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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

        1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/8/2017 

Τ.Κ.: 115 27 ΑΠ:  13725/11-09-2017 
Πληροφορίες: Παρασκευοπούλου Δ.  

Τηλέφωνο:  213 208 8474  
Φαξ:  213 208 8716  
Email: prom@hippocratio.gr  

 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή οικονομικών προσφορών για τα είδη «Βηματοδότες, Απινιδωτές και Μέρη και 

Εξαρτήματα για βηματοδότες» (CPV: 33182210-4, 33182100-0, 33182240-3) για τρεις (3) 
μήνες». 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις » όπως ισχύει. 
2. Το ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό σύστημα Υγείας και κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

3. Την υπ. αρ. 29/09.12.2016 (Θέμα: 2ο ) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με 
«Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμών στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015». 

4. Την υπ. αρ. 4963/05.10.2016 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με τις 
«Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007- 

Καθορισμός ΚΑΑ». 
5. Την υπ. αρ.1/2013 Διακήρυξη για τους ενιαίους διαγωνισμούς της ΕΠΥ με αρ. πρ. 

6392/19.12.2014 σχετικά με «Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για τη 

σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο με τη χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την 
προμήθεια Βηματοδοτών- Απινιδωτών CPV: 33182210-4 & 33182100-0.»   

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας σε βηματοδότες, απινιδωτές και μέρη- 
εξαρτήματα για βηματοδότες, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομικές προσφορές 

για τα είδη που επισυνάπτονται στον ακόλουθο πίνακα, με χρονική ισχύ τριών (3) μηνών. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών για την διαδικασία αυτή διαπραγμάτευσης είναι οι 

ίδιες με τον Ενιαίο Διαγωνισμό της ΕΠΥ. Η προμήθεια των ειδών για χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών θα γίνεται από τον μειοδότη που θα αναδειχτεί από το πέρας της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης για κάθε είδος. 

 
 

2. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για τα 
προϊόντα ενδιαφέροντός τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών, η 

οποία άρχεται από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (http://www.hippocratio.gr → Τμήμα Προμηθειών→ 
Διαγωνισμοί- Διαπραγματεύσεις). 

 
 

http://www.hippocratio.gr/
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3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν τις προτάσεις τους στην ελληνική γλώσσα 

στο τμήμα Πρωτοκόλλου του νοσοκομείου σε έντυπη μορφή σε κλειστό σφραγισμένο 

φάκελο. 
 

 
4. Το σύνολο του υποβληθέντος υλικού θα παραδοθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης της εν 

λόγου διαδικασίας  η οποία θα προβεί σε σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών. 
 

 
5. Οι παραγγελίες των ειδών θα είναι καθημερινές και ο αριθμός των τριμηνιαίων τεμαχίων 

που αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα είναι κατά προσέγγιση. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

Εσωτερική Διανομή: 

Τμήμα Προμηθειών 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕΠΥ 

A1 DR BASIC 150 A1 

A2 DR BASIC replacement 30 A1 

A3 DR MRI 30 A2 

A4 VR BASIC 45 A6 

A5 VR BASIC replacement 5 A6 

Α
Π

ΙΝ
ΙΔ

Ω
Τ
Ε
Σ
 

B1 DR BASIC replacement 3 B1 

B2 DR BASIC 20 B1 

B3 DR MRI  8 B5 

B4 DR ADVANCE 16 B7 

B5 VR BASIC replacement 2 B9 

B6 VR BASIC 11 B9 

Γ1 CRTD BASIC replacement 3 BASIC 

Γ2 CRTD BASIC 18 BASIC 

Γ4 CRTD MRI  3 B21 

 
 

Στην αρχική εμφύτευση περιλαμβάνονται στο σετ και τα αντίστοιχα 
εξαρτήματα. Η προσφορά αφορά ΜΟΝΟ τιμή σετ. 
 
Στην αντικατάσταση η τιμή αφορά μόνο τιμή συσκευής του βηματοδότη και 
του απινιδωτή αντίστοιχα. Η προσφορά αφορά ΜΟΝΟ τιμή συσκευής. 
 
Μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσφορών, ισχύουν οι τιμές της 
προηγούμενης διαπραγμάτευσης με αρ. πρωτ. 7235/16.05.2017. 
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Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΤΕΜ ΠΤ 

Α.1 Αρχική εμφύτευση :Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με 
προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές 
θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες. (Dual chamber 
rate responsive pacemaker with special therapeutic and 
diagnostic capabilities) 

ΤΕΜ 150 24.2.3 

Α.2 Αντικατάσταση :Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με 
προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές 
θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες. (Dual chamber 
rate responsive pacemaker with special therapeutic and 
diagnostic capabilities) 

ΤΕΜ 30 24.2.3 

Α.3 Αρχική εμφύτευση :Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με 
προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) με ειδικές θεραπευτικές 
και διαγνωστικές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι 
ασφαλείς κατά την διενέργεια ολόσωμης  μαγνητική 
τομογραφία 

ΤΕΜ 30 24.2.12 

Α.4 Αρχική εμφύτευση :Βηματοδότες μιας κοιλότητας με 
προσαρμοζόμενη συχνότητα (SSIR)και με ειδικές  
διαγνωστικές ικανότητες( Single chamber rate responsive 
pacemakers with special diagnostic capabilities) 

ΤΕΜ 45 24.2.17 

Α.5 Αντικατάσταση:Βηματοδότες μιας κοιλότητας με 
προσαρμοζόμενη συχνότητα (SSIR)και με ειδικές  
διαγνωστικές ικανότητες( Single chamber rate responsive 
pacemakers with special diagnostic capabilities) 

ΤΕΜ 5 24.2.17 

Β.1 Αντικατάσταση: Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο 
κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και 
αλγόριθμο για 
αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης,  με θύρα 
σύνδεσης DF1/DF4 

ΤΕΜ 3 24.1.2 

Β.2 Αρχική εμφύτευση: Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο 
κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και 
αλγόριθμο για 

αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης,  με θύρα 
σύνδεσης DF1/DF4 

ΤΕΜ 20 24.1.2 

Β.3 Αρχική εμφύτευση: Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο 
κοιλοτήτων τύπου DDDR με υψηλή απινιδωτική έξοδο και 
αλγόριθμο για 
αποφυγή μη αναγκαίας κοιλιακής βηματοδότησης  ειδικής 
κατασκευής για να 
είναι ασφαλής κατά την διενέργεια ολόσωμης  μαγνητική  
τομογραφία (MRI safe defibrillator ) 

ΤΕΜ 8 24.1.20 

Β.4 Αρχική εμφύτευση: Eμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων 
με πολύ υψηλή ονομαστική απινιδωτική έξοδο και δυνατότητα 
απινίδωσης και στον κόλπο 

ΤΕΜ 16 24.1.12 

Β.5 Αντικατάσταση: Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας κοιλότητας 
τύπου VVIR με γεννήτρια μακράς διαρκείας και υψηλή 
απινιδωτική έξοδο, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας DF1/DF4 

ΤΕΜ 2 24.1.14 
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Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΤΕΜ ΠΤ 

Β.6 Αρχική εμφύτευση: Εμφυτευόμενος απινιδωτής μιας 
κοιλότητας τύπου VVIR με γεννήτρια μακράς διαρκείας και 
υψηλή απινιδωτική έξοδο, με θύρα σύνδεσης Τεχνολογίας 
DF1/DF4 

ΤΕΜ 11 24.1.14 

Γ.1 Αντικατάσταση: Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών 
κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό  σε ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resyn-chronization therapy -
defibrillator CRT-D)  

ΤΕΜ 3 24.1.6 

Γ.2 Αρχική εμφύτευση: Εμφυτευόμενος απινιδωτής τριών 
κοιλοτήτων για καρδιακό επανασυγχρονισμό  σε ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια (Cardiac resyn-chronization therapy -
defibrillator CRT-D)  

ΤΕΜ 18 24.1.6 

Γ.4 Αρχική εμφύτευση: Αμφικοιλιακός απινιδωτής για 
βηματοδότηση και απινίδωση δεξιάς και αριστερής κοιλίας 
ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής ασφαλής κατά την 
διενέργεια ολόσωμης  μαγνητική  τομογραφία (MRI safe 
CRT-D defibrillator). 

ΤΕΜ 3 24.1.22 
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