ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..) κα αναρτθκοφν για ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ οι Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ για τθ διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν
ςυντιρθςθσ των ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ , για τθν κάλυψθ των αναγκϊν
του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
Ζναρξθ Διαβοφλευςθσ: 7/5/2018
Λιξθ Διαβοφλευςθσ: 21 /5/2018
Προςκαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείσ να υποβάλουν μζςω ΕΣΗΔΗΣ
ενδεχόμενα ςχόλια επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, εντόσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ.
Για ενδεχόμενεσ διευκρινιςεισ, επικοινωνιςτε με τθν αρμόδια υπάλλθλο Δζςποινα
Σςικνάκθ του Γραφείου Προμθκειϊν, ςτο τθλζφωνο 2313-303064 ι ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Επιςθμαίνουμε ότι τα ςχόλια δεν αποςτζλλονται με τηλεομοιοτυπία ή
ηλεκτρονικά ςτο Γραφείο Προμηθειών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
Πριν υποβάλετε ςχόλια, παρακαλοφμε διαβάςτε τουσ όρουσ υποβολήσ ςχολίων:













Οι προτάςεισ και τα ςχόλια που υποβάλλονται ςτθ διαβοφλευςθ κα πρζπει να ςχετίηονται
άμεςα με το υπό διαβοφλευςθ ηιτθμα και να είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνα.
Σο περιεχόμενο των προτάςεων και των ςχολίων ςασ δεν πρζπει να προςβάλλει δικαιϊματα
άλλων προςϊπων.
Θα πρζπει να αποφεφγονται οι προςωπικζσ αντιπαρακζςεισ με άλλουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ
διαβοφλευςθ.
Προτάςεισ, ςχόλια, υπερςφνδεςμοι ι οποιοδιποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία
διατυπϊνονται ςε γλϊςςα και με τρόπο υβριςτικό, χυδαίο ι περιζχουν ι υποκινοφν
μιςαλλοδοξία και διακρίςεισ που βαςίηονται ςε φφλο, θλικία, ςεξουαλικό προςανατολιςμό,
φυλετικι ι εκνικι καταγωγι ι κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ κα αφαιροφνται από το
διαχειριςτι τθσ διαβοφλευςθσ. Επίςθσ κα αφαιροφνται ςχόλια τα οποία παραπζμπουν ςε
άλλουσ δικτυακοφσ τόπουσ για λόγουσ διαφιμιςθσ, δθμοςιότθτασ ι οποιονδιποτε άλλο
ςκοπό που κρίνεται από το διαχειριςτι ωσ καταχρθςτικόσ.
Οι προτάςεισ, ςχόλια ι ερωτιςεισ που υποβάλετε υπόκεινται ςε ζλεγχο ωσ προσ τθν τιρθςθ
των παρόντων όρων χριςθσ και ςυμμετοχισ.
Με τθ ςυμμετοχι ςασ αποδζχεςτε τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ ςασ ταχυδρομείου για
ενθμερωτικοφσ λόγουσ ςχετικοφσ με τουσ ςτόχουσ του www.promitheus.gov.gr.
Σα ςχόλια για τθν κάκε διαβοφλευςθ μποροφν να υποβλθκοφν για το ςφνολο τθσ
διαβοφλευςθσ άμεςα και αυτόματα μζςω τθσ πλατφόρμασ ΕΗΔΗ με τθ επιλογι
«Καταχϊρθςθ ςχολίου» και ειςαγωγι κειμζνου με πλθκτρολόγθςθ ι με αντιγραφι για κάκε
παράγραφο ι άρκρο ι για το ςφνολο τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ.
Με τθν επιλογι αυτι και γενικότερα ςτθν πλατφόρμα διαβουλεφςεων του ΕΗΔΗ δε
γίνεται επιςφναψθ αρχείων. Αρχεία μποροφν να αποςταλοφν ςτο e-mail
diavoulefsi@eprocurement.gov.gr μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ ςτοιχείων που δεν
μποροφν να ενςωματωκοφν ωσ κείμενο ςτθν «Καταχϊρθςθ ςχολίου» και είναι ςθμαντικά
για τθ διαβοφλευςθ (π.χ. χάρτεσ, φωτογραφίεσ κ.λπ.).
Κάκε αποςτολι ςτο e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr κα αξιολογείται. ε περίπτωςθ
που διαπιςτωκεί ότι θ καταχϊρθςθ των ςχολίων μπορεί να γίνει με ειςαγωγι κειμζνου ςτο
πεδίο «Καταχϊρθςθ ςχολίου», τότε δε κα γίνεται ανάρτθςθ των εν λόγω ςχολίων από τον
διαχειριςτι των διαβουλεφςεων, αλλά κα ενθμερϊνεται ο αποςτολζασ για τθ
χρθςιμοποίθςθ τθσ επιλογισ αυτισ, εφόςον επικυμεί τθν ανάρτθςθ των ςχολίων του. ε
κάκε περίπτωςθ τα ςχόλια που ζρχονται ςτο e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
αποςτζλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι που επικυμεί τθ διαβοφλευςθ.

