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1. OVERZICHT 

Van 2010 tot op heden werd Italië bestuurd door zeven verschillende regeringen. Ondanks de politieke 
verwarring, die samen met de wankelende economie een sfeer van onzekerheid in het land veroorzaakt 
heeft, is één maatregel systematisch genomen: de bezuinigingen op de gezondheidszorg. 
 
Uit het recentste jaarrapport over de ziekenhuissector in Italië blijkt dat deze in 2017 beschikte over 1.000 
verzorgingsinstellingen, waarvan 51,2% publieke structuren en 48,2 privé-instellingen. 
 
In de periode 2014-2017 is het aantal publieke ziekenhuizen gedaald1 met 2%, terwijl de privéklinieken de 
schade hebben beperkt tot 1,7%. 
 
Deze dalingen zijn vooral te wijten aan een rationalisering van het ziekenhuisnetwerk waardoor vele 
instellingen geherstructureerd werden ofwel een fusie ondergingen. 
 
De ‘Servizio Sanitario Nazionale of SSN’ – Italiaanse nationale dienst voor gezondheidszorg - is 
verantwoordelijk voor één derde van de totale uitgaven van de overheidsdiensten voor wat leveringen 
en diensten betreft. Het gaat om een bedrag van 30 miljard euro (met inbegrip van 22 miljard euro die 
door CONSIP2 beheerd wordt) op een totaal van bijna 90 miljard.  
 
In 2017 bedroegen de overheidsuitgaven voor de gezondheidszorg 6,6% van het bnp.  Dit is bijna 3% lager 
dan de uitgaven in Duitsland (9,6%) en Frankrijk (9,5%).  Steeds op het vlak van de overheidsuitgaven 
voor de gezondheidszorg, tonen de uitgaven ‘pro capite’ duidelijk aan dat Italië achterloopt.  In 2017 heeft 
de Italiaanse overheid 2.622 USD (met gelijke koopkracht) pro capite uitgegeven, dit is 35% minder dan de 
Franse en 45% minder dan de Duitse overheid. 
 
Volgens het ‘DEF 2019 – Documento di Economia e Finanza’ – beleidsnota 2019, voorziet men dat de 
uitgaven voor de gezondheidszorg voor het jaar 2019 zullen oplopen tot 118,1 miljard euro, een stijging 
met 2,3% t.o.v. 2018. 

2. PRIVÉZIEKENHUIZEN 

Voor privéziekenhuizen bestaan er geen aanbestedingen, noch op Europees, noch op nationaal of regionaal 
niveau.  
 
Een privéziekenhuis hoeft geen Europese richtlijnen te volgen, noch hoeft het transparantieprogramma’s 
te volgen. De leveringsprocedure volgt het klassieke b2b-proces: een leverancier stelt zijn producten voor 
aan het ziekenhuis, dat wel of niet geïnteresseerd kan zijn.  

 
1 Bron grafiek: http://www.dati.salute.gov.it/ 
2 CONSIP: Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – Italiaanse aankoopcentrale voor de openbare administratie 

http://www.dati.salute.gov.it/
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3. OVERHEIDSOPDRACHTEN 

In Europa volgen openbare ziekenhuizen dezelfde aanbestedingsprocedure als overheidsinstanties. Toch 
bestaat er een procedureverschil qua aanbestedingswaarde: alle overheidsopdrachten die een door de EU 
bepaalde drempel overschrijden, worden op Europees niveau behandeld. Als de waarde onder de drempel 
blijft, wordt de aanbesteding nationaal en regionaal behandeld. 

3.1 OP EUROPEES NIVEAU:  

Elk jaar geven de meer dan 250.000 overheidsinstanties in de EU in totaal 14 à 15 % van het bbp uit (circa 
2.000-2.200 miljard euro) aan de aankoop van diensten, het uitvoeren van werken en leveringen.   
 
Ongeveer een 20% van de totale jaarlijkse uitgave (400-440 miljard euro) betreft opdrachten boven de 
door de EU vastgelegde drempelwaarde. 
 
Als een bedrijf in één EU-staat ingeschreven is, mag het ook meedoen aan overheidsopdrachten in andere 
EU-landen. 
 
Om alle Europese bedrijven een eerlijke kans te geven, heeft de EU minimumvoorschriften vastgelegd. Van 
zodra deze regels in de nationale wetgeving zijn opgenomen, gelden zij voor overheidsopdrachten voor 
een bepaald minimumbedrag (drempelbedragen). Aanbestedingen boven het drempelbedrag worden 
namelijk geacht ook interessant te zijn voor bedrijven uit andere EU-landen. Meestal loont het alleen 
boven een bepaald bedrag de moeite om in het buitenland aan zo'n aanbesteding mee te doen. 
 
Bij aanbestedingen voor een lager bedrag gelden de nationale voorschriften (die echter ook aan de 
algemene beginselen van het EU-recht moeten beantwoorden). 

3.1.1 Wettelijke kader 

Op Europees niveau worden de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten geregeld door 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 20143. Alle EU-landen dienden 
de richtlijn in de respectievelijke nationale wetgevingen om te zetten vóór 18 april 2016.  

3.1.2 Drempelwaarden 

De EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten, met als kernbeginselen transparantie, vrije mededinging en 
degelijk beheer van de procedures, zijn van toepassing op aanbestedingen met een geraamde waarde die 
een bepaalde drempel overschrijdt. De drempelwaarden worden elke drie of vier jaar – in geringe mate 
– aangepast. 
 

 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024 gewijzigd en gerectifieerd op 01/01/2018: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0024-20180101&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0024-20180101&from=EN
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De drempelbedragen4 hieronder zijn exclusief btw en gelden vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2021 
 

Aard van de opdracht Drempelwaarde 

Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken 5 350 000 EUR 

Overheidsopdrachten voor levering en voor diensten gegund door aanbestedende 

diensten die centrale overheidsdiensten zijn 

139 000 EUR 

Overheidsopdrachten voor leveringen en diensten gegund door niet-centrale 

aanbestedende diensten 

214 000 EUR 

Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten in de zin van bijlage 

XIV5 

750 000 EUR 

 

3.1.3 Boven de drempelwaarde 

Alle overheidsopdrachten die een bepaalde waarde overschrijden, moeten in het Supplement op het 
Publicatieblad van de Europese Unie (Serie S of Publicatieblad S of PB S) worden gepubliceerd en in de 
hele EU worden bekendgemaakt. 
 
Het Publicatieblad S is enkel beschikbaar in elektronisch formaat en kan worden geraadpleegd op de TED-
website6. De toegang tot TED is gratis. 
 
Naast de lopende aanbestedingen kunnen in de TED-database ook de archieven van de serie S worden 
geraadpleegd in alle EU-talen. Via een zoekinterface kan de gebruiker meerdere zoekcriteria selecteren of 
ingeven zoals geografische gegevens, soort document, aard van de opdracht, sleutelwoorden enzovoort. 
 
Jaarlijks worden door overheidsinstellingen in de EU voor meer dan 300 miljard euro aan 
overheidsopdrachten voor leveringen en werken uitgeschreven. Elke dag verschijnen in het Supplement 
op het Publicatieblad meer dan 1 000 aanbestedingen. 
 

3.1.4 e-Certis 

e-Certis7 is een informatiehulpmiddel waarmee u kan nagaan welke certificaten en verklaringen u nodig 
heeft in aanbestedingsprocedures in de 27 EU-landen, Turkije, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.  
 
Het is een referentiehulpmiddel dat gebaseerd is op informatie die door de overheden van verschillende 
landen is verstrekt. De informatie heeft evenwel niet de status van juridisch advies. 

 
4 Vanaf 30 juni 2013 worden de vastgestelde drempels om de twee jaar door de Commissie gecontroleerd en eventueel aangepast. 
5 Zie bijlage 
6 http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do  
7 http://ec.europa.eu/markt/ecertis 
  https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://ec.europa.eu/markt/ecertis
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about
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3.1.5 Onder de drempelwaarde 

Voor aanbestedingen voor een lager bedrag gelden de nationale voorschriften (die echter ook aan de 
algemene beginselen van het EU-recht moeten beantwoorden). 
 

3.2 OP NATIONAAL NIVEAU: ITALIË 

Ook op nationaal niveau volgen openbare ziekenhuizen dezelfde aanbestedingsprocedure als 
overheidsinstanties. 
 

3.2.1 Wettelijke kader 

De Europese Richtlijn 2014/24/EU  werd in Italië omgezet in nationale wetgeving d.m.v. wetsbesluit nr. 50 
van 18 april 2016 dat van kracht ging op 24 januari 2017, datum van publicatie in het Italiaanse staatsblad 
‘Gazzetta dello Stato’.   
 
Gezien dit wetsbesluit niet conform bleek te zijn aan de Europese Richtlijn, werd het aangepast d.m.v. het 
wetsdecreet dd. 19 april 2017, nr. 56 ‘Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016 n.50’ – Instructies ter aanvulling en verbetering van het wetsdecreet van 18 april 2016 nr. 50. 
 

3.2.2 CONSIP 

De Italiaanse aankoopcentrale voor de openbare administratie heet CONSIP (Concessionaria Servizi 
Informativi Pubblici)8. De Italiaanse openbare administraties zijn wettelijk verplicht9 om CONSIP te 
raadplegen voor aanbestedingen onder de communautaire drempelwaarden. Openbare administraties en 
leveranciers die aan de aanbestedingen willen deelnemen, kunnen zich op het onlineplatform van CONSIP 10 
inschrijven. Het onlineplatform beschikt over een overzicht in het Engels, maar de inschrijvingsprocedure 
en alle volgende stappen zijn in het Italiaans. 
 
Indien een bepaald product niet beschikbaar is op het e-procurement platform van CONSIP, moeten de 
openbare administraties zich tot de regionale aankoopcentrales richten. 
 
De regionale aankoopcentrales dienen de vragen van hun respectievelijke administraties te bundelen en 
de aanbestedingen van overheidsopdrachten voor specifieke productgroepen, boven de vastgelegde 
drempelwaarden, te beheren.  De lijsten en drempelwaarden van de verschillende productgroepen 
worden bepaald door een specifiek DPCM – ‘Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri’. 
 
 

 
8 http://www.consip.it/  
9 Zie art. 7, comma 2 van het wettelijke besluit n. 52 van 7 mei 2012 
10 https://www.acquistinretepa.it  

http://www.consip.it/
https://www.acquistinretepa.it/
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Het huidige van kracht zijnde decreet is in werking getreden op 16 juli 201811. Hierna enkele categorieën 
met de respectievelijke drempelwaarden:  
 

PRODUCTGROEP DREMPELWAARDE DECREET 

GEZONDHEIDSZORG - GOEDEREN   

Medicijnen 40.000 2016 

Vaccins 40.000 2016 

Stents Communautaire drempelwaarde 2016 

Incontinentieproducten 40.000 2016 

Heupprothesen Communautaire drempelwaarde 2016 

Algemene medicatie 40.000 2016 

Defibrillatoren Communautaire drempelwaarde 2016 

Pacemakers Communautaire drempelwaarde 2016 

Naalden en injectiespuiten 40.000 2016 

Handschoenen (chirurgische en niet) 40.000 2018 

Hechtingen 40.000 2018 

GEZONDHEIDSZORG - DIENSTEN   

Geïntegreerde diensten voor het 
beheer van elektro medische 
apparatuur 

40.000 2016 

Verwerking medisch afval 40.000 2016 

Zuurstoftherapie Communautaire drempelwaarde 2018 

Diabetologie op territoriaal niveau Communautaire drempelwaarde 2018 

 
De verplichting enkel via elektronische middelen te communiceren is reeds op 18 april 2016 in voege 
getreden voor de centrale aankoopdiensten zoals CONSIP. Voor overheidsopdrachten tussen 
aanbestedende entiteiten en bedrijven is deze verplichting van kracht gegaan op 18 oktober 2018.  
 

3.3 OP REGIONAAL NIVEAU 

Iedere Italiaanse regio heeft zijn eigen aankoopcentrale voor openbare administraties. Hieronder vindt u 
de contactgegevens van de aankoopcentrales van de negen Noord-Italiaanse regio’s: 
 

Emilia Romagna 
Intercent-ER 
Via dei Mille 21 - 2° piano – 40121 – Bologna 
Tel: +39 051 5273081 - 3082 
E-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; 
Contactpersoon: Alessandra BONI 

 
11 http://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/ 

http://www.ospedale.cremona.it/
http://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/
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Piattaforma E-procurement: SATER  - Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it  

Friuli Venezia Giulia 
Osservatorio regionale sui contratti pubblici 
Via Giulia 75/1 – Trieste 
Tel: +39 040 3774525 
E-mail: territorio@certregione.fvg.it 
Piattaforma E-procurement: INSIEL – società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia 
Contactpersoon: Monica FERRARA - monica.ferrara@insiel.it 
http://www.insiel.it/cms/index.html#gare 
Portaal van de openbare aanbestedingen van de Regio Friuli-Venezia-Giulia: eAppaltiFVG:  
https://eappalti.regione.fvg.it/web_en/index.html 
Overzicht lopende aanbestedingen: zie link  

Liguria 
Centrale Regionale di Acquisto Liguria 
Via G. D'Annunzio 64 – 16121 Genova 
Tel. +39 010 548 8562 
E-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it 
E-procurement:  
https://appaltiliguria.regione.liguria.it/  
Overzicht lopende aanbestedingen: zie link 

Lombardia 
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia S.p.A. 
Via T. Taramelli 26 – 20124 Milano 
Tel: +39 02 39331 1 
E-mail: info@ariaspa.it 
E-procurement: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa  

Piemonte 
SCR Piemonte S.p.A.– Società di Committenza Regione Piemonte 
Corso Marconi 10 - 10125 Torino 
Tel: +39 011 6548311 
E-mail: info@scr.piemonte.it 
Contactpersoon: Adriano LELI – Direttore Appalti – Responsabile Sistemi Informativi e di e-
procurement: adriano.leli@scr.piemonte.it 
E-mail ‘Acquisti forniture e servizi’ (toelevering aankopen en diensten): sanita@scr.piemonte.it 
E-procurement: http://elenco.professionisti.scr.piemonte.it/SCR_Y/index.php  
Overzicht lopende aanbestedingen: zie link 

Toscana 
START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
https://start.toscana.it/ 
E-procurement: zie link 
Overzicht lopende aanbestedingen: zie link 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
mailto:territorio@certregione.fvg.it
mailto:monica.ferrara@insiel.it
http://www.insiel.it/cms/index.html#gare
https://eappalti.regione.fvg.it/web_en/index.html
https://eappalti.regione.fvg.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&customLoginPage=%2Fweb%2Findex.html&userAct=changeLangIndex&language=it_IT&_ncp=1579860766784.242795-1
mailto:garecontratti@aopoma.it
https://appaltiliguria.regione.liguria.it/
http://www.acquistiliguria.it/index.php?option=com_bandiegare&view=bandiegare&Itemid=53
mailto:info@ariaspa.it
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa
mailto:info@scr.piemonte.it
mailto:adriano.leli@scr.piemonte.it
http://elenco.professionisti.scr.piemonte.it/SCR_Y/index.php
http://www.scr.piemonte.it/cms/acquisti-forniture-e-servizi/bandi-di-gara.html
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/identity/auth/login?exlink=https%3A%2F%2Fstart.toscana.it%2Fsourcing
https://start.toscana.it/index/index/hideAnnouncements/true
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Trentino Alto Adige 
PROVINCIE TRENTO 
APAC – Agenzia provinciale per appalti e contratti  
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento 
Tel. +39 0461 496494 
E-mail: apac@provincia.tn.it 
E-procurement: ME-PAT – via het platform ‘Mercurio’: http://www.mercurio.provincia.tn.it/ -  
https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/paginaIntermedia 
Overzicht lopende aanbestedingen: zie link 
 
PROVINCIE BOLZANO 
SICP - Sistema informativo contratti pubblici 
Via Dr. Julius Perathoner 10 – 39100 BOLZANO 
Tel: +39 0471 414060 
E-mail: e-procurement@provincia.bz.it 
Contactpersoon: Lorenzo SMANIOTTO - Direttore 
E-procurement: zie link 
Overzicht lopende aanbestedingen: zie link 

Valle d’Aosta 
IN.VA S.p.A. - Centrale Unica di Committenza – Regione Autonoma Valle d’Aosta 
L'Île-Blonde, 5 - 11020 Brissogne (AO) 
Tel: +39 0165 367766 
E-mail: infocuc@invallee.it –  appalti@cert.invallee.it 
Contactpersoon: Paola RUFFINO – Verantwoordelijke gecentraliseerde aankopen 
E-procurement: zie link 
Overzicht lopende aanbestedingen: zie link 

Veneto 
AZIENDA ZERO 
Passaggio Gaudenzio, 1 - 35131 – Padova 
Telefono: +39 049-8778179 – 8178 
www.azero.veneto.it 
E-mail: segcommissario@azero.veneto.it 
E-procurement: De Regio Veneto maakt gebruik van het e-procurement platform SINTEL van ARIA 
S.p.A. van de Regio Lombardije voor haar aankoopprocedures: zie link 
N.B. Om de aanbestedingen van de Regio Veneto te selecteren dient men in het vakje ‘stazione 
appaltante’ ‘Azienda Zero’ in te vullen. 
Overzicht lopende aanbestedingen: zie link 

 

mailto:apac@provincia.tn.it
http://www.mercurio.provincia.tn.it/
https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/paginaIntermedia
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi/
mailto:e-procurement@provincia.bz.it
https://www.bandi-altoadige.it/identity/auth/login?exlink=https%3A%2F%2Fwww.bandi-altoadige.it%2Fsourcing
https://www.bandi-altoadige.it/index/index/hideAnnouncements/true
mailto:segreteria.provveditorato@hsanmartino.it
mailto:appalti@cert.invallee.it
https://inva.i-faber.com/identity/auth/login?exlink=https%3A%2F%2Finva.i-faber.com%2Fsourcing
https://inva.i-faber.com/index/index/hideAnnouncements/true
http://www.azero.veneto.it/
mailto:segcommissario@azero.veneto.it
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml;jsessionid=641DE6BDD22E289FF8EA072E3C78E1D8.SINTEL-01-tomcat
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3.3.1 ARIA en SINTEL 

Wat Lombardije betreft, werd de aankoopcentrale voor openbare administraties ARIA12- Azienda Regionale 
per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia – opgericht op 1 juli 2019.  
ARIA is aankoopcentrale zowel op nationaal als op regionaal vlak.  Dit laatste enkel voor wat de Regio 
Lombardije betreft. 
 
Op regionaal vlak stelt ARIA SpA aanbestedingen op, in geaggregeerde vorm, voor de toelevering van 
goederen en diensten ten voordele van de entiteiten die deel uitmaken van het regionaal systeem van de 
Regio Lombardije: 
 

- Oplijsting van de behoeften; 

- Consultatie van de markt; 

- Publicatie van de geaggregeerde aanbesteding; 

- Gunning aan 1 of meerdere leveranciers; 

- Stipuleren van de tariefovereenkomst; 

- Monitoring van de erosie van de ‘tariefovereenkomst’. 

 
De entiteiten kunnen dus goederen en diensten aankopen d.m.v. de tariefovereenkomsten die te 
consulteren zijn in de elektronische winkel NECA13. 
 
Op nationaal vlak werkt ARIA eveneens aanbestedingsprocedures of kaderovereenkomsten uit voor 
andere openbare diensten en realiseert het bedrijf ook ‘Sistemi Dinamici di Acquisizione – SDA’14 ten 
voordele van zowel geaggregeerde als niet-geaggregeerde entiteiten. 
 
Het e-procurement platform van ARIA is SINTEL15. De creatie van SINTEL heeft meerdere doelen: 

- de leveringskosten verminderen voor de openbare administratie; 

- de procedures sneller en makkelijker maken; 

- transparantie garanderen; 

- de leveringsmarkt opener en competitiever maken door het ontstaan van een digitale 

leverancierslijst. 

 

3.3.2 Het taalprobleem 

De websites van ARIA en SINTEL, evenals alle aanbestedingen die op de websites staan, zijn alleen in het 
Italiaans beschikbaar. Dit maakt de inschrijvingsprocedure en de deelname aan de aanbestedingen van 
buitenlandse bedrijven – vooral de kmo’s – zeer moeilijk. Let wel op: dit geldt voor alle Italiaanse regio’s. 
 
 

 
12 https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa  
13 https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement 
14 SDA – Sistemi Dinamici di Acquisizione: aankoopprocedures die enkel via electronische platforms mogen verlopen 
15 https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel


 
 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
27.01.2020 Gezondheidszorg in Noord-Italië pagina 11 van 20 

 

Buitenlandse leveranciers kunnen twee aanpakken volgen: 
1. een zetel in Italië oprichten. Dit is het geval van grote internationale spelers (bv. Toshiba, Siemens, 

enz.), die op deze manier alle inschrijvingen en aanbestedingen ter plekke kunnen volgen. 

2. de bemiddeling zoeken van een Italiaans bedrijf. Vaak komt het voor dat een buitenlands bedrijf 

de hulp van een lokale groothandelaar of distributeur zoekt om haar eigen producten op de 

Italiaanse markt aan openbare administraties aan te kunnen bieden. In dit geval, is het het Italiaans 

bedrijf dat zich op ARIA en SINTEL inschrijft en aan de aanbestedingen deelneemt. Dit tweede 

alternatief is geschikter voor kmo’s die geen vestigingen in het buitenland hebben of kunnen 

oprichten. 

 

3.4 OP STEDELIJK NIVEAU: CONSORTIA EN ZIEKENHUIZEN 

3.4.1 LOMBARDIJE 

Op 1 januari 2016 is in de Regio Lombardije een belangrijke hervorming van de gezondheidszorg in 
werking getreden. Deze hervorming werd van kracht met de ‘Legge Regionale n.23 del 11 agosto 2015’ – 
Regionale wetgeving nr. 23 van 11 augustus 2015. 
 
De sector van de gezondheidszorg werd op 3 niveaus gestructureerd, nl. 
 

- een centraal, regionaal niveau 

- een administratief niveau, nl. de ATS – Agenzie di Tutela della Salute: 8 agentschappen 

- een operatief niveau, nl. De ASST – Aziende Socio Sanitarie Territoriali e Aziende ospedalieri – 27  

De ATS – Agenzie di Tutela della Salute, ‘agentschappen voor gezondheidszorg’ hebben een louter 
administratieve functie, zoals bijvoorbeeld de organisatie van de eerstelijnszorg, het monitoren van 
de uitgaven op vlak van farmaceutica, dieetproducten, prothesen en dergelijke. 
 
De ASST zijn onderverdeeld in twee types bedrijven: 
- kleine lokale ziekenhuizen 

- grote ziekenhuisinstellingen. 

Het beheer van de toeleveringen aan de ziekenhuizen in Lombardije werd uitbesteed aan ‘ARIA SPA, 
Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia’ - regionaal agentschap voor 
innovatie en aankopen van de Regio Lombardije. (zie hierboven, paragraaf ‘ARIA – SINTEL) 
 

3.4.2 OVERIGE REGIO’S 

Een ziekenhuis kan een eigen aanbesteding creëren mits het gevraagde product nergens te vinden is bij 
de tot nu toe vermelde instellingen. In dit geval, nodigt het ziekenhuis de leveranciers uit die voor een 
bepaald gebied en goederencategorie beschikbaar zijn 
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4. NUTTIGE CONTACTGEGEVENS 

Hieronder vindt u de contactgegevens van de verantwoordelijken voor de aanbestedingen van de belangrijkste ziekenhuizen met zetel in  
1) regio Milaan,  
2) Lombardije en  
3) Noord-Italië. 
Bron: https://www.dati.lombardia.it/Sanit-/ospedali/kkrz-x2c3 
 

4.1 CONTACTGEGEVENS REGIO MILAAN 

Naam ziekenhuis Web Contactpersoon aanbestedingen Tel Email 

L. SACCO – ASST 

FATEBENEFRATELLI SACCO 

http://www.hsacco.it/ Roberto Infurna 

Direttore UOC Provveditorato  

02/6363.2383  infurna.roberto@asst-fbf-sacco.it 

  

NIGUARDA http://www.ospedaleniguarda.it/  Gian Luca Viganò 

Direttore SC Approvvigionamenti 

02/6444.4857 

331.6747721  

approvvigionamenti@ospedaleniguarda.it  

gianluca.vigano@ospedaleniguarda.it  

OPEDALE SAN PAOLO – ASST 

SANTI PAOLO CARLO 

http://www.asst-santipaolocarlo.it  Vincenzo Centola 

Direttore Provveditorato Economato 

Antonino Manglaviti 

Settore Economato San Paolo  

02/81842122 

02/81844500 

Vincenzo.centola@asst-santipaolocarlo.it 

Antonino.manglaviti@asst-santipaolocarlo.it  

OSPEDALE 

FATEBENEFRATELLI – ASST 

FATEBENEFRATELLI SACCO 

http://www.asst-fbf-sacco.it Domenico Versace 

Direttore Struttura Complessa Provveditorato 

Economato  

02/63632801 Domenico.versace@asst-fbf-sacco.it  

OSPEDALE GAETANO PINI – 

ASST PINI CTO 

https://www.asst-pini-cto.it/ Roberto Daffinà, 

Direttore U.O.C. Gestione Acquisti - Logistica  

02/58296212 

02/58296541 

roberto.daffina@asst-pini-cto.it 

approvvigionamenti@asst-pini-cto.it  

https://www.dati.lombardia.it/Sanit-/ospedali/kkrz-x2c3
http://www.ospedalesanmartino.it/
http://www.ospedaleniguarda.it/
mailto:approvvigionamenti@ospedaleniguarda.it
http://www.aosp.bo.it/
http://www.asst-santipaolocarlo.it/
mailto:Vincenzo.centola@asst-santipaolocarlo.it
mailto:Antonino.manglaviti@asst-santipaolocarlo.it
http://www.asst-fbf-sacco.it/
mailto:Domenico.versace@asst-fbf-sacco.it
https://www.asst-pini-cto.it/
mailto:roberto.daffina@asst-pini-cto.it
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ISTITUTI CLINICI DI 

PERFEZIONAMENTO 

http://www.asst-

nordmilano.it/citta-di-sesto-s-

giovanni 

Michele Redaelli 

U.O.C.  Provveditorato Economato 

02/5799.5063/5064 provveditorato@asst-nordmilano.it  

GRUPPO SAN DONATO (SAN 

RAFFAELE) 

http://www.grupposandonato.it/  Massimo Stefanato 

Chief Procurement Manager (medical devices & 

medicines) 

346/0420469 massimo.stefanato@grupposandonato.it  

 

4.2 CONTACTGEGEVENS LOMBARDIJE 

Naam ziekenhuis Stad Web Contactpersoon 
aanbestedingen 

Tel Email 

ASST SPEDALI CIVILI 

SPEDALI CIVILI BRESCIA 

Ospedale DEI BAMBINI 

Ospedale DI GARDONE VAL TROMPIA 

Ospedale DI MONTICHIARI 

Brescia www.asst-spedalicvivili.it  Cinzia Pe 

Responsabile Servizio 

Approvvvigionamenti 

Serenella Musati 

Struttura Semplice Investimenti 

Tecnico-Economali 

030 3995990 

030 3996412 

Approvvigionamenti@asst-

spedalicivili.it 

Cinzia.pe@asst-spedalicivili.it 

Serenella.musati@asst-spedalicivili.it  

ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

Ospedale PAPA GIOVANNI XXIII 

Ospedale Civile di SAN GIOVANNI 

BIANCO 

Bergamo http://www.asst-pg23.it/ Enrico Gamba 

Direttore ‘Politiche e gestione degli 

acquisti 

035 267 4084 egamba@asst-pg23.it 

approvvigion@asst-pg23.it 

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN 

MATTEO 

Pavia http://www.sanmatteo.org/  Olivia Piccinini 

Dirigente Amministrativo settore 

Provveditorato e Liquidazione 

0382 503983 o.piccinini@smatteo.pv.it  

economato@smatteo.pv.it  

ASST MONZA 

P.O. San Gerardo Monza 

Ospedale di Desio 

Monza http://www.asst-monza.it  Giordano Repossi 

Responsabile U.O. Gestione degli 

acquisti ed economato  

039 2339750 g.repossi@hasst-monza.it 

uo.gestioneacquisti@asst-monza.it 

uo.economato@asst-monza.it  

http://www.asst-nordmilano.it/citta-di-sesto-s-giovanni
http://www.asst-nordmilano.it/citta-di-sesto-s-giovanni
http://www.asst-nordmilano.it/citta-di-sesto-s-giovanni
mailto:provveditorato@asst-nordmilano.it
http://www.asl1.liguria.it/
mailto:massimo.stefanato@grupposandonato.it
http://www.asst-spedalicvivili.it/
mailto:Approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it
mailto:Approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it
mailto:Cinzia.pe@asst-spedalicivili.it
mailto:Serenella.musati@asst-spedalicivili.it
http://www.asst-pg23.it/
mailto:egamba@asst-pg23.it
http://www.sanmatteo.org/
mailto:roberto.daffina@ao-sanpaolo.it
mailto:economato@smatteo.pv.it
http://www.asst-monza.it/
mailto:g.repossi@hasst-monza.it
mailto:uo.gestioneacquisti@asst-monza.it
mailto:uo.economato@asst-monza.it
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ASST SETTE LAGHI 

Presidi di Varese, Tradate e Verbano 

(7 ziekenhuizen) 

Varese https://www.asst-settelaghi.it  Maria Grazia Simonetta 

Direttore ad interim S.C. 

Approvvigionamenti  

0332 278065  Segreteria.approvvigionamenti@ass

t-settelaghi.it 

Mariagrazia.simonetta@asst-

settelaghi.it  

ASST CREMONA 

Ospedale di Cremona 

Ospedale Oglio Po 

P.O.T. di Soresina 

Servizi Territoriali di Cremona e 

Casalmaggiore 

Cremona www.asst-cremona.it  Susanna Aschedamini 

Responsabile UO Economato 

Provveditorato 

0330 278065 direttore.economato@asst-

cremona.it  

ASST LECCO: 

Presidi Ospedalieri “Alessandro 

Manzoni” 

 “Leopoldo Mandic” 

 “Umberto 1” 

Lecco http://www.asst-lecco.it Enrico Guido Ripamonti 

Responsabile UO Economato 

Provveditorato 

0341 489049 e.ripamonti@asst-lecco.it 

ASST LARIANA 

Ospedale Sant’Anna 

Ospedale Sant’Antonio Abate 

Ospedale Erba-Renaldi 

Como http://www.asst-lariana.it  Francesco Fontana 

Direttore UO Approvvigionamenti e 

Logistica 

031 5854755 francesco.fontana@asst-lariana.it 

  

ASST MANTOVA 

Presidi Ospedalieri: 

 di Mantova 

di Pieve di Coriano 

di Asola 

di Bozzolo  

REMS (Residenze per l’Esecuzione delle 

Misure di Sicurezza) 

Mantova https://www.asst-mantova.it/ Cesarino Panarelli 

Direttore struttura acquisti 

0376 464839 

0376 464898 

garecontratti@asst-mantova.it  

ASST LODI 

Presidi Ospedalieri: 

di Lodi 

di Codogno 

Lodi http://www.asst-lodi.it  Giuseppina Agazzi 

Direttrice USC Approvvigionamenti 

ed Economato 

0371 374455 Giuseppina.agazzi@ao.lodi.it  

https://www.asst-settelaghi.it/
mailto:Segreteria.approvvigionamenti@asst-settelaghi.it
mailto:Segreteria.approvvigionamenti@asst-settelaghi.it
mailto:Mariagrazia.simonetta@asst-settelaghi.it
mailto:Mariagrazia.simonetta@asst-settelaghi.it
http://www.asst-cremona.it/
mailto:direttore.economato@asst-cremona.it
mailto:direttore.economato@asst-cremona.it
http://www.asst-lecco.it/
mailto:e.ripamonti@asst-lecco.it
http://www.asst-lariana.it/
mailto:francesco.fontana@asst-lariana.it
https://www.asst-mantova.it/
mailto:garecontratti@asst-mantova.it
http://www.asst-lodi.it/
mailto:Giuseppina.agazzi@ao.lodi.it
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di Casalpusterlendo 

di Sant’Angelo Lodigiano 

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO 

Aziende Ospedalieri: 

di Chiavenna 

di Sondrio 

di Sondalo 

Sondrio https://www.asst-val.it Renato Paroli 

Direttore SC Provveditorato 

Sondrio: 0342 521 077 

Sondalo: 0342 808541 

Morbegno: 0342 670285 

Chiavenna: 0343 67225 

renato.paroli@asst-val.it  

provveditorato.so@asst-val.it  

 

4.3 CONTACTGEGEVENS NOORD-ITALIË 

Regio Stad Naam  Website Contactpersoon 
aanbestedingen 

Tel Email 

EMILIA ROMAGNA Bologna POLICLINICO SANT'ORSOLA-

MALPIGHI 

http://www.aosp.bo.it/  Daniela Pedrini 0516 361242 daniela.pedrini@aosp.bo.it 

EMILIA ROMAGNA Parma OSPEDALE DI PARMA http://www.ao.pr.it/  Silvia Orzi 0521 702301 economato@ao.pr.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA Udine PRESIDIO OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIO S. MARIA 

DELLA MISERICORDIA 

https://asuiud.sanita.fvg.it/osp

edali/smm 

Anna Maria Maniago 0432 552000 

0432 554931 

maniago.annamaria@aoud.sanita.fvg.i

t  

FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenone AZIENDA SANITARIA FRIULI 

OCCIDENTALE – AS FO 

http://www.asfo.sanita.fvg.it  Antonella D’Arenzo 0434 399043 antonella.darenzo@asfo.sanita.fvg.it  

LIGURIA Genova IRCCS AOU S.MARTINO http://www.ospedalesanmarti

no.it/   

Stefania Rizzuto 010 5552128 segreteria.provveditorato@hsanmarti

no.it  

LIGURIA Sanremo Asl1 – Azienda sociosanitaria 

ligure 1: 

Ospedale Bordighera 

Ospedale Sanremo 

Ospedale Imperia  

http://www.asl1.liguria.it/  Alessandro Balli 0184 536675 a.balli@asl1.liguria.it  

PIEMONTE Torino A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA 

www.cittadellasalute.to.it  Gianluigi Bormida 

Erminia Zurlo 

011 6333140 gbormida@cittadellasalute.to.it  

https://www.asst-val.it/
mailto:renato.paroli@asst-val.it
mailto:provveditorato.so@asst-val.it
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
mailto:daniela.pedrini@aosp.bo.it
http://www.ao.pr.it/
mailto:o.piccinini@smatteo.pv.it
https://asuiud.sanita.fvg.it/ospedali/smm
https://asuiud.sanita.fvg.it/ospedali/smm
https://start.e.toscana.it/estar/
https://start.e.toscana.it/estar/
http://www.asfo.sanita.fvg.it/
mailto:antonella.darenzo@asfo.sanita.fvg.it
mailto:luisa.farina@ospedale.varese.it
mailto:luisa.farina@ospedale.varese.it
mailto:cesare.carucci@hsacomo.org
mailto:cesare.carucci@hsacomo.org
http://www.fbfmilano.com/
mailto:a.balli@asl1.liguria.it
http://www.cittadellasalute.to.it/
mailto:gbormida@cittadellasalute.to.it
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PIEMONTE Alessandria Azienda Ospedaliera 

Nazionale SS.Antonio e Biagio 

e Cesare Arrigo 

http://ospedale.al.it/  Maria Elena Serafin 

Antonella Foddis 

0131 206746 

0131 206031 

Mariaelena.serafin@ospedale.al.it 

a.foddisi@ospedale.al.it 

PROV. AUTON. BOLZANO Bolzano OSPEDALE CENTRALE DI 

BOLZANO 

http://www.asdaa.it/it  Alessandro Amaduzzi 0473 264831 alessandro.amaduzzi@asbmeran-o.it 

PROV. AUTON. TRENTO Trento OSPEDALE DI TRENTO   - 

Presidi Ospedalieri: 

Santa Chiara 

Villa Igea 

Villa Rosa 

https://www.apss.tn.it/  Sonia Pinamonti  0461 904019 sonia.pinamonti@apss.tn.it 

TOSCANA Firenze AZ. OSPEDALIERO - 

UNIVERSITARIA CAREGGI  

http://www.aou-

careggi.toscana.it/  

Barbara Dei 055 7949734                      

055 7949588 

deib@aou-careggi.toscana.it 

TOSCANA Pisa AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA PISANA 

http://www.ao-pisa.toscana.it/  Adriana Medici 050 996237 a.medici@ao-pisa.toscana.it  

VALLE D`AOSTA Aosta OSPEDALE REGIONALE 

UMBERTO PARINI 

http://www.ausl.vda.it/  Cristina Dattola 0165 544427  

0165 544480 

dcdattola@ausl.vda.it  

VENETO Verona AZ.OSP.UNIVERSITARIA 

INTEGRATA VERONA 

https://www.aovr.veneto.it/  Giuseppina Montolli 045 8121700 giuseppina.montolli@aovr.veneto.it  

VENETO Padova AZIENDA OSPEDALIERA DI 

PADOVA 

http://www.aopd.veneto.it/  Luisa Bissoli 0498214602 luisa.bissoli@sanita.padova.it  

aopd.provveditorato@aopd.veneto.it  

http://www.hsacco.it/
mailto:Mariaelena.serafin@ospedale.al.it
mailto:a.foddisi@ospedale.al.it
mailto:conti.gianni@hsacco.it
mailto:alessandro.amaduzzi@asbmeran-o.it
https://www.apss.tn.it/
mailto:sonia.pinamonti@apss.tn.it
mailto:gare.scbprov@spedalicivili.brescia.it
mailto:gare.scbprov@spedalicivili.brescia.it
http://www.hpg23.it/
http://www.ospedaleudine.it/
mailto:a.medici@ao-pisa.toscana.it
http://www.ausl.vda.it/
mailto:dcdattola@ausl.vda.it
https://www.aovr.veneto.it/
mailto:giuseppina.montolli@aovr.veneto.it
http://www.aopd.veneto.it/
mailto:luisa.bissoli@sanita.padova.it
mailto:aopd.provveditorato@aopd.veneto.it


  Marktstudie 

   www.flandersinvestmentandtrade.com 

5. BIJLAGE 

(voetnoot 5) 

BIJLAGE XIV - Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende 
het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG Voor de EER relevante 
tekst  
DIENSTEN BEDOELD IN ARTIKEL 74  
 

CPV-code  Omschrijving  

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 
[Diensten voor de terbeschikkingstelling van huishoudelijke 
hulp]; 79624000-4 [Diensten voor de terbeschikkingstelling 
van verpleegkundig personeel] en 79625000-1 [Diensten 
voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel] van 
85000000-9 tot en met 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 
98200000-5; 98500000-8 [Particuliere huishoudens met 
personeel] en 98513000-2 tot en met 98514000-9 
[Personeelsdiensten voor huishoudens, 
Uitzendkrachtdiensten voor huishoudens, 
Kantoorpersoneelsdiensten voor huishoudens, Tijdelijk 
personeel voor huishoudens, Thuishulpdiensten en 
Huishoudelijke diensten]  

Gezondheidszorg, maatschappelijke en 
aanverwante dienstverlening  

85321000-5 en 85322000-2, 75000000-6 [Diensten voor 
openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering], 
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; van 79995000-5 tot en 
met 79995200-7; van 80000000-4 [Diensten voor onderwijs 
en opleiding] tot en met 80660000-8; van 92000000-1 tot en 
met 92700000-8  
79950000-8 [Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en 
congressen], 79951000-5 [Organiseren van seminars], 
79952000-2 [Diensten voor het organiseren van 
evenementen], 79952100-3 [Diensten voor het organiseren 
van culturele evenementen], 79953000-9 [Diensten voor het 
organiseren van festivals], 79954000-6 [Diensten voor het 
organiseren van feesten], 79955000-3 [Diensten voor het 
organiseren van modeshows], 79956000-0 [Diensten voor 
het organiseren van beurzen en tentoonstellingen]  

Administratieve sociale diensten, 
administratieve diensten voor onderwijs, 
administratieve diensten voor 
gezondheidszorg en culturele diensten  

75300000-9  Diensten voor verplichte sociale 
verzekering (1)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024#ntr1-L_2014094NL.01022901-E0001


 
 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 18 van 20 Gezondheidszorg in Noord-Italië 27.01.2020 
 

 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 
75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1  

Uitkeringsdiensten  

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110/-8 en 
98130000/-3.  

Overige gemeenschaps-, sociale en 
persoonlijke diensten, met name diensten 
verleend door vakbonden, door politieke 
organisaties, door jongerenverenigingen, 
alsmede diverse diensten door 
ledenverenigingen  

98131000-0  Religieuze diensten  

55100000-1 tot en met 55410000-7; 55521000-8 tot en met 
55521200-0 [55521000-8 Cateringdiensten voor particulieren, 
55521100-9 Warmemaaltijddiensten, 55521200-0 
Maaltijdbezorgingsdiensten]  
55520000-1 Cateringdiensten, 55522000-5 Catering voor 
transportbedrijven, 55523000-2 Catering voor 
ondernemingen of instellingen, uitgezonderd 
transportbedrijven, 55524000-9 Catering voor scholen  
55510000-8 Kantinediensten, 55511000-5 Diensten voor 
kantines en andere niet-openbare cafetaria’s, 55512000-2 
Kantinebeheer, 55523100-3 Verstrekken van 
schoolmaaltijden  

Hotels en restaurants  

79100000-5 tot en met 79140000-7; 75231100-5;  Juridische dienstverlening, voor zover niet 
uitgesloten op grond van artikel 10, onder 
d)  

75100000-7 tot en met 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 
tot en met 75131000-3  

Andere administratieve diensten en 
overheidsdiensten  

75200000-8 tot en met 75231000-4  Diensten ten behoeve van de gemeenschap  

75231210-9 tot en met 75231230-5; 75240000-0 tot en met 
75252000-7; 794300000-7; 98113100-9  

Gevangenis- en aanverwante diensten, 
diensten voor openbare orde en 
reddingsdiensten, voor zover niet 
uitgesloten krachtens artikel 10, onder h)  

79700000-1 tot en met 79721000-4 [Opsporings- en 
beveiligingsdiensten, Beveiligingsdiensten, Diensten voor 
alarmbewaking, Bewakingsdiensten, Surveillancediensten, 
Diensten voor opsporingssysteem, Diensten voor het 
opsporen van voortvluchtigen, Patrouillediensten, Diensten 
voor het verstrekken van identificatiebadges, 
Onderzoeksdiensten en Diensten van detectivebureau] 
79722000-1 [Grafologische diensten], 79723000-8 [Diensten 
voor afvalanalyse]  

Opsporings- en beveiligingsdiensten  
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98900000-2 [Diensten verleend door extraterritoriale 
organisaties en instanties] en 98910000-5 [Diensten specifiek 
voor internationale organisaties]  

Internationale diensten  

64000000-6 [Post- en telecommunicatiediensten], 64100000-
7 [Post- en koeriersdiensten], 64110000-0 [Postdiensten], 
64111000-7 [Postdiensten voor kranten en tijdschriften], 
64112000-4 [Brievenpostdienst], 64113000-1 
[Pakketpostdienst], 64114000-8 [Postkantoordiensten], 
64115000-5 [Verhuur van postbussen], 64116000-2 [Poste-
restantediensten], 64122000-7 [Interne 
kantoorbodediensten]  

Postdiensten  

50116510-9 [Coveren van banden], 71550000-8 
[Smederijdiensten]  

Diverse diensten  

  
(1)  Deze diensten vallen niet onder deze richtlijn wanneer zij worden georganiseerd als niet-economische 
diensten van algemeen belang. Het staat de lidstaten vrij de verlening van verplichte sociale diensten of 
van andere diensten te organiseren als diensten van algemeen belang of als niet-economische diensten 
van algemeen belang. 
  

6. NUTTIGE LINKS 

6.1 EUROPA 

• e-Certis - http://ec.europa.eu/markt/ecertis 

• EUR-Lex - http://eur-lex.europa.eu/ 

• SIMAP - http://simap.ted.europa.eu/  

• TED - http://ted.europa.eu/ 

• Your Europe - http://europa.eu/ 

• Regels m.b.t. aanbestedingen van overheidsopdrachten: 

https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-

rules/index_nl.htm 

6.2 ITALIË 

• ANAC (Italiaanse Anti-Corruptie Instelling) - http://www.anticorruzione.it/ 

• AIOP (Vereniging Italiaanse Privéziekenhuizen) - http://www.aiop.it/ 

• ASSOBIOMEDICA (Vereniging leveranciers voor de Italiaanse gezondheidszorgsector) 

http://www.assobiomedica.it/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024#ntc1-L_2014094NL.01022901-E0001
http://ec.europa.eu/markt/ecertis
mailto:economato@ao.pr.it
http://ospedale.al.it/
mailto:direttore.economato@ospedale.cremona.it
http://europa.eu/
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_nl.htm
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_nl.htm
http://www.anticorruzione.it/
http://www.aiop.it/
https://www.bandi-altoadige.it/pleiade/
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• OPEN DATA SALUTE (Gegevensbank Italiaanse ministerie van gezondheidszorg) 
http://www.dati.salute.gov.it/ 

7. BRONNEN 

• https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-

rules/index_it.htm 

• http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/soglie-di-rilevanza-comunitaria-per-laggiudicazione-

degli-appalti-vigore-dal-1 

• http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/4649 

• https://www.giustizia-

amministrativa.it/documents/20142/371980/Grauso+P.%2C+Gli+acquisti+di+beni+e+servizi+in+sanit%C

3%A0.pdf/0bfcb347-1f66-47ac-093d-385a7af5a75a 

• http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/

Comunicazione/News/2019/000.Int.PresAnac.06.06.19.pdf 

• https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-

procurement_it.pdf 

• https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104356.pdf?_1559848532628 

• Brochure: BE HEALTHY, COME TO LOMBARDY – Regione Lombardia - zie link 

• Direzioni strategiche del Sistema Socio Sanitario Lombardo – strategische directies van de 

gezondheidszorg in Lombardije update 17/10/2019 – zie link 

• Il nuovo Sistema Socio-Sanitario Lombardo (attuazione delle Leggi Regionali n.23/2015 e n.15/2018 

(overzicht van het nieuwe gezondheidssysteem in de Regio Lombardije) – zie link 

 
 

 

Disclaimer 
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld 

te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de 

beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie 

van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, 

financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk 

gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. 

De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.  

Datum van publicatie: januari 2020 

http://www.dati.salute.gov.it/
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_it.htm
https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_it.htm
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/soglie-di-rilevanza-comunitaria-per-laggiudicazione-degli-appalti-vigore-dal-1
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/soglie-di-rilevanza-comunitaria-per-laggiudicazione-degli-appalti-vigore-dal-1
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.infoparlamento.it%2FPdf%2FShowPdf%2F4649&data=02%7C01%7Ckarin.tolomei%40fitagency.com%7C610e61d3b98a461f832608d7143741a0%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637000099874786813&sdata=Ulx4zs6R3JxdDu1qFreOfWlC1mj02zaDTtAZMG6t%2BTg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.giustizia-amministrativa.it%2Fdocuments%2F20142%2F371980%2FGrauso%2BP.%252C%2BGli%2Bacquisti%2Bdi%2Bbeni%2Be%2Bservizi%2Bin%2Bsanit%25C3%25A0.pdf%2F0bfcb347-1f66-47ac-093d-385a7af5a75a&data=02%7C01%7Ckarin.tolomei%40fitagency.com%7Ca0b54e544f6444ea505f08d711e49b1a%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C636997545860406382&sdata=kT6K99QDoPcsQoMwphoYfwGIAkH7UaDC%2FdzfJDddQd8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.giustizia-amministrativa.it%2Fdocuments%2F20142%2F371980%2FGrauso%2BP.%252C%2BGli%2Bacquisti%2Bdi%2Bbeni%2Be%2Bservizi%2Bin%2Bsanit%25C3%25A0.pdf%2F0bfcb347-1f66-47ac-093d-385a7af5a75a&data=02%7C01%7Ckarin.tolomei%40fitagency.com%7Ca0b54e544f6444ea505f08d711e49b1a%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C636997545860406382&sdata=kT6K99QDoPcsQoMwphoYfwGIAkH7UaDC%2FdzfJDddQd8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.giustizia-amministrativa.it%2Fdocuments%2F20142%2F371980%2FGrauso%2BP.%252C%2BGli%2Bacquisti%2Bdi%2Bbeni%2Be%2Bservizi%2Bin%2Bsanit%25C3%25A0.pdf%2F0bfcb347-1f66-47ac-093d-385a7af5a75a&data=02%7C01%7Ckarin.tolomei%40fitagency.com%7Ca0b54e544f6444ea505f08d711e49b1a%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C636997545860406382&sdata=kT6K99QDoPcsQoMwphoYfwGIAkH7UaDC%2FdzfJDddQd8%3D&reserved=0
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/000.Int.PresAnac.06.06.19.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/000.Int.PresAnac.06.06.19.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-procurement_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-procurement_it.pdf
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104356.pdf?_1559848532628
https://www.en.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ed89345a-f356-48c9-b0f0-2e3fc22687a3/DEF_EN_BROCHURE_SANITA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ed89345a-f356-48c9-b0f0-2e3fc22687a3-m0hddFD
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/strutture-sanitarie-e-sociosanitarie/ser-aziende-ospedaliere-sal/aziende-socio-sanitarie-territoriali
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d4e33ded-95f9-4fcf-ac68-be33e5d5658c/LR23_LR15_MAP_210319.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d4e33ded-95f9-4fcf-ac68-be33e5d5658c-mTq1Ilq

