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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ(ΜΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)
& ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 

(Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού CPV 50421000-2)  

1. Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης και του  Συστήματος Επεξεργασίας 
Νερού  που  βρίσκονται  στη  Μονάδα  Τεχνητού  Νεφρού  του  Γενικό  Νοσοκομείο-Κέντρο  Υγείας 
Λήμνου,  απαιτείται  τακτική  συντήρηση  από  κατάλληλα  καταρτισμένους  τεχνικούς.  Για  την 
αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, απαιτείται 
η σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης με κατάλληλη εταιρεία.
Για  το  λόγο  αυτό  το  Γενικό  Νοσοκομείο-Κέντρο  Υγείας  Λήμνου  προβαίνει  με  την  παρούσα 
πρόσκληση σε  Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού 
για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης (με ανταλλακτικά) & 
Συστήματος Επεξεργασίας Νερού της Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ως εξής:
 

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Τα Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης που θα καλύπτονται από τη σύμβαση συντήρησης και επισκευής 
είναι του Σουηδικού κατασκευαστικού οίκου GAMBRO και είναι τα ακόλουθα μοντέλα : 
1. ΑΚ-10 με UDM: 16780 & ΒΜΜ: 30950 &   BCM : 2473 & FCM : 11734  
2. ΑΚ-10 με UDM: 17681 & ΒΜΜ: 29726 &   BCM : 3490 & FCM : 12081
3. ΑΚ-10 με UDM: 17685 & ΒΜΜ: 31911 &   BCM : 2477 & FCM : 11731
4. ΑΚ-95 με S/N: 1373
5. ΑΚ-200S με S/N: 19829
6. ΑΚ-200S με S/N: 19830
7. AK-200S με S/N:19831
Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων αυτών.

1. Προληπτική – Επανορθωτική Συντήρηση
Ο  συντηρητής  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  θα  πρέπει  να  πραγματοποιήσει  τουλάχιστον 
τέσσερις (4) προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις και απεριόριστο αριθμό επισκέψεων 
επανορθωτικής  συντήρησης σε  κάθε  ένα  από  τα  μηχανήματα,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  και 
προδιαγραφές  του  κατασκευαστικού  οίκου.  Πιο  συγκεκριμένα  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να 
αντικαθίστανται τα  o-ring καθώς και τα φίλτρα αέρα και φίλτρα πιπετών, να ελέγχονται όλες οι 
σωληνώσεις,  οι  βαλβίδες,  οι  αντλίες  και  οι  πλακέτες,  αντικαθιστώντας  αν  κάτι  από  αυτά  δεν 
λειτουργεί αξιόπιστα. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος αγωγιμότητας, θερμοκρασίας, πιέσεων 
και  καλής  λειτουργίας  των  παραμέτρων  και  των  ορίων  τους  και  να  γίνεται  καθαρισμός  των 
μηχανημάτων  εσωτερικά  και  εξωτερικά.  Γενικότερα  θα  πρέπει  μετά  από  κάθε  προληπτική 
συντήρηση να πιστοποιείται  η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα 
πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις γι’ αυτές τις συντηρήσεις, θα 
ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικού και Βιοιατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου. 

2. Αποκατάσταση Βλάβης
Ο  συντηρητής  θα  πρέπει  να  ανταποκριθεί  άμεσα  σε  κάθε  κλήση  του  Νοσοκομείου  για 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά από 
τη  συνήθη  χρήση.  Καλείται  να  πραγματοποιήσει  την  επίσκεψη  των  τεχνικών  του  για 
αποκατάσταση  πιθανών  βλαβών  εντός  48  ωρών  από  την  αναγγελία  της  βλάβης που  θα 
δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με  Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο 
χώρο του Νοσοκομείου.

3. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)
Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει 
εκτός  λειτουργίας  ένα  μηχάνημα,  αρχίζει  να  μετρά  ο  χρόνος  ακινητοποίησης  (Down-Time)  ο 



οποίος  είναι  το  χρονικό  διάστημα  που  η  συσκευή  μένει  εκτός  παραγωγικής  λειτουργίας  λόγω 
βλάβης  μέχρι  την  αποκατάσταση  της  (εξαιρούνται  οι  προγραμματισμένες  ημέρες  προληπτικής 
συντήρησης καθώς και οι  μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες  και Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος 
συνολικός  χρόνος  ακινητοποίησης  κάθε  μηχανήματος  λόγω  βλαβών  κατά  τη  διάρκεια  της 
σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα 
υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση 
της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

4. Ημέρες και Ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
Όλες  οι  επισκέψεις  του  συντηρητή  είτε  πρόκειται  για  προληπτική  συντήρηση  είτε  για 
αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00).  Εξαιρούνται οι  ημέρες των 
εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί από κοινού συνεννόηση για κάτι διαφορετικό. Τα 
έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή.

5. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα 
τις  οδηγίες  του  κατασκευαστικού  οίκου  καθώς  και  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές  των 
αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι 
εργασίες  αυτές  θα  διεξάγονται  από  τους  τεχνικούς  του  συντηρητή  με  τα  απαιτούμενα  ειδικά 
εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται 
να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων αν 
αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο.

6. Ανταλλακτικά
Στην  περίπτωση  που  απαιτείται  κάποιο  ανταλλακτικό  εξάρτημα  για  την  αποκατάσταση  μιας 
βλάβης,  ο συντηρητής καλείται  να καλύψει την προμήθεια και  εγκατάσταση αυτού.  Το κόστος 
όλων  των  ανταλλακτικών  καθώς  και  τα  έξοδα  αποστολής  και  εγκατάστασης  αυτών  για  την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης θα καλύπτονται εξολοκλήρου από το συντηρητή χωρίς καμία 
επιβάρυνση από το Νοσοκομείο. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα είδη που απαιτούνται για τη συνήθη 
χρήση του μηχανήματος. Τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή 
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο 
συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.
Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό οίκο, θα 
πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Τεχνικού και Βιοιατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά 
από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από διαφορετικό 
οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα. 
Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του συντηρητή ένα 
επαρκές απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον εξαρτήματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται 
παραγγελία  από  το  εξωτερικό,  διαδικασία  που  ίσως  είναι  αρκετά  χρονοβόρα  και  να  έχει  σαν 
αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης.

7. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)
Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται 
προς χρήση μαζί  με ένα συμπληρωμένο και  υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς 
(Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν  αναλυτικά,  τα  ανταλλακτικά  που  χρησιμοποιήθηκαν,  καθώς  και  τυχόν 
παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των μηχανημάτων.

8. Τηλεφωνική Υποστήριξη
Σε  περίπτωση  απλής  βλάβης  που  μπορεί  να  αποκατασταθεί  από  την  τεχνική  υπηρεσία  του 
Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή 
οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

9. Απόσυρση Μηχανήματος
Αν  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  συντήρησης  και  επισκευής  κάποιο  μηχάνημα  τεθεί  μόνιμα  εκτός 
λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του 
συντηρητή  γι’ αυτό  το  μηχάνημα  αλλά  και  οι  οικονομικές  απαιτήσεις  του  από  το  Νοσοκομείο  για  το 
υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή ή τροποποίηση 
της σύμβασης.



Β)     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ  ΤΗΣ ΜΤΝ

Σύστημα  επεξεργασίας νερού τύπου KOSMED (ΟΣΜΩΣΗ)  KRO-F7 Material No 950513 HF 500 
S/N 2836
ΓΕΝΙΚΑ
1. Το κόστος των ανταλλακτικών του συστήματος επεξεργασίας νερού και του  δικτύου διανομής 
του επεξεργασμένου νερού θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο. Τα έξοδα αποστολής αυτών όσο και τα 
έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού για την αποκατάσταση της βλάβης θα καλύπτονται 
εξ’ ολοκλήρου από τον συντηρητή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από το Νοσοκομείο. 
2. Να υπάρχει ένα λογικό απόθεμα από τα βασικά είδη ανταλλακτικών σε διαθεσιμότητα ως στοκ 
στις αποθήκες του συντηρητή, τουλάχιστον εξαρτήματα και αναλώσιμα είδη, έτσι ώστε να μην 
χρειάζεται  να  γίνει  παραγγελία  από  το  εξωτερικό,  διαδικασία  που  μπορεί  να  είναι  αρκετά 
χρονοβόρα και να καθυστερήσει ακόμα και μία απλή βλάβη. (Να δοθεί έγγραφη βεβαίωση για 
αυτό) 
3. Με μέριμνα και ευθύνη του συντηρητή θα τηρείται ειδικός φάκελος συντηρήσεων–επισκευών, 
στον οποίο θα αρχειοθετούνται όλα τα ∆ελτία Επισκευής,  στα οποία θα αναγράφονται ανελλιπώς 
και  με  πληρότητα  όλα  τα  στοιχεία  που  αφορούν  ημερομηνία,  περιγραφή  εργασίας  κλπ, 
συντηρήσεις,  αποκαταστάσεις  βλαβών,  πιθανή  προμήθεια  ανταλλακτικών,  ρυθμίσεις  και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο. 
4.  Επίσης,  υποχρέωση του αναδόχου είναι  να ανταποκρίνεται  το αργότερο εντός 48  ωρών σε 
οποιαδήποτε κλήση του νοσοκομείου.  Η κλήση θα γίνεται τηλεφωνικά ή με φαξ..  Εξαιρούνται 
περιπτώσεις  που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι  δυνατή η άμεση μετάβαση του 
τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.
Μετά το 48 ωρο θα προσμετράτε χρόνος μη λειτουργίας, Νεκρός Χρόνος– DownTime, ο χρόνος 
δηλαδή κατά  τον  οποίο  το  μηχάνημα δεν  θα  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  στο  Νοσοκομείο  μας. 
Ετήσιος αποδεκτός χρόνος μη λειτουργίας, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες. 
5.  Στο τέλος της σύμβασης το σύστημα επεξεργασίας νερού θα πρέπει  να παραδοθεί  σε άρτια 
κατάσταση και πλήρη λειτουργία. 
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ–ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
O συντηρητής υποχρεούται να κάνει δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις το έτος, μία ανά  εξάμηνο 
και απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης. Θα προηγείται συνεννόηση με το 
Τμήμα Τεχνικού και Βιοιατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου. 
Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
μην δημιουργείται πρόβλημα στο πρόγραμμα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. 
Οι εργασίες της συντήρησης αναλυτικά: 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
1. Προφίλτρα
• Καθαρισμός και έλεγχος σωστής λειτουργίας των προφίλτρων σωματιδίων. 
Προεπεξεργασία–είσοδος
• Μέτρηση σκληρότητας νερού πόλης. 
• Μέτρηση πυκνότητας χλωρίου νερού πόλης. 
• Μέτρηση περιεκτικότητας σιδήρου πόλης.
 Σύστημα Boosterunit
• Έλεγχος σωστής λειτουργίας αντλίας (Boosterpump). 
• Έλεγχος πιέσεων έναρξης και παύσης λειτουργίας της Boosterpump.
• Ρύθμιση πιέσεων στις επιθυμητές τιμές. 
• Έλεγχος σωστής λειτουργίας και μέτρηση της πίεσης του αέρα που περιέχουν τα πιεστικά δοχεία. 
2. ΣΤΗΛΕΣ
Κεφαλές στηλών
• Ρύθμιση πραγματικού χρόνου στις κεφαλές των στηλών σιδήρου και ενεργού άνθρακα, άμμου και 
αποσκλήρυνσης. 
Φίλτρο Σιδήρου 



• Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας ξεπλύματος. 
• Μέτρηση σιδήρου στην έξοδο φίλτρου. 
• Καθαρισμός/έλεγχος ηλεκτροβαλβίδων κεφαλών. 
Φίλτρο ενεργού άνθρακα 
• Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας ξεπλύματος. 
• Μέτρηση χλωρίου στην έξοδο του φίλτρου.
• Καθαρισμός/έλεγχος ηλεκτροβαλβίδων κεφαλών. 
Αποσκληρυντές 
• Καθαρισμός του INJECTOR 
• Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας αναγέννησης των στηλών αποσκλήρυνσης. 
• Έλεγχος στάθμης αλατιού και άλμης στους κάδους. 
• Καθαρισμός των κάδων αλατιού όποτε απαιτείται. 
• Μέτρηση σκληρότητας νερού στην έξοδο του κάθε αποσκληρυντή. 
• Καθαρισμός/έλεγχος ηλεκτροβαλβίδων κεφαλών. 
• Καθαρισμός των σωλήνων αναρρόφησης των στηλών. 
Φίλτρα     σωματιδίων  
• Έλεγχος πιέσεων εισόδου–εξόδου στα φίλτρα συγκράτησης σωματιδίων. 
•Αντικατάσταση των φίλτρων μικροσωματιδίων. 
Όσμωση
• Έλεγχος σωστής λειτουργίας συστήματος αντίστροφης όσμωσης. 
• Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροβαλβίδων. 
• Έλεγχος παραγωγής–απόρριψης. 
• Έλεγχος αγωγιμότητας εισόδου–εξόδου του νερού. 
• Καθαρισμός των μεμβρανών από ανόργανα και οργανικά κατάλοιπα δύο φορές ετησίως. 
• Τελικός οπτικός έλεγχος ομαλής λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας νερού και 
στεγανότητας του υδραυλικού κυκλώματος. 
• Έλεγχος και αλλαγή των δοχείων που περιέχουν καθαριστικό διάλυμα. 
• Έλεγχος των δοσομετρικών αντλιών. 
• Έλεγχος των αισθητήρων της μονάδας. 
3. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
• Χημική αποστείρωση δικτύου διανομής επεξεργασμένου νερού μία φορά ετησίως

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεση του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να 
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η 
αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης 
για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου.
Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

• Πιστοποιητικά  εκπαίδευσης  των  τεχνικών  του  συντηρητή  για  τα  εν  λόγω 
μηχανήματα  από  την  κατασκευάστρια  εταιρεία  ή  εναλλακτικά  να  προσκομίσει 
βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημόσιου νοσοκομείου στην 
οποία  αποδεικνύεται  ότι  έχει  εκτελέσει  εργασίες  συντήρησης   (μέσω  σχετικής 
σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
• Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε 
συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
• Πελατολόγιο  με  λίστα  οργανισμών,  φορέων,  εταιρειών  κλπ  με  τους  οποίους  ο 
συντηρητής  έχει  συνάψει  στο  παρελθόν  σύμβαση  συνεργασίας  για  τη  συντήρηση 
μηχανημάτων όπως αυτά.
• Πιστοποιητικό  της  εταιρείας  συντήρησης  ISO 9001 και  ISO 13485 για  την  τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Φύλλο Συμμόρφωσης



Να  κατατεθεί  λεπτομερές  φύλλο  συμμόρφωσης πλήρως  τεκμηριωμένο  για  κάθε  ένα  από  τα 
προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο 
απαιτήσεων.

2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παραπάνω 
Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων 
– σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της 
ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών/αναδόχων.
3.  Η διάρκεια  της  διαβούλευσης  ορίζεται  σε  τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  από την  επόμενη 
ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.limnoshospital.gr) ήτοι από 
την Παρασκευή 6/2/2015 έως και την Τετάρτη 11/2/2015.
4.  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 τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την 
αποσφράγιση των προσφορών.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς 
και  να  ζητήσουν  διευκρινίσεις  στην  παρακάτω  ηλεκτρονική  διεύθυνση: 
promithiongnlimnou@gmail.com 
6. Τυχόν σχόλια που θα αποστέλλονται με email θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
(www.limnoshospital.gr), έτσι ώστε τα σχόλια να εμφανίζονται δημόσια προς περαιτέρω σχολιασμό
7.  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  προμηθευτών,  εξασφαλίζοντας  όμως  ταυτόχρονα  την  ποιότητα  των 
παρεχομένων υπηρεσιών.
8. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια 
διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

     

      ΙΣΜΗΝΗ Α. ΛΥΜΠΕΡΗ
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