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Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΓΝΑ ΚΑΤ προτίθεται να διενεργήσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια μη 
επεμβατικών  συστημάτων  ψύξης  Hypocarbon σχεδιασμένων  για  την  ασφαλή  και 
αποτελεσματική μείωσης της θερμοκρασίας των ασθενών, με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.296,00  € με ΦΠΑ.

Σε  εφαρμογή  του  υπ’αριθμ.  2891/24-07-2015  εγγράφου  της  ΕΠΥ  περί  σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι  προμηθευτές,  οι  επίσημοι 
φορείς  ή/και  ενώσεις  των ιδίων προμηθευτών που δραστηριοποιούνται  στον  χώρο, 
εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών,  η  οποία  ανέρχεται  από την 
επομένη της ως άνω ανάρτησης, να υποβάλουν στην Ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα 
στο  τμήμα  προμηθειών  τεχνικές  προδιαγραφές  και  πρότυπα  των  προϊόντων  των 
ιατρικών προμηθειών προκειμένου να προετοιμαστούν οι  τελικές προδιαγραφές του 
διαγωνισμού.

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται  ταυτοχρόνως σε 
έντυπη και μαγνητική μορφή (cd είτε dvd, είτε memory stick).

Κατά τα λοιπά ισχύει  η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε 
στον  επίσημο  ιστότοπο  αυτής  http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-
promhtheiwnygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis.

Επισυνάπτεται πίνακας με τα είδη και τις προβλεπόμενες ποσότητες του διαγωνισμού.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
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To whom it may concern 

ANNOUNCEMENT

GENERAL HOSPITAL OF ATTICA “KAT”, intends to conduct a tender for the supply of 
Hypocarbon technology to ensure safe and sustainable patient temperature reduction, 
on the sole criterion of the lowest price with budgeted expenditure of 43.296.00 € with 
VAT.

Under  No. 2891/24-07-2015 document  of  Health  Procurement  Committee  on  the 
drafting  of  specifications  and  standards,  all  Suppliers,  Official  Bodies  and/or 
Associations of  Own Suppliers who are active in the field,  are requested to submit 
proposed technical specifications and standards of their products to the Procurement 
Department within a deadline of thirty (30) days,  which comes from the next  of the 
notice of invitation.

The  technical  specifications  and  standards  should   be  submitted  in  Greek  and/or 
English language,  in both hard copy and digital form (cd, or dvd, or memory stick).

As for the rest, the decision of  Health Procurement Committee that is posted on the 
official website below, is applied.
 http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwnygeias/enhmerwsh/1283-
anakoinwseis.

Administrative Director of the Hospital

Panagiota Androutsou
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