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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:  Πρόσκληση  υποβολής  τεχνικών  προδιαγραφών  και  προτύπων  για  την  ανάδειξη 
χορηγητή ελαιόλαδου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00€. 

Το Γενικό  Νοσοκομείο  Αθηνών «Λαϊκό» πρόκειται  να διενεργήσει  πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή ελαιόλαδου. Σε εφαρμογή των υπ’ αριθ. 65/17-7-
2015/21-7-2015 (θέμα  1ο)  και  68/14-12-2015 (θέμα 6ο)  συνεδριάσεων  της ΕΠΥ περί  της 
σύνταξης  τεχνικών  προδιαγραφών  και  προτύπων,  το  νοσοκομείο  μας  προσκαλεί  τους 
ενδιαφερόμενους  προμηθευτές  καθώς  και  τους  επίσημους  φορείς  προμηθευτών,  που 
διακινούν προϊόντα που αναφέρονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα, να υποβάλουν στο 
Τμήμα  Γραμματείας  (πρωτόκολλο)  του  νοσοκομείου,  τις  προτεινόμενες  από  αυτούς 
τεχνικές  προδιαγραφές,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών,  η  οποία 
άρχεται από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του 
νοσοκομείου, ήτοι από την Παρασκευή 19-2-2016 έως και την Τετάρτη 8-3-2016.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα θα κατατεθούν στην ελληνική ή/και στην αγγλική 
γλώσσα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd,  dvd, usb memory stick ).

Οι  υποβαλλόμενες  τεχνικές  προδιαγραφές  και  πρότυπα θα  παραδοθούν  στην  Επιτροπή 
Προδιαγραφών που έχει οριστεί για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Το τελικό σχέδιο της Επιτροπής Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Επισυνάπτεται πίνακας με τα είδη και τις προβλεπόμενες ποσότητες.

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ελαιόλαδο (CPV 15411110-6) 8.500 κιλά

Εσωτερική διανομή:                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι.Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
                                                                                                       Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ANNOUNCEMENT

Subject: Invitation to submit technical specifications and prototypes concerning the supply 
of olive oil, total value of 36.000,00€.

The General Hospital of Athens “LAIKO” intends to conduct a low value tender for the 
supply of olive oil. Upon performing EPY's ruling number 65/17-7-2015/21-7-2015 (sub. 1ο) 
και 68/14-12-2015 (sub. 6ο) regarding the compiling of technical specifications and 
prototypes, our hospital invites interested suppliers and the official bodies of suppliers τhat 
handle the products described below, to submit the technical specifications and prototypes 
of their products to the Hospital's Secretariat Department, solely within 20 days, 
commencing the day after posting this announcement on the Hospital's Web Site; that is, 
between Friday 19-2-2016 and Wednesday 9-3-2016, included.     

The submission of the technical specifications can be in Greek or/and in English and will be 
required in electronic and printed medium.                                 

The whole of the material submitted will be delivered to the Authorship of Technical 
Specifications Committee designated to this bidding, while the Committee's conclusion will 
be put to public consultation.

ITEM QUANTITY
Olive oil (CPV 15411110-6) 8.500 kg

THE MANAGER OF THE HOSPITAL
    PROFESSOR J.Ν. MPOLETIS
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