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Σαρ. Γ/λζε: Βαζ. νθίαο 114 Αζήλα, 22.12.2015 

Σ.Κ.: 115 27 Α.Π.: 18949 

Πιεξνθνξίεο: Ι. Βαιζακή  

Σειέθσλν:  213 2088750  

Φαμ:  213 2088716   

Email: ibalsami@hippocratio.gr   

 

Θέκα: Γηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε δύν (2) ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηεο παξνρήο (UPS) κεηά ησλ ειεθηξνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεώλ ηνπο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 141.450€ (CPV: 31154000-0, Αδηάιεηπηα 

ηξνθνδνηηθά ξεύκαηνο) 

 

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Ν.3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/18.06.07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη, θη εηδηθόηεξα ην άξζξν 10. 

2. Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 

3. Σελ ππ. αξ. 4978/15.12.15 εγθύθιην ηεο ΔΠΤ αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ, όπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Δ.Π.Τ. πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ΄ αξηζκ. 65/17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ: 

Ψ11Η465ΦΤΟ-16Ψ) θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 67/19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 

73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Η).  

4. Σν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) πλεδξίαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ γηα ην ΠΠΤΤ 2012 θαη εθεμήο». 

5. Σελ ππ. αξηζ. 18/13.05.15 (Θέκα 5ν) Απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηελ 

ελ ιόγσ πξνκήζεηαο (ΑΓΑ: 7ΩΨ74690Ω-ΓΓ6).  

6. Σηο από ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ. αξ. 

Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

7. Σελ ππ. αξ. 5778/16.04.15 Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ ΓΝΑΙ πεξί ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο ύληαμεο 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη ην ππ. αξ. 5937/20.04.15 Πξαθηηθό ηεο. 

8. Σελ ππ. αξ. Τ10β/Γ.Π.νηθ. 109729/17.12.2013 (ΦΔΚ 644/ΤΟΓΓ/24.12.13) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Τγείαο ζρεηηθά κε ην δηνξηζκό ηνπ Νηθόιανπ Σνπξνύηζηθα σο Αλαπι. Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν.Α. 

«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», αξκνδηόηεηαο ηεο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο. 

9. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκό ηνπ Γ.Ν.Α. 

«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ». 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Σελ δηελέξγεηα Γεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ εηδώλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δύν (2) ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηεο παξνρήο (UPS) κεηά ησλ ειεθηξνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεώλ ηνπο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 141.450€ (CPV: 31154000-0, Αδηάιεηπηα ηξνθνδνηηθά 

ξεύκαηνο)”. 



2. Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ / Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ηερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ). 

3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα από ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελώ ζε 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο, ζα 

αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο επηπιένλ εκέξεο. 

4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ Πέκπηε 31 

Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ώξα 15.00 κκ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: ibalsami@hippocratio.gr. 

5. Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα 

απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε 

δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηώλ καο. 

6. Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξνθεξπρζεί Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο γηα 

ηελ θαη εγθαηάζηαζε δύν (2) ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηεο παξνρήο (UPS) κεηά ησλ ειεθηξνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεώλ ηνπο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 141.450€ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή (CPV: 31154000-0, Αδηάιεηπηα ηξνθνδνηηθά ξεύκαηνο). 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΡΟΤΣΙΚΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 υνημμένα: 

- Καηάινγνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

  

 

 

http://www.hippocratio.gr/

