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ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
υπηρεσιών παροχής γευμάτων του νοσοκομείου (CPV 55320000-9)»
ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ΄ αρ. 23348/20-11-2017 (ΑΔΑ:73ΒΗ4690ΩΖ-ΖΩΥ) απόφαση Διοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών
Προδιαγραφών.
2. Το υπ.αρ.14394/05-07-2018 έγγραφο της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του
Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», προκειμένου να διενεργήσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου Yπηρεσιών
Παροχής Γευμάτων ανά ημερήσιο μενού (CPV 55320000-9) προϋπολογισθείσας δαπάνης 749.998,35€ χωρίς
ΦΠΑ για ένα έτος, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσειςαπόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.
Η διάρκεια της διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση
της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ). Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν
στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και θα γίνει η τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο
πλήρες σώμα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτημένη:
- στον ιστότοπο του Νοσοκομείου: www.metaxa-hospital .gr
- στη διαύγεια και
- στο ΕΣΗΔΗΣ
Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους
σχετικά με την υποβολή σχολίων, όπως 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 προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μετά το πέρας της προθεσμίας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου
μας και συγκεκριμένα στη διαδρομή Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Τεχνικών
Προδιαγραφών, σχετική ανακοίνωση με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και
τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. 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.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του
Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής
διαδρομή: Προμήθειες-Διαβουλεύσεις-Προσκλήσεις.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
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