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                                                       Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1
Η
 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Α « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Ν.Π.∆.∆ 

         ΑΘΗΝΑ, 16/3/2016 
                            ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/195/8335 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: Χ. ΒΛΑ∆ΟΥ  
Ταχ. ∆/νση: Υψηλάντου 45-47 
Ταχ. Κώδικας: 106 76 
Τηλέφωνο: 213 204 1641 
Fax: 213 204 1838 

ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόµενο 
 

 

 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV 85121200-5» 

 

Ανακοινώνουµε ότι το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός -Οφθαλµιατρείο Αθηνών – 

Πολυκλινική» στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την  ανάδειξη 

αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV 

85151200-5» µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ και 

προϋπολογισθείσα δαπάνη 34.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ., θέτει σε δηµόσια 

διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ηµέρες από την ανάρτηση τους στο 

site του Νοσοκοµείου (www.evaggelismos-hosp.gr), ήτοι από την 16/3/2016 έως και 

την 22/3/2016.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να 

επισηµάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο 

τους διαγωνισµούς και να δηµιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήµατα κατά την χρονική 

περίοδο από την δηµοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών.  

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις 

τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις αποκλειστικά στην παρακάτω 

ηλεκτρονική διεύθυνση: diavoulefsi@0304.syzefxis.gov.gr και έως τις 22/3/2016. 

 

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 προµηθευτών, 

εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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Ευελπιστούµε για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας στην 

προσπάθεια διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των 

τεχνικών προδιαγραφών.  

 

 

 Η ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ 

 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια  

Η Προϊσταµένη Τµήµατος Γραµµατείας 

 

Ηµεροµηνία:  

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

� Γρ. ∆ιοίκησης 

� Πρ/ ∆/νσης ∆.Υ. 

� Υπ/νση Οικονοµικού 

� Γρ. Προµηθειών  
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