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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
Nίκης 2, 145 61 Κηφισιά

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη
Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757
e-mail: prom12@kat-hosp.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΓΝΑ ΚΑΤ προτίθεται να διενεργήσει ενιαίο διεθνή διαγωνισµό για τα Νοσοκοµεία
της 1ης ΥΠΕ για την προµήθεια ακτινολογικού υλικού - φιλµς, µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2014, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.344.020,09 € µε ΦΠΑ.
Σε εφαρµογή του υπ’αριθµ. 4972/15-12-2015 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 είκοσι (20) ηµερών, η οποία άρχεται από την εποµένη
της ως άνω ανάρτησης, να υποβάλουν στην Ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα στο τµήµα
προµηθειών τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα των ειδών ακτινολογικού υλικού –
φιλµς, 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 στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι.
Επισυνάπτεται πίνακας µε τις ετήσιες ποσότητες των ειδών για τα Νοσοκοµεία της 1ης
ΥΠΕ.

H ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Κiffisia, 10/05/2016
No. Orig.: ………….
HELLENIC REPUBLIC
GENERAL HOSPITAL “KAT”
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TO ALL INTERESTED

PURCHASING DEPARTMENT
Information: Helen Charlafti
Phone: +30 213 2086633, Fax: +30 213 2086757
e-mail: prom12@kat-hosp.gr

ANNOUNCEMENT

GENERAL HOSPITAL OF ATTICA “KAT” is intending to conduct an open international
procurement for the supply of expendable radiographic materials (films etc.), the award
criterion of the lowest price, under Health Supplies Index of 2014, budgeted
expenditure 3.344.020,09 €, VAT incl.
In concordance with No 4972/15-12-2015 document of GCS about the composition of
specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of
Own Suppliers who active in the field, are invited within a deadline of twenty (20) days,
which begins the next day of this publication, to submit either in Greek or in English to
the Procurement Department, the proposed technical specifications and standards of
their products in regards to the aforementioned procedures (i.e. radiography), in order
the final technical specifications to be prepared by the Procurement Dept.
The submission of the technical specifications and standards will be made
simultaneously in print and digital form (cd, or dvd, or memory stick).
For further information, the digital documentation of GCS stated above has been
posted in https://diavgeia.gov.gr under No Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι.
A table with the quantities of the above equipment needed annually by all hospitals of
1st Health District (Attica) is attached.
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