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 Προς: κάθε ενδιαφερόμενο 

ΘΕΜΑ: 2η Φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Παροχή 

σίτισης των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού του ΨΝΑ» 

 

Ενόψει της διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω του ενός 

εκατομμυρίου) για την παροχή σίτισης  των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού 

του ΨΝΑ, το  ΨΝΑ, σε εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 καλεί όλους τους 

ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια -παρατηρήσεις- απόψεις επί 

των Τεχνικών Προδιαγραφών που τίθενται στη Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση (2η Φάση). Η 

διάρκεια της Διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 

από την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια 

Διαβούλευσης θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις - προτάσεις που θα έχουν κατατεθεί στον 

ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, θα γίνει η τελική διαμόρφωση και θα ενσωματωθούν στο πλήρες 

σώμα της διακήρυξης. Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν 

στη δημόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά με την υποβολή σχολίων 

που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να 

υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση 

αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι τα 

σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο 

σύνδεσμο Διαβουλεύσεις. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη 

διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού 

και βελτιστοποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Συνημμένα: Τεχνικές Προδιαγραφές                 

                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Δ.Ο.Υ.           

H  ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                             ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΪΚΟΥ  

 

mailto:promithil@psyhat.gr

		2023-01-20T14:57:14+0200
	EVGENIA RODOPOULOU




