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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας προτίθεται να προχωρήσει στην  προκήρυξη του   διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV:90911200-8)  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του
Νοσοκομείου. 

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
και  προτύπων  παρακαλούνται  οι  προμηθευτές,  οι  επίσημοι  φορείς  ή  και  ενώσεις  των  ιδίων  προμηθευτών  που
δραστηριοποιούνται στο χώρο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω
ανάρτησης  (δηλαδή     έως  και  20/03/2016), να  αποστείλουν  στην  Υπηρεσία  μας,  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την
ανάδειξη αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι
τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής
http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis.

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες μέρες από 07:00π.μ έως 15:00μ.μ. στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν
Ανατολικής Αχαϊας , Άνω Βουλωμένο , ΤΚ  25100 - Αίγιο, τηλ: 2691059437-338

Email: prom2@gnaigio.gr. 

  
ANNOUNCEMENT

The General Hospital of Eastern Achaias” tends to proceed to an invitation to tender for «CLEANING SERVICES»
(CPV: 90911200-8) in order to cover the needs of the General Hospital.   

In  compliance  with  decision  n.  68/14-12-2015  (subject  6ο)  of  EPY  in  regards  to  the  required  technical
specifications  and standards,  all  Suppliers  and Integrated  Companies  providing similar  products  or  services,  are
requested to submit their technical specification requirements for  «CLEANING SERVICES» to our Department,  within
twenty (20)  days  (that  is  until    20  /03/2016) in  print,  cd,  dvd and usb forms, in  order  to  draw the final  technical
specifications for the Tender. 

All other matters should be handled in compliance with the decision of EPY as posted on the official website
http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis.

For further information contact the Supply  Department of the General, Hospital of Eastern Achaias , number
2691059437-338, during working hours and days (Monday to Friday 07:00am – 15:00pm). 

Email: prom2@gnaigio.gr.

H προισταμένη οικονομικού                                                                                 Ο Διοικητικός Διευθυντής
     Financial Supervisor                                                                                              Managing director 
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