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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση διενέργειας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του
αγροτικού ιατρείου Δήμου Ψαρών»
Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών στα πλαίσια προγραμματισμού της
διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ιατρικού
εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του αγροτικού ιατρείου Δήμου Ψαρών»,
προβαίνει στην δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανωτέρω προμήθεια.
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ανάρτηση της στον ιστότοπο
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr/ ) στην ενότητα Διαβουλεύσεις και στον ιστότοπο
του δήμου (www. dimospsaron.gr).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να
επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να
δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση
των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις
τους, καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις. Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για
το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή
«Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο
ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Ο δήμος δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις
προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, με αντικειμενικά
κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή ανάδοχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα
την ποιότητα των παρεχόμενων προμηθειών. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη
διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και
βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα: Είδη και Τεχνικές προδιαγραφές
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