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ΣΜΗΜΑ        : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                     

ΓΡΑΥΕΙΟ      : Προμηθειών 

Πληροφορίες : Μ.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΤ 

Σηλέφωνο      : 2313308154                                                               
Σαχ.Δ/νση     : Εθν.Άμυνας 41                                                                      

                       Θεσσαλονίκη    

 

   

ΘΕΜΑ : «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια δημόσιου  
διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ» με CPV: 

33698100-0 και προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΥΠΑ σε 

εφαρμογή του πίνακα προγραμματισμού έτους 2019.                    

                   

          

          Σο Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος, σε εφαρμογή του άρθρου 47 του 
Ν.4412/2016, προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια του Είδους 

«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ» με CPV: 33698100-0 , καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών 

προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.  

 
Α)   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ  ΤΣΗΜΑΣΟ  ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 

ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ MIC, προϋπολογισμού δαπάνης 74.450,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του  ΥΠΑ 

Β) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  ΜΕΘΟΔΟΤ PCR ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΣΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Ε ΕΠΕΙΓΟΤΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ 

ΛΟΙΜΏΞΕΩΝ, προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  του ΥΠΑ 
 

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

αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα έχουν κατατεθεί στον ιστότοπο του Εθνικού 

υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ), από την αρμόδια επιτοπή σύνταξης 

τεχνικών προδιαγραφών και θα γίνει η τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών οι οποίες και θα 
ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της διακήρυξης.  

          Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη 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 αντικειμενικά 

κριτήρια.  

         Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην 
ηλεκτρονική φόρμα του ΕΗΔΗ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 09-05-2019 ημέρα Πέμπτη 

έως και τις 24-05-2019 ημέρα Παρασκευή. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο 

του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ) 

(http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου.  
 
 υνημ. 1 αρχείο pdf (τεχνικές προδιαγραφές)          
 

                                                                                           Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου 

 

  

                                                                                       Σσούγκα Μελπομένη          


