΧΡΓΗΟ>>ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ (CVP 33141642-2)

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΥΑΝΗΧΝ<<Ο

ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΚΧΓΗΚΟ OR-CO
81724
81725
83512
83514
83515
84060

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΒΑΛΒΗΓΔ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ ΑΤΣΟΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΔ ΔΣ
ΒΑΛΒΗΓΔ ΜΔΖ ΠΗΔΖ ΔΣ
ΒΑΛΒΗΓΔ ΤΓΡΟΚΔΦΑΛΗΑ ΠΟΛΤ ΥΑΜΖΛΖ ΠΗΔΖ
ΒΑΛΒΗΓΔ ΟΦΤΟΠΔΡΗΣΟΝΑΗΚΖ 50-80/290-400
ΤΠΟΓΟΡΗΟ ΟΓΖΓΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ (ME ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΖΚΟ 65CM)
ΒΑΛΒΗΓΑ ΤΓΡΟΚΔΦΑΛΗΑ LOW

ΑΓΗΟ
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7
8

84062
138639

ΒΑΛΒΗΓΑ ΤΓΡΟΚΔΦΑΛΗΑ HIGH
ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΑΤΣΟΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΔ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΒΑΛΒΗΓΔ ΤΓΡΟΚΔΦΑΛΗΑ
ΣΤΠΟΗ ΒΑΛΒΗΓΧΝ

1.

Κ.Α 81724 ΑΤΣΟΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΖ ΒΑΛΒΗΓΑ
Ο κεραληζκόο ηεο βαιβίδαο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ ξύζκηζε ηεο ξνήο ηνπ ΔΝΤ θαη όρη ζηελ
ξύζκηζε ηεο ελδνθξαληαθήο πίεζεο πνπ επηθξαηεί ζην θνηιηαθό ζύζηεκα.
Να δηαζέηεη κεγάιν εύξνο κεηαβνιήο ηεο πίεζεο από 10 έσο 400 mm ζηήιεο ύδαηνο πεξίπνπ.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ηέηνην πιηθό ην νπνίν λα κελ επεξεάδεηαη από ηνλ Μαγλεηηθό Σνκνγξάθν.
Να δηαζέηεη αλάινγν κεραληζκό κεκβξάλεο ν νπνίνο λα κπνξεί λα απηνξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηελ πίεζε
ηνπ ΔΝΤ πνπ δέρεηαη έηζη ώζηε ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο λα κελ επεξεάδεηαη.
Να δηαηίζεηαη ζε TWO PIECE κε anti- CHAMBER ην νπνίν επηηξέπεη ηελ έγρπζε θάξκαθσλ θαη ηελ
δόθηκε ηνπ βαιβηδηθνύ κεραληζκνύ.
Σν πιήξεο SET λα είλαη απνζηεηξσκέλν θαη λα απνηειείηαη από:
-

ηνλ θνηιηαθό θαζεηήξα κήθνπο 15cm κε νδεγό

-

ηνλ βαιβηδηθό κεραληζκό κε ελζσκαησκέλν πεξηθεξηθό θαζεηήξα

-

ηα αλάινγα ζπλδεηηθό

-

ην αλάινγν Rickham Reservoir

-

ην πεξηθεξηθό ( πεξηηνλατθό ) άθξν θαηαζθεπαζκέλν από ζηιηθόλε κήθνπο 110 έσο 120 cm.

-

Θα πξέπεη λα δεζκεπηεί ν πξνκεζεπηήο όηη ζα παξαιακβάλεη θαη ζα αληηθαζηζηά ρσξίο θαλέλα
πξόζζεην θόζηνο βαιβίδεο πνπ ηπρόλ ζα απνδεηρζνύλ ειαηησκαηηθέο.

2.

Κ.Α 81725 ΒΑΛΒΗΓΑ ΤΓΡΟΚΔΦΑΛΗΑ ΜΔΖ ΠΗΔΖ
Ζ βαιβίδα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από Βηνζπκβαηηθή ζηιηθόλε θαη λα δηαζέηεη εύξνο
κεηαβνιήο ηεο πίεζεο κεηαμύ 40 θαη 95 mm ζηήιεο ύδαηνο πεξίπνπ.
Σν πιήξεο SET λα είλαη απνζηεηξσκέλν θαη ζα απνηειείηαη από:
-

ηνλ θνηιηαθό θαζεηήξα κήθνπο 15cm- 18cm κε νδεγό

-

Rickham Reservoir 9,5 mm- 12mm Burr Hole κε δηπιή δίνδν ζε νξζή γσλία.

-

Σα αλάινγα ζπλδεηηθά

-

Σνλ βαιβηδηθό κεραληζκό ν νπνίνο ζα είλαη αλεμάξηεηνο κέζα ζην SET θαη ζα έρεη ηηο αλάινγεο
ππνδνρέο γηα ζύλδεζε κε ην θνηιηαθό θαη ην πεξηηνλατθό άθξν θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από
πιηθό ην νπνίν δελ ζα επεξεάδεηαη από ηνλ Μαγλεηηθό Σνκνγξάθν.

-

Σν πεξηθεξηθό ( πεξηηνλατθό ) άθξν θαηαζθεπαζκέλν από ζηιηθόλε κήθνπο 110 έσο 120 cm.

-

Θα πξέπεη λα δεζκεπηεί ν πξνκεζεπηήο όηη ζα παξαιακβάλεη θαη ζα αληηθαζηζηά ρσξίο θαλέλα
πξόζζεην θόζηνο βαιβίδεο πνπ ηπρόλ ζα απνδεηρζνύλ ειαηησκαηηθέο.

3.

Κ.Α 83512 ΒΑΛΒΗΓΑ ΤΓΡΟΚΔΦΑΛΗΑ ΠΟΛΤ ΥΑΜΖΛΖ
(EXTRA LOW ) ΠΗΔΖ
Ζ βαιβίδα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από Βηνζπκβαηηθή ζηιηθόλε .
Καη λα δηαζέηεη εύξνο κεηαβνιήο ηεο πίεζεο κεηαμύ 0 θαη 20 mm ζηήιεο ύδαηνο πεξίπνπ θαη ζα έρεη ηηο
αλάινγεο ππνδνρέο γηα ζύλδεζε κε θεληξηθό θαη πεξηθεξηθό άθξν.
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Θα πξέπεη λα δεζκεπηεί

ν πξνκεζεπηήο όηη ζα παξαιακβάλεη θαη ζα αληηθαζηζηά ρσξίο θαλέλα

πξόζζεην θόζηνο βαιβίδεο πνπ ηπρόλ ζα απνδεηρζνύλ ειαηησκαηηθέο.

4.

Κ.Α 83514 ΟΦΤΟΠΔΡΗΣΟΝΑΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ
Ζ βαιβίδα ζα έρεη εηδηθό κεραληζκό – νξηδόληηαο θάζεηεο ξύζκηζεο θαηαζθεπαζκέλε από κεηαιιηθά κέξε
θαη επηθαιπκκέλε από Βηνζπκβαηηθή ζηιηθόλε.
Σν πιήξεο SET λα είλαη απνζηεηξσκέλν θαη ζα απνηειείηαη από :
-

κεηαιιηθά ζπλδεηηθά επζέα θαη STEP DOWN

-

νζθπτθό θαζεηήξα θιεηζηνύ άθξνπ 46mm F5.

-

Πεξηθεξηθό (πεξηηνλατθό) θαζεηήξα αλνηθηνύ άθξνπ F7

-

Βειόλα TYOHY 14G.

-

Οδεγό ηνπνζέηεζεο.

-

Θα πξέπεη λα δεζκεπηεί ν πξνκεζεπηήο όηη ζα παξαιακβάλεη θαη ζα αληηθαζηζηά ρσξίο θαλέλα
πξόζζεην θόζηνο βαιβίδεο πνπ ηπρόλ ζα απνδεηρζνύλ ειαηησκαηηθέο.

5 . Κ.Α 83515 ΤΠΟΓΟΡΗΟ ΟΓΖΓΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ (ME ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΖΚΟ 65CM)
Θα πξέπεη λα δεζκεπηεί

ν πξνκεζεπηήο όηη ζα παξαιακβάλεη θαη ζα αληηθαζηζηά ρσξίο θαλέλα

πξόζζεην θόζηνο νδεγνύο πνπ ηπρόλ ζα απνδεηρζνύλ ειαηησκαηηθνί.

6.

Κ.Α 84060 ΒΑΛΒΗΓΑ ΤΓΡΟΚΔΦΑΛΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ( LOW ) ΠΗΔΖ
Ζ βαιβίδα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από Βηνζπκβαηηθή ζηιηθόλε θαη λα δηαζέηεη εύξνο
κεηαβνιήο ηεο πίεζεο κεηαμύ 10 έσο 40 mm ζηήιεο ύδαηνο πεξίπνπ.
Σν πιήξεο SET λα είλαη απνζηεηξσκέλν θαη ζα απνηειείηαη από:
-

ηνλ θνηιηαθό θαζεηήξα κήθνπο 15cm.-18 cm κε νδεγό

-

Σν Rickham Reservoir 9.5mm – 12mm Burr Hole κε δηπιή δίνδν ζε νξζή γσλία.

-

Σνλ βαιβηδηθό κεραληζκό ν νπνίνο ζα είλαη αλεμάξηεηνο κέζα ζην SET θαη ζα έρεη ηηο αλάινγεο
ππνδνρέο γηα ζύλδεζε κε ην θνηιηαθό θαη ην πεξηηνλατθό άθξν θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από
πιηθό ην νπνίν δελ ζα επεξεάδεηαη από ηνλ Μαγλεηηθό Σνκνγξάθν.

-

Σα αλάινγα ζπλδεηηθά.

-

Σν πεξηθεξηθό ( πεξηηνλατθό ) άθξν θαηαζθεπαζκέλν από ζηιηθόλε κήθνπο 110 έσο 120 cm.

-

Θα πξέπεη λα δεζκεπηεί ν πξνκεζεπηήο όηη ζα παξαιακβάλεη θαη ζα αληηθαζηζηά ρσξίο θαλέλα
πξόζζεην θόζηνο βαιβίδεο πνπ ηπρόλ ζα απνδεηρζνύλ ειαηησκαηηθέο.

7.

Κ.Α 84062 ΒΑΛΒΗΓΑ ΤΓΡΟΚΔΦΑΛΗΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ
Ζ βαιβίδα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από Βηνζπκβαηηθή ζηιηθόλε θαη λα δηαζέηεη εύξνο
κεηαβνιήο πίεζεο κεηαμύ 75 θαη 180 mm ζηήιεο ύδαηνο πεξίπνπ.
Σν πιήξεο SET λα είλαη απνζηεηξσκέλν θαη ζα απνηειείηαη από:
-

ηνλ θνηιηαθό θαζεηήξα κήθνπο 15cm-18cm κε νδεγό

-

ην Rickham Reservoir 9,5mm 12mm Burr Hole κε δηπιή δίνδν ζε νξζή γσλία.
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-

Σα αλάινγα ζπλδεηηθά

-

Σνλ βαιβηδηθό κεραληζκό ν νπνίνο ζα είλαη αλεμάξηεηνο κέζα ζην SET θαη ζα έρεη ηηο αλάινγεο
ππνδνρέο γηα ζύλδεζε κε ην θνηιηαθό θαη ην πεξηηνλατθό άθξν θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από
πιηθό πνπ δελ ζα επεξεάδεηαη από ηνλ Μαγλεηηθό Σνκνγξάθν.

-

Σν πεξηθεξηθό ( πεξηηνλατθό ) άθξν θαηαζθεπαζκέλν από ζηιηθόλε κήθνπο 110 έσο 120 cm.

-

Θα πξέπεη λα δεζκεπηεί ν πξνκεζεπηήο όηη ζα παξαιακβάλεη θαη ζα αληηθαζηζηά ρσξίο θαλέλα
πξόζζεην θόζηνο βαιβίδεο πνπ ηπρόλ ζα απνδεηρζνύλ ειαηησκαηηθέο.

8.

Κ.Α 138639 ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΖ

1.

Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο ζα πξέπεη λα είλαη εμσηεξηθά ξπζκηδόκελε κέζσ καγλεηηθνύ
κεραληζκνύ.

2.

Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαβαζηεί κέζσ εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ
αλάγλσζεο ρσξίο αλάγθε επεκβαηηθώλ ρεηξηζκώλ, ρξήζεο αθηηλνβνιίαο ή άιισλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ.

3.

Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη επηπξόζζεηα θαη κέζσ
αθηηλνγξαθίαο.

4.

Σν εύξνο πξνγξακκαηηζκνύ πίεζεο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη από Ο έσο 20 cm Ζ2Ο ζε ηνπιάρηζηνλ 5
ιεηηνπξγηθά επίπεδα.

5.

Να είλαη ζπκβαηή κε MRI θαη λα κελ κεηαβάιιεηαη θαζόινπ ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο κεηά από έθζεζε
ζε καγλεηηθό πεδίν.

6.

Να κελ επεξεάδεηαη ε ξύζκηζε ηεο βαιβίδαο από ηελ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ζπλήζεηο δηαγλσζηηθνύο θαη ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο.

7.

Να κελ επεξεάδεηαη από ηα ζπλήζε καγλεηηθά παηδία θαζεκεξηλήο έθζεζεο (θηλεηά, ηειέθσλα, θαιώδηα
κεηαθνξάο ξεύκαηνο, ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο).

8.

Θα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε πιήξεο απνζηεηξσκέλν ζεη πνπ λα πεξηιακβάλεη θνηιηαθό θαζεηήξα, ην
ξεδεξβνπάξ, ηελ βαιβίδα θαη ηνλ πεξηηνλατθό θαζεηήξα θαζώο θαη όια ηα απαξαίηεηα ζπλδεηηθά θαη
ηνλ κεηαιιηθό ζηεηιεό ηνπνζέηεζεο ηνπ θεληξηθνύ ζθέινπο.

9.

Θα πξέπεη λα πξνζθεξζεί ρσξίο επηπιένλ θόζηνο ε ζπζθεπή εμσηεξηθήο ξύζκηζεο

θαζώο θαη ε

ζπζθεπή αλάγλσζεο ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο.
10. Θα πξέπεη λα δεζκεπηεί

ν πξνκεζεπηήο όηη ζα παξαιακβάλεη θαη ζα αληηθαζηζηά ρσξίο θαλέλα

πξόζζεην θόζηνο βαιβίδεο πνπ ηπρόλ ζα απνδεηρζνύλ ειαηησκαηηθέο ή πνπ δελ ζα ξπζκίδνληαη κε
επθνιία θαη αθξίβεηα.

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΑΠΣΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΤΠΑΡΞΖ ΣΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ CE ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΔΗΓΧΝ(ΥΔΣΗΚΖ ΤΠ.ΑΠΟΦΑΖ 1348/2004

Ζ ππνβνιή ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ ζα γίλεηαη ζην e-mail : tsiala@chaniahospital.gr από ηνπο
πξνκεζεπηέο θαη ηνπο επίζεκνπο θνξείο ή/θαη ελώζεηο απηώλ θαη ηαπηνρξόλσο ζε έληππε θαη καγλεηηθή κνξθή
[κε ηε κνξθή, ηδίσο, είηε ηνπ ςεθηαθνύ δίζθνπ (cd), είηε ηνπ ςεθηαθνύ επέιηθηνπ δίζθνπ (dvd) είηε ηεο θηλεηήο
κνλάδαο κλήκεο εληαίνπ ζεηξηαθνύ δηαύινπ (usb memory stick).

ΑΔΑ: ΩΚΕ146907Τ-49Η

Ζ ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε,
δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1)

Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.

2)

Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.

3)

Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.

4)

Σελ εκπεηξία.

5)

Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.

6)

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ

πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ

πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.

Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Α΄ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
κε ζθνπό ηε Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ
απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ
πξνκεζεπηώλ.
Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο
ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή
εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξόζεζκεο απόςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζώο θαη λα
δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: lefaki@chaniahospital.gr
To Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή
πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.
Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα δηακόξθσζεο
ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ

Ο ΑΝ.ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΕΟΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

Δζωηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών

Για ηην ανηιγραθή

