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Εξοχή Θεσσαλονίκης

11 - 11 - 2021

Αριθ. Πρωτ.: 20359

ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού
κτιρίων του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
Σχετ.
1.Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
2.Η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 7η/06-04-2021 (Θέμα 47ο) συνεδρίασή του με
την οποία εγκρίθηκε o Ενιαίος – Κοινός Πίνακας Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2021 ως προς τη διενέργεια των
σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και
του ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων», στο πλαίσιο του
σχεδιασμού στρατηγικής και του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού των Νοσοκομείων, για την κάλυψη των αναγκών
του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο).
3.Η με αριθ. 1514/15-10-2021 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή σύνταξης
τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του
επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας ανοιχτού άνω των ορίων
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
4412/2016, για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων» για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (CPV: 90911200-8).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α) από τον ιστότοπο
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο
«Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr με Μοναδικό Κωδικό 21DIAB000020591 και β) από
τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://gpapanikolaou.gr).
Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την
ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Οι παρατηρήσεις των
ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την
επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια
διαβούλευση.

Η Διοικήτρια
του Νοσοκομείου
Μαρία Γιογκατζή

Συν.: Κείμενο τεχνικών προδιαγραφών (40 σελίδες)

