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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    

 7
Η

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                             
                          Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-  

    Γ.Ν-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ<<∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ>> 

  (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) 

       Ταχ.∆/νση :Κωνστ.Παλαιολόγου & Κνωσσού  

                          72100  Αγ.Νικόλαος      

ΤΜΗΜΑ:  Οικονοµικό      

ΠΛΗΡΟΦ.: Ευαγγελία Κοξαρά     ΠΡΟΣ 

ΤΗΛ: 28413-43174    

email: gkoxara@agnhosp. gr    Ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς 

      

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών 

προδιαγραφών για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 16 τομών και την ανάθεση των 

υπηρεσιών συντήρησής του για χρονική διάρκεια πέντε ετών για την Αποκεντρωμένη 

Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου. 

 

Το Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοικτή μη 

δεσμευτική δημόσια διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αξονικού 

Τομογράφου 16 τομών και την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησής του για χρονική διάρκεια 

πέντε ετών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου CPV 

33115200-1 (Υπολογιστικοί Αξονικοί τομογράφοι CAT) 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες 

δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας 

Διαβούλευσης. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί 

σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.agnhosp.gr), με τα στοιχεία των 

οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες 

παρατηρήσεις. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια 

στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 12/3/2019 ημέρα Τρίτη έως και τις 27/3/2019 ημέρα Τετάρτη 

και δεν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος διαβούλευσης. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Αναθέτουσα αρχή: Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» - Οργανική Μονάδα της 

Έδρας 

Αντικείμενο σύμβασης: προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 16 τομών και την ανάθεση των 

υπηρεσιών συντήρησής του για χρονική διάρκεια πέντε ετών για την Αποκεντρωμένη Οργανική 

Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου. 

Κωδικός και Περιγραφή CPV:  33115200-1 Υπολογιστικοί Αξονικοί τομογράφοι (CAT) 

Τρόπος προμήθειας: ανοικτός άνω του ορίου διαγωνισμός 

Διαδικτυακός τόπος διαβούλευσης: https://www.promitheus.gov.gr/ (στον σύνδεσμο 

Διαβουλεύσεις) 

Τρόπος υποβολής σχολίων: στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στον παραπάνω 

σύνδεσμο 
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο 

Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

 

 

   Η Διοικήτρια 

   Μαρία Σπινθούρη 
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