Κηθιζιά 30/03/2016
Απιθ. ππωη.:
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣ
Nίκηρ 2, 145 61 Κηθιζιά
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
Πληποθοπίερ: Μποςμποςπή Αικαηεπίνη
Τηλ. 213 2086333, θαξ 213 2086757
e-mail: prom2@kat-hosp.gr

Ππορ κάθε ενδιαθεπόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Το ΓΝΑ ΚΑΤ πποηίθεηαι να διενεπγήζει ανοικηό διαγωνιζμό για «ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΣΜΟΤ
(12 STUs), 2 θυρών, με εναλλάκτη για λειτουργία με ατμό δικτύου και με
ηλεκτρική ατμογεννήτρια» με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή,
πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 120.000,00 € με ΦΠΑ.
Σε εθαπμογή ηος ςπ’απιθμ. 2891/24-07-2015 εγγπάθος ηηρ ΕΠΥ πεπί ζύνηαξηρ
ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων παπακαλούνηαι οι ππομηθεςηέρ, οι επίζημοι
θοπείρ ή/και ενώζειρ ηων ιδίων ηων ππομηθεςηών πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηον σώπο,
ενηόρ αποκλειζηικήρ πποθεζμίαρ ηπιάνηα (30) ημεπών, η οποία άπσεηαι από ηην
επομένη ηηρ ωρ άνω ανάπηηζηρ, να ςποβάλοςν ζηην Ελληνική ή/και αγγλική γλώζζα
ζηο ημήμα ππομηθειών, ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα ηος είδοςρ, πποκειμένος
να πποεηοιμαζηούν οι ηελικέρ πποδιαγπαθέρ ηος διαγωνιζμού.
Η ςποβολή ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων θα γίνεηαι ηαςηοσπόνωρ ζε
ένηςπη και μαγνηηική μοπθή (cd είηε dvd, είηε memory stick).
Καηά ηα λοιπά ιζσύει η απόθαζη ηηρ ΕΠΥ, ηηρ οποίαρ ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε
ζηον
επίζημο
ιζηόηοπο
ηηρ
http://www.moh.gov.gr/articles/epitrophpromhtheiwnygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis.

Διεςθύνηπια
Διοικηηικήρ Υπηπεζίαρ
Παναγιώηα
Ανδπούηζος

Κiffisia, 30/03/2016
No. Orig.: …………
HELLENIC REPUBLIC
GENERAL HOSPITAL “KAT”
Address: 2, Nikis Str., Kiffisia
Postcode 145 61

To whom it may concern

PURCHASING DEPARTMENT
Information: Katerina Boumpouri
Phone: +30 213 2086333, Fax: +30 213 2086757
e-mail: prom2@kat-hosp.gr

ANNOUNCEMENT
GENERAL HOSPITAL OF ATTICA “KAT”, intends to conduct an open tender for
“Sterilizing unit (12 STUs), with 2 doors, working with steam exchanger and electric
steam generator”, on the sole criterion of the lowest price with budgeted expenditure of
120.000,00 € 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 product 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

