
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

1
η
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                      Νέα Ιωνία 24-9-2018 

ΓΕΝΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                                

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ                                    Αρ. Πρωτ 25519 

 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ 3-5 Ν.                                                               Προς : ΠΡΟΣ    ΚΑΘΕ       ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

N  ΙΩΝΙΑ  TK 14  233 
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού                                                                 

Γραφείο Προμηθειών  

Πληροφορίες :Κ Σχίζας 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132057951                                                                         

Fax: 213 2057038    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2
η
 ΦΑΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΟΣ DOPLER, ΠΕΝΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΟ,  ΜΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ XENON, 

ΜΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΔΩΔΕΚΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων 

στα πλαίσια  προγραμματισμού διενέργειας διαγωνισμού  προβαίνει σε  1
η 

φάση  

δημόσιας  διαβούλευσης  των τεχνικών προδιαγραφών   για την προμήθεια  διάφορων 

ιατρικών συσκευών (πέντε ηλεκτροκαρδιογράφων, ενός dopler, πέντε ηλεκτρονικών 

πιεσομέτρων με οξύμετρο, μίας πηγής ψυχρου φωτισμού xenon, μίας τροχήλατης 

αναρρόφησης, δώδεκα κουτιών αποστείρωσης χειρουργικών εργαλείων και δύο 

τροχήλατων μεταφοράς χειρουργικών εργαλείων), για τις ανάγκες διαφόρων 

τμημάτων του Νοσοκομείου ,   συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.590,00 € 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε  τέσσερις  (4) ημέρες από την ανάρτηση 

τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.konstantopouleio.gr) ήτοι από την   

         Τρίτη 25-9-2018    έως και την  Παρασκευή 28-9-2018 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και 

να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο 

τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο 

από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις 

τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις στην  παρακάτω ηλεκτρονική  διεύθυνση : 

promkgh2009@gmail.com. 

 Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για 

την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να 

επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην 

προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΗΣ  

http://www.konstantopouleio.gr/
mailto:promkgh2009@gmail.com


 

 


