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ΘΕΜΑ :Διόρθωση  αναφορικά με την με αριθ. 2021-02/ΣΠ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

«Προμήθεια  κλιματιστικών  μηχανημάτων» CPV:39717200-3  συνολικής  προϋπολογισθείσας

δαπάνης 3.080,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  σε  εφαρμογή  του  Πίνακα

Προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών του Διαχειριστικού έτους 2021, σύμφωνα

με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 

ΣΧΕΤ.

1. O  ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή)

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ».

2. Η με αριθ. 2021-02/ΣΠ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια κλιματιστικών

μηχανημάτων» CPV:39717200-3  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  3.080,16€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  σε  εφαρμογή  του  Πίνακα  Προγραμματισμού

διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών του Διαχειριστικού έτους 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.(Αρ. Πρωτ 2038/09-02-2021).

3.  .  Το  ε  αριθ.  πρωτ.  2245/11-02-2021  έγγραφο  του  τμήματος  Τεχνικής  Υπηρεσίας  με  θέμα

«Διόρθωση σε τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια κλιματιστικών» 
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Σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με την  με αριθ. 2021-02/ΣΠ  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

«Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» CPV:39717200-3   έχει κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών

έγγραφο από το τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας  στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  «Σας ενημερώνουμε ότι

στις  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την  προμήθεια  κλιματιστικών  το  ψυκτικό  υγρό  που  αναφέρεται  έχει

καταργηθεί . Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείτε πλέον στα κλιματιστικά είναι το R32.».

Σε  συνέχεια  των παραπάνω και  σε εφαρμογή της  παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.  4412/2016

παρατείνετε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών από τις 16-02-2021 στις 19-02-2021

ημέρα Παρασκευή Ώρα 14:30 μ.μ.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                                                                             

                                                                                            ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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