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ΑΘΗΝΑ 18/11/2015
ΑΡ. ΠΡΩΣ. 23865

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ε εθαπμογή ηηρ ςπ. απιθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (Θέμα 1ο) απόθαζηρ
ηηρ ΕΠΤ πεπί ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων και επειδή ηο
Νοζοκομείο πποηίθεηαι να διενεπγήζει Διαγωνιζμό:
Κωδικόρ
Απιθμόρ είδοςρ
CPV
31532100-5

Πεπιγπαθή Είδοςρ CPV

Λςσνίερ (Λςσνία για ζηεθανιογπαθικό
μησάνημα coroscop ηύπος variant)

Αξία με
Φ.Π.Α./ €

40.000,00

παπακαλούνηαι όλοι οι ππομηθεςηέρ , οι επίζημοι θοπείρ ή και οι ενώζειρ ηων
ιδίων ππομηθεςηών, να αποζηείλοςν ζηην Ελληνική γλώζζα, ενηόρ
αποκλειζηικήρ πποθεζμίαρ (30) ηπιάνηα ημεπών η οποία άπσεηαι από ηην
επομένη ηηρ ωρ άνω ανάπηηζηρ, ηιρ πποηεινόμενερ από αςηούρ ηεσνικέρ
πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα ζε ένηςπη και μαγνηηική μοπθή ( CD,DVD,USB
memory stick), μέζω ππωηοκόλλος, πποκειμένος να πποεηοιμαζηούν από ηο
Νοζοκομείο οι ηελικέρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ . Οι πποηάζειρ ηων εηαιπειών θα
διαβιβαζηούν ζηην Επιηποπή Σεσνικών Πποδιαγπαθών και οι ηελικέρ ηεσνικέρ
πποδιαγπαθέρ θα αναπηηθούν ζηη ζςνέσεια ζε δημόζια διαβούλεςζη.
Πληποθοπίερ δίδονηαι όλερ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ από ηο ημήμα
Ππομηθειών.
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ANNOUNCEMENT
GREEK REPUBLIC
Ministry of Health
GENERAL HOSPITAL OF ATHENS
Korgialenio-Benakio HRC
Supplying’s Department
ATHANASAKI 1
Zip Code: 115 26
TEL: 213 2068917-18
FAX: 213 2068259
e-mail: pro@0310.syzefxis.gov.gr
In the course of the implementation of the EPY decision number 65/17-072015/21-07-2015 (Item 1) regarding the drawing of the technical specifications
and standards and since the Hospital intends to launce the following call for
Tenders:
ITEM NUMPER CPV

ITEM DESCRIPTION CPV

PRICE WITH
VAT/ €

31532100-5

Tube lamps

40.000,00

All suppliers, official bodies of suppliers associations are kindly requested to
send, strictly within (30) thirty days from the following of the upload date, the
proposed technical specifications in printed or digital form (CD, DVD, USB),
via the hospitals protocol department, in order for the Hospital to process and
produce the final technical specifications. The companies proposals will be
sent to the Technical Specifications Commitee and the finalized product will
be uploaded for public consultation.
For any info please contact the Purchasing dept during working hours.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ /C.E.O

ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΣΡΟΥΕΙΛΟ/IOANNIS PETROCHILOS
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