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ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Έχοντας υπόψη την με αριθ. πρωτ. 65/17.7.2015/21.72015 απόφαση της Ολομέλειας
της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και
προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας.
Ανακοινώνουμε ότι το Ψ.Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών
από το ΠΠΥΥ του 2014 προβαίνει σε φάση δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών
προδιαγραφών που αφορά:
Α) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Β) ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,
ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΑ)
Γ) ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Δ) ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Η διάρκεια της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται σε τριάντα (30)
ημέρες από την ανάρτησή τους στο site του Νοσοκομείου
(http://www.dromokaiteio.gr), ήτοι από την ημέρα ΤΡΙΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και
ώρα 7:00 έως και την ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 15:00.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και
να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο

τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν εντάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική
περίοδο από τη δημοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών.
Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται ταυτόχρονα σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd ή dvd ή memory stick).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους ή να ζητήσουν
διευκρινήσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@dromokaiteio.gr ,
saitia@dromokaiteio.gr
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την
οριστικοποίηση των Τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου
να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως
ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην
προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των
τεχνικών προδιαγραφών.
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