
                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αθήνα 15-9-2014
1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                          Αριθ. Πρωτ. 16503
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         
Τηλεφ :213-2088715                                                                 
Fax:   213-2088530                                                                    
Πληρ : Δ. Παρασκευοπούλου                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                                      

     Έχοντας υπ’ όψη :

1.  Τον  Ν.2286/95  (ΦΕΚ  19/Α΄/95)  ΄΄Προμήθειες  Δημόσιου  Τομέα  και  ρυθμίσεις 

συναφών  θεμάτων .

2. Τον Ν. 2889/2001(ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄.

3. Τον  Ν.  2955/2001  (ΦΕΚ  256/Α΄/01)  ΄΄Προμήθειες  Νοσοκομείων  &  λοιπών 

Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄.

4. Τον  Ν.  3329/2005  (ΦΕΚ:81/Α/05  )  “Περιφερειακή  συγκρότηση  του  Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “

5. To Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)

6. Το ΠΔ 60/2007 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ      

7 .Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων και λοιπές διατάξεις΄΄ 

8. Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

9. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010) , άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις 

σχετικών άρθρων του Ν.3580/07

10. Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010)  άρθρο 27 με τίτλο την ΄΄Εξόφληση 

προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .

11. Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  με τίτλο ‘’Διαρθρωτικές αλλαγές στο 

σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.  

12. Την Εγκύκλιο Νο 1 /25-05-2010 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με 

τον τρόπο προμήθειας υλικών και υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαγωνιστικών διαδικασιών του ΠΠΥΥ΄2010
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13. Το αριθμ.πρωτ.22764/16-09-2010 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

σχετικά με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010.

12.Την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Νοσοκομείου  μέσω  σύμβασης. Την  Κ.Υ.Α  με 

αριθμ.  6311/19-2-14  του  Υπουργού  Υγείας   κ’  του  Αναπληρωτή  Υπουργού 

Οικονομικών   περί:   «Έγκρισης  Προγράμματος  Προμηθειών,  Υπηρεσιών  και 

Φαρμάκων  των  Μονάδων  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  έτους  2013,  με 

χρηματοδότηση  από  τον  τακτικό  προϋπολογισμό,  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων 

Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές»

13.Την  υπ’  αριθμό  1974/29-04-2014 Υπουργική  Απόφαση ΦΕΚ 1053/τ.  Β/29-04-

2014  ορίστηκαν  οι  φορείς  διενέργειας  για  την  υλοποίηση  του  Π.Π.Υ.Υ.Φ.  2013, 

πιστώσεις 2014 και η εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για 

τη διεξαγωγή των διαγωνισμών

14.Την αριθμ.23122/23-07-2014 Απόφασή  της 1 η  Υ.ΠΕ  Αττικής.

15. Τα  είδη έχουν συμπεριληφθεί στους διαγωνισμούς αναλώσιμο υγειονομικό 

υλικό διάφορο , ο οποίος διενεργήθηκε στις 27-8-2013 με CPV 33140000-3 και 

αναισθησιολογικό υλικό ,ο οποίος διενεργήθηκε 21-01-2014 με CPV 33170000 

16. Την αναγκαιότητα  κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου με συμβατικά 

υλικά.

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1.Την  προσφυγή σε  ανοικτή  διαγωνιστική  διαδικασία   διαπραγμάτευσης   με 

δημοσίευση αυτής,  βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του Π.Δ 118/2007, για 

την  προμήθεια  των  παρακάτω  ειδών,  συνολικής  5.000,00  δαπάνης  € 

συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου 

για πέντε  (5) μήνες περίπου και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων .Ο 

μειοδότης  ή  οι  μειοδότες  που  θα  αναδειχθούν  με  την  ως  άνω  διαγωνιστική 

διαδικασία θα προμηθεύσει τα είδη στο Νοσοκομείο κατόπιν  υπογραφής σχετικής 

σύμβασης, μέχρι  και την ανάδειξη νέου προμηθευτή από τον Ενιαίο διαγωνισμό,  ο 

οποίος θα διενεργηθεί με το ΠΠΥΥ’2012. (Φ365/14)

α/α Είδη Ποσότητα 
(τεμάχια)

Δαπάνη με ΦΠΑ

1. Συσκευές μέτρησης ούρων πλήρες 500 2.150,00 €
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σετ μπουκάλα 400 cc  σωλήνες και 
σάκο συλλογής 2600 cc

2. Ειδικά  αντιμικροβιακα  φίλτρα  –
υγραντήρες  για  σύνδεση 
κυκλώματος  –αναπνευστήρα  με 
τον  τραχεοσωλήνα, 
αποστειρωμένα,  μιας  χρήσεως. 
Με  γωνιακό  συνδετικό: 
Αντιμικροβιακά,  αντϊικά, 
ηλεκτροστατικά,  ύγρανσης-
θέρμανσης.  Να  είναι  μικρού 
μεγέθους,  μικρού  βάρους- 
μικρότερου  των  35  gr.  Να  έχουν 
πολύ μικρό νεκρό χώρο-  μικρότρο 
των  40  ml και  αντιμικροβιακή- 
αντιϊκή ικανότητα 100%. Να έχουν 
υψηλή  απόδοση  ύγτανσης- 
μεγαλύτερη  από  30mg σε  όγκους 
500ml.  Να  διαθέτουν  συνδετικό 
luer lock για  ασφαλή  σύνδεση  με 
καπνογράφο.  Να  είναι  χαμηλής 
αντίστασης  ποής-  μικρότερης  των 
2,0  cm H2O/60  lt/min.  Να 
συνοδέυονται  με  πτυσσόμενη 
προέκταση  μικρού  μήκους  (όχι 
πέραν των 15 cm).

2000 2.850,00 €

2.  Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα περιλαμβάνει την κατάθεση κλειστών και 

σφραγισμένων  προσφορών,  σύμφωνα  με  τα  ζητούμενα  είδη  και  τις  τεχνικές 

προδιαγραφές που επισυνάπτονται. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά καταλληλότητας και ποιότητας.

3. Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους στις 22-09-2014 ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 1.00 μμ.  Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Οι προσφορές 

κατατείθενται στην Γραμματεία του Νοσοκομείου. 

Σε  περίπτωση  εργαστηριακού  ελέγχου  τα  έξοδα  αυτού,  θα  βαρύνουν  τον 

προμηθευτή.

4.  Οι  τιμές  των  υλικών  που  θα  προκύψουν  κατά  την  διαδικασία  της 

διαπραγμάτευσης  με  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  αυτής,  δεν  θα 

υπερβαίνουν  τις  αντίστοιχες  ανώτατες  τιμές  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών.  Οι 
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συμμετέχοντες  στην  προσφορά  τους  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να  δηλώνουν  την 

αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο Τιμών.

Η αξιολόγηση των ειδών θα γίνει από επιτροπή η οποία ορίζεται ως εξής:

1. ΜΑΙΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΠΙΜ.Α΄

2. ΣΕΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΝΟΣΗΛ.

3. ΔΕΠΑΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΑΛΛ.

                                                                                      Η  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

  

  ΜΑΡΙΑ   ΚΑΡΡΑ

Κοιν.Μέλη Επιτροπής 
Τμ.Προμηθειών
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