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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ»

(CPV: 33141115-9)

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.», 

Σε  εκτέλεση  της  υπ’αριθμ.65/17-7-2015/21-7-2015  (Θέμα  1)  Απόφασης  της  ΕΠΥ  και  ενόψει  της  σύνταξης  τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» (CPV: 33141115-9), καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
να  υποβάλουν  στο  Τμήμα  Προμηθειών  του  Νοσοκομείου,  τεχνικές  προδιαγραφές  και  πρότυπα των  προϊόντων 
ενδιαφέροντός  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών,  η  οποία  άρχεται  από  την  επόμενη  της 
ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/
diav.htm), ήτοι από την Δευτέρα 26/9/2016 έως και τη Δευτέρα 17/10/2016.
Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να γίνει στην ελληνική ή/ και αγγλική γλώσσα. Η υποβολή των τεχνικών 
προδιαγραφών θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb memory stick).
Το σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Τμήμα Προμηθειών θα παραδοθεί στην Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών 
που θα οριστεί για τον εν λόγω διαγωνισμό.
Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
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INVITATION TO SUBMIT TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR 
“Medical wadding” SUPPLY

(CPV: 33141115-9)

 
 The "GENERAL HOSPITAL OF ATTICA SISMANOGLIO- AMALIA FLEMING", 

enforcing the decision No 65/17-7-2015/21-7-2015 of the Health Procurement Commission and in view of drawing up 
technical specifications for “Medical wadding” supply (CPV: 33141320-9), invites interested suppliers to submit technical 
specifications and standards for the products of their interest, to the Hospital Supplies Department strictly within twenty 
(20)  days,  starting  from  the  next  day  this  invitation  will  appear  on  the  hospital’s  website 
(http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm), i.e. Monday 26th September 2016 to Monday 17th October 2016.
Technical specifications can be submitted either in Greek and/or in English. Technical specifications should be submitted 
in paper and in digital form (cd, dvd, usb memory stick).
All submissions will be delivered to the Appointed Specifications Committee.
The final draft of the Specifications Committee will be open to public consultation.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
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Α/Α Κωδικός CPV Περιγραφή CPV Περιγραφή Είδους

1 33141115-9 ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ) 1Kg


