
 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ              ΔΗΛΟΙΡΑΣΊΑ 

Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο 

          1Η
 Τ.ΠΕ. ΑΣΣΘΙΉ  

ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΑΘΗΜΩΜ 
            «ΘΠΠΟΙΡΑΣΕΘΟ» 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

Σασ. Γ/νζη: Βαζ. οθίαρ 114 Αθήνα:19/06/2017 
Σ.Κ.: 115 27 Α.Π: 9433 
Πληποθοπίερ: Δ. Οικονομάκη  
Σηλέθυνο:  213 2088751  
Φαξ:  213 2088716   
Email: prom@hippocratio.gr   

 
ΘΕΛΑ: «Παπάηαζη ηηρ καηαληκηικήρ ϊπαρ ςποβολήρ πποζθοπϊν ηλεκηπονικϊν διαγυνιζμϊν» 

ΑΠΟΦΑΗ 
ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»  

Έσονηαρ ςπψτη: 

1.  Σο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γημψζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειϊν και Τπηπεζιϊν 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)». 
2. Σο Ν.3861/10 (ΦΔΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική 

ανάπηηζη νψμυν….. και άλλερ διαηάξειρ» ψπυρ ιζσωει.  

3. Σο α. 7§8 ηος Ν.3329/2005 (Α΄81) «Δθνικψ ωζηημα Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ 

και λοιπέρ διαηάξειρ» ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει. 

4. Σην με απ. 57654/22-05-2017 Τποςπγική Απψθαζη (ΦΔΚ Β/1781/23-05-2017), «Ρωθμιζη 
ειδικψηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικοω Ηλεκηπονικοω Μηηπϊος 

Γημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΓΗ) ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ»  

5. Σην με απ. 506902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 1924/Β/02.06.2017) Απψθαζη ηος Τποςπγοω 
Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ “Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικοω 

ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικϊν Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Η.ΓΗ..). 
6. Σην ςπ. Απ. 8995/09.06.2017 Γιακήπςξη ςνοπηικοω Γιαγυνιζμοω για ηην ανάδειξη 

αναδψσος παποσήρ ςπηπεζιϊν πλωζηρ ηος ακάθαπηος ιμαηιζμοω ηος Νοζοκομείος (CPV: 

98312000-3) πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 74.400,00€ζςμπ/νος ΦΠΑ, με κπιηήπιο 
καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ, 

διάπκειαρ έξι (6) μηνϊν και μέσπι εξάνηληζηρ ηος ζςμβαηικοω ηιμήμαηορ ζηο πλαίζιο 
εκηέλεζηρ ηος ΠΠΤΤ 2015 (Φ44/2016, Α/Α ΔΗΓΗ 42286). 

7. Σην ςπ. απ. Γιακήπςξη Γιεθνή Ανοικηοω Ηλεκηπονικοω Γιαγυνιζμοω για ηην ππομήθεια 

ςλικϊν εξυζυμαηικήρ κςκλοθοπίαρ (CPV:33186000-7), για ένα (1) έηορ κι έυρ εξάνηληζηρ 
ηηρ ζςμβαηικήρ ποζψηηηαρ, ζςνολικήρ πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 802.858,61€ ζςμπ/νος 

ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει 
ηιμήρ (σαμηλψηεπη ηιμή) ζηο πλαίζιο εκηέλεζηρ ηος ΠΠΤΤ 2015 (Φ55/2017, Α/Α ΔΗΓΗ: 

42171). 
8. Σην ςπ. απ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινή Τποςπγική Απψθαζη «Γιοπιζμψρ 

Γιοικήηπιαρ ζηο ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ", απμοδιψηηηαρ 1ηρ Τ.ΠΔ. 

Αηηικήρ» (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 250/19.05.2016). 
9. Σο απψ 16.06.2017 ηλεκηπονικψ μήνςμα ηηρ Γ/νζηρ Ανάπηςξηρ και Σεσνικήρ ηήπιξηρ 

Δ..Η.ΓΗ.. ζσεηικά με ηην διακοπή λειηοςπγίαρ ΔΗΓΗ λψγυ αναβάθμιζηρ. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ 

 
Σην παπάηαζη ηηρ καηαληκηικήρ ϊπαρ ςποβολήρ πποζθοπϊν ηυν ακψλοςθυν 

ηλεκηπονικϊν διαγυνιζμϊν λψγυ ανακοίνυζηρ αναβάθμιζηρ ηος ζςζηήμαηορ ΔΗΓΗ: 

(α) Φ44/2017 (Α/Α ΕΗΔΗ 42286) ςνοπηικψρ Γιαγυνιζμψρ για ηην ανάδειξη 

αναδψσος παποσήρ ςπηπεζιϊν πλωζηρ ηος ακάθαπηος ιμαηιζμοω ηος Νοζοκομείος (CPV: 
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98312000-3) πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 74.400,00€ ζςμπ/νος ΦΠΑ, με κπιηήπιο 

καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ, 

διάπκειαρ έξι (6) μηνϊν και μέσπι εξάνηληζηρ ηος ζςμβαηικοω ηιμήμαηορ ζηο πλαίζιο 

εκηέλεζηρ ηος ΠΠΤΤ 2015». 

Νέα καηαληκηική ϊπα ςποβολήρ πποζθοπϊν: Πέμπτη 22 Θουνίου και ώρα 21:00 μ.μ. 

 

(β) Φ55/2017 (Α/Α ΕΗΔΗ 42171) Γιεθνήρ Ανοικηψρ Ηλεκηπονικψρ Γιαγυνιζμψρ 

για ηην ππομήθεια ςλικϊν εξυζυμαηικήρ κςκλοθοπίαρ (CPV:33186000-7), για ένα (1) έηορ κι 

έυρ εξάνηληζηρ ηηρ ζςμβαηικήρ ποζψηηηαρ, ζςνολικήρ πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 

802.858,61€ ζςμπ/νος ΦΠΑ, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική 

άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ (σαμηλψηεπη ηιμή) ζηο πλαίζιο εκηέλεζηρ ηος ΠΠΤΤ 2015. 

Νέα καηαληκηική ϊπα ςποβολήρ πποζθοπϊν: Πέμπτη 22 Θουνίου και ώρα 19:00 μ.μ. 

 

Οι λοιποί ψποι διενέπγειαρ ηυν ανυηέπυ διαγυνιζμϊν παπαμένοςν υρ έσοςν. 

 
 

Η ΔΘΟΘΙΗΣΡΘΑ 

 

 

ΑΜΑΣΑΘΑ ΛΠΑΚΑΟΠΟΤΚΟΤ 

 

  
 Δζυηεπική διανομή: 
 -Σμήμα Ππομηθειϊν 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

 
Η Πποφζηαμένη 

Σμήμαηορ Γπαμμαηείαρ 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΔΛΑΝΙΣΟΤ 

ΑΔΑ: Ω3ΑΑ4690ΩΣ-ΞΒ6
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