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Προς 
ΕΣΗΔΗΣ- Τμήμα διαβουλεύσεων 
Email:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 

 
 
Θέµα: Δεύτερη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων με κυτταρομετρία ροής, με 
ταυτόχρονη παραχώρηση ενός (1) αναλυτή κυτταρομετρίας ροής, ως συνοδό 
εξοπλισμό.»  
 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 
 

 Τη διενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων με 
κυτταρομετρία ροής, με ταυτόχρονη παραχώρηση ενός (1) αναλυτή κυτταρομετρίας 
ροής, ως συνοδό εξοπλισμό, όπως αυτές υποβλήθησαν µε το υπ. αρ. 
28220/05.06.2019 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 
(κωδικός πρώτης διαβούλευσης 19DIAB000004505) 
 Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.  
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από 
Πέμπτη 20 Ιουνίου µέχρι την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην 
πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. 
 Το Νοσοκοµείο δεν 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 προµηθευτών, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.  
 Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας 
Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 



Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην 
διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. 
 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
(http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα 
του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. 
Προμηθειών.  
 

 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ   
 
 
 
Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων με 
κυτταρομετρία ροής, με ταυτόχρονη παραχώρηση ενός (1) αναλυτή κυτταρομετρίας 
ροής, ως συνοδό εξοπλισμό.  
 


