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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» προκειμένου να συντάξει τεχνικές
προδιαγραφές για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λονισαικού Δηΐίοπρασιών (CPV 72212470-4) για
το Γ.Ν. Λασιθίου και το Διασυνδεόμενο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», προσκαλεί εντός αποκλειστικής
προθεσμίας πέντε (5) ημερών (δηλαδή ΐιένοι και Δευτέοα 17/07/2017):

όλους τους προμηθευτές των υπηρεσιών των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές πρόκειται να συνταχθούν, να
υποβάλλουν

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

(e-mail):

tkoufakis@agnhosp.gr

προτάσεις

τεχνικών

προδιαγραφών, στην ελληνική γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται τεχνικές προδιαγραφές για εφαρμογή λογισμικού n οποία θα παρέχει
υπηρεσίες ηλεκτρονικής έρευνας αγορών, συλλογής και διαχείρισης προσφορών για το Γενικό
Νοσοκομείο Λασιθίου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», οι οποίες θα διατυπώνονται με έναν από
τους κατωτέρω τρόπους:
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών,
υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να επιτρέπουν στους
προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν
τη σύμβαση,
β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που
αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές
προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές
τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και

της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο
ή «ισοδύναμο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α', με παραπομπή, ως
τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές
που αναφέρονται στην περίπτωση β ',
δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β ' για ορισμένα
χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην
περίπτωση α ' για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά, βάσει των διατάξεων του νόμου 4412/2016.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.00 έως 15.00 στο Τμήμα Προμηθειών του Γενικού
Νοσοκομείου Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος), Κνωσσού 4, 72100, Αγιος Νικόλαος, τηλ. 2841343174, e-mail:
gkoxara@agnhosp.gr.

