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Καληµέρα σας,
Σε απάντηση της υπ΄αριθ. πρωτοκόλλου 11/07/648/27345/16.09.2016 Ανακοίνωσης της υπηρεσίας σας, αναφορικά
µε την σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για τις Υπηρεσίες Ιατρικών Αποβλήτων – CPV 90524000-6, σας
υποβάλλουµε αρχείο µε προτεινόµενες τεχνικές προδιαγραφές.
Στην ανωτέρω ανακοίνωση αναφέρεται ότι µπορούν να υποβάλλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν
τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισµούς. Θα θέλαµε να σηµειώσουµε
ότι και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου σας και στο ∆ιαύγεια από όπου και λάβαµε γνώση της ανακοίνωσης δεν
συµπεριλαµβάνονται προτεινόµενες τεχνικές προδιαγραφές από το Νοσοκοµείο σας για να µπορέσουµε να
υποβάλλουµε παρατηρήσεις. Παρακαλούµε ενηµερώστε µας εάν υπάρχουν προτεινόµενες τεχνικές προδιαγραφές από
το Νοσοκοµείο σας.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπληρωµατική πληροφορία.
Με εκτίµηση,
Σπυθουράκη Αµαλία
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∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το παρόν µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τα τυχόν συνηµµένα σε αυτό αρχεία είναι εµπιστευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση του
φυσικού ή νοµικού προσώπου στο οποίο απευθύνεται. Εάν δεν είστε ο ενδεδειγµένος παραλήπτης, οφείλετε να µην το αντιγράψετε, αναµεταδώσετε,
χρησιµοποιήσετε ή αποκαλύψετε το περιεχόµενό του. Οφείλετε να ενηµερώσετε τον αποστολέα του µηνύµατος για την εσφαλµένη λήψη του και αµέσως να
διαγράψετε το αντίγραφο από το σύστηµά σας. Παρακαλώ σηµειώσατε ότι οποιεσδήποτε θέσεις ή απόψεις που παρατίθενται στο παρόν µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εκφράζουν αποκλειστικά το συντάκτη του και δεν αντιπροσωπεύουν, άνευ ετέρου, την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και τις συνδεδεµένες µε
αυτήν επιχειρήσεις. Τέλος, ο παραλήπτης οφείλει να ελέγξει για τυχόν ύπαρξη ιού στο παρόν µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και στα συνηµµένα σε αυτό
αρχεία. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και οι συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις αρνούνται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ήθελε προκληθεί από ιό που
ενδεχοµένως διαδοθεί από το παρόν µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
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