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ΘΕΜΑ: « Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών γα την διενέργεια
διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υγραερίου,
προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ»
Σχετ. : Το από 24/09/2018 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, σε εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν. 4412/2016,
προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
υγραερίου, προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, καλεί όλους τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια- παρατηρήσεις –απόψεις επί
των τεχνικών προδιαγραφών που τίθεται σε Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για την διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα
αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα έχουν κατατεθεί στον ιστότοπο του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), θα γίνει η τελική
διαμόρφωση, θα ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της διακήρυξης και θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Γρεβενών.
Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στην δημόσια
διαβούλευση δεν δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από την υπηρεσία, η οποία θα αποφασίσει
για την οριστικοποίηση των όρων που θα διέπουν τον επικείμενο διαγωνισμό, με αντικείμενα
κριτήρια.
Σε κάθε περίπτωση, γνώμονας για τυχόν αναθεώρηση όρων που θα διέπουν τον προς εξέταση
διαγωνισμό, αποτελεί:
 Η επίτευξη επιθυμητού και υγιούς ανταγωνισμού


Η ανταπόκριση της αγοράς με την ευρύτερη συμμετοχή υποψήφιων οικονομικών
φορέων στην διαγωνιστική διαδικασία και



Η διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων της υπηρεσίας

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 01 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα έως και τις 15
Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.erpocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο
Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.
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