
    Μ.Ε.Π.Ε                                         
    ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ                                                                          ΑΜΠ 1977          ISO 9001:2015               ISO 13485 : 2016           

EnaMed Μ/πη ΕΠΕ                       www.enamed.gr                                       email: info@enamed.gr    
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 44, ΤΚ 15233 ΑΘΗΝΑ    τηλ 2108022150 &  2111069383   FAX: 211 0165199 
 
  

  

            
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Αθήνα  24/01/2022 
 
 
 
 

ΑΦΟΡΑ:                 ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  2 

ΣΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ.2022-02/ΣΠ 
«οκτώ (8) βάσεων μεταλλικών και ανοξέιδωτων για την τοποθέτηση των monitors της ΜΕΘ ,οκτώ (8) 
τροχήλατων καροτσιών νοσηλείας-κομοδίνου για κάθε κρεβάτι και μιας ντουλάπων (1) ντουλάπας 
φαρμάκων» συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης 35.463,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΑ  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-1-2022 ΩΡΑ 14:30 
μμ  
ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΣ :οκτώ (8) τροχήλατων καροτσιών νοσηλείας 
 
 
Κύριοι, 
 
Σχετικά με τον ως ανω του θέματος διαγωνισμό και σε συνέχεια της από 21/1/2022 θα θέλαμε 
επίσης να επισημάνουμε και να μας διευκρινήσετε : 
 

1. εάν πιθανόν εκ παραδρομής έχει αναφερθεί η απαίτηση στην προδιαγραφή 15 της εν λόγω 
πρόσκλησης  ( οκτώ (8) τροχήλατων καροτσιών νοσηλείας)για ISO 14001 για την 
προμηθευτρια εταιρεία  καθώς το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αφορά τους κατασκευαστές κι όχι τους αντιπροσώπους 
αυτών που δεν εμπλέκονται σε κάποια φάση της παραγωγής  . 

 
Σε ότι αφορά την περιβαντολλογική διαχείριση σε τέτοιες περιπτώσεις αντιπροσώπων συνήθως 
αρκεί η δέσμευση ότι θα περισυλλέξει όλα τα υλικά συσκευασίας για ανακύκλωση . 
(Φυσικά υπάρχουν αντιπρόσωποι που έχουν ISO 14001 , είναι όμως γιατί έχουν ενασχόληση με 
παραγωγική αλυσίδα  κι όχι γιατί επιβάλεται από κείμενη νομοθεσία). 
 

2. λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων λόγω ότι ο διαγωνισμός δεν είναι ηλεκτρονικός, 
δυσχεραίνεται η αποστολή τους λόγω  και των εταιρείων ταχυμεταφορών αλλά και την 
επιβεβλημμένη εξ αποστάσεως εργασία των υπαλλήλων (που δεν μπορεί εξ αποστάσεως 
να επιμελληθούν όλα τα μέλη την υπογραφή και σύνταξη του φακέλου) και θα 
παρακαλούσαμε για την άμεση απάντηση αλλά και την παράταση της καταληκτικής 

 
 
Προς:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

κ. Δ.ΤΖΗΜΑ-Θ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Τηλέφωνο: 23133004464 
Εmail: promagpavlos@outlook.com  
 
ΥΠΟΨΗ :ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
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ημερομηνίας κατά 2 έργάσιμες ημέρες τουλάχιστον κάτι που θα είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον (συγκέντρωση περισσότέρων προσφορών) 

 
Στη διάθεσή σας αναμένοντας άμεσα τις απαντήσεις σας ώστε εγκαίρως να μπορέσουμε να 
προετοιμάσουμε την προσφορά μας   
 
Με εκτίμηση, 
 
Δήμητρα Θεοδώρου              
Βιοιατρικός μηχανικός 
dtheodorou@enamed.gr 
ΚΙΝ. 6972442852, 2130900639 (απευθείας) 
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