ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
1Η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»
ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ-ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ
ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΧΛ
Σαρ. Γ/λζε:
Βαζ. νθίαο 114
Σ.Θ.:
115 27
Πιεξνθνξίεο:
Η. Βαιζακή
Σειέθσλν:
213 2088750
Φαμ:
213 2088716
Email:
ibalsami@hippocratio.gr

Αζήλα, 14.04.2016
Α.Π.: 5520

Θέμα: «Διενέργεια Δεμόζιας Διαβούλεσζες ηων Σετνικών Προδιαγραθών για ηο είδος
«σζκεσές Αγγειογραθίας (ηεθανιογράθος)» (CPV: 33111721-1), προϋπολογιδόμενες
δαπάνες 420.000,00€ ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ»
ΣΟ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΧΛ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»

Έρνληαο ππφςε:
1. Σν Λ.3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α’/18.06.07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
2. Σν Λ. 3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
3. Σν ΠΓ 118/2007 (Α΄150) «Θαλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηζρχεη.
4. Σν ΠΓ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΘ
“πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ”» (ΦΔΘ 64/Α΄/07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ
Οδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005».
5. Σελ ππ. αξ. 4972/15.12.15 (ΑΓΑ: Χ9ΖΘ465ΦΤΟ-411) εγθχθιην ηεο ΔΠΤ αλαθνξηθά κε ηε
«δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο 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: Φ11Ζ465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 67/19.11.2015/24.11.2015
ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΚΛ465ΦΤΟ-Φ0Ζ).»
6. Σν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) πλεδξίαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ γηα ην ΠΠΤΤ 2012 θαη εθεμήο».
7. Σελ ππ. αξ. 30/31.08.15 (ζέκα 15ν) (ΑΓΑ: 3ΦΘ74690Χ-ΔΗ9) Απφθαζε ηνπ Γ ζρεηηθά κε ηελ
αλαγθαηφηεηα πξνκήζεηαο ελφο ζηεθαληνγξαθηθνχ κεραλήκαηνο πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο
ιφγσ παιαηφηεηαο απηνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ.
8. Σελ ππ. αξ. Οηθ.37182/09.10.15 (ΑΓΑ: ΧΕ23469Ζ26-ΦΘ) Απφθαζε Γηνηθεηή ηεο 1εο Τ.ΠΔ Αηηηθήο
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έθηαθηε νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε πνζνχ 420.000€ πξνο ην Γ.Λ.Α.
«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ».
9. Σελ ππ. αξ. 16000/30.10.2015 “Πξφζθιεζε ππνβνιήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ
πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο «πζθεπέο Αγγεηνγξαθίαο» (CPV: 33111721-1), πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο
420.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ”.
10. Σελ ππ. αξ. 18197/09.12.15 Απφθαζε Γηνηθεηή ζρεηηθά κε ηελ “πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ηνπ είδνπο «πζθεπέο Αγγεηνγξαθίαο (ηεθαληνγξάθνο)» (CPV: 33111721-1),
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 420.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ” (ΑΓΑ: ΦΟΥΖ4690Χ-Η9Τ).
11. Σηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ΠΡΧΣΟΛ ΑΔ (ΑΠ: 17536/30.11.15), SIEMENS
AE (ΑΠ: 17555/30.11.15), GE Healthcare AE (ΑΠ: 16686/12.11.15) θαη PHILIPS ΔΙΙΑ ΑΔΒΔ (ΑΠ:
16549/11.11.15).
12. Σα ππ. αξ. 18579/15.12.15 έγγξαθν ηνπ Σκ. Πξνκεζεηψλ κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ νη
ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα ζηελ Δπηηξνπή χληαμεο.
13. Σν ππ. αξ. 1864/09.02.2016 πξαθηηθφ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Δπηηξνπήο.
14. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974/2013 (Β΄299) Θ.Τ.Α ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α.
«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», φπσο ηζρχεη.

15. Σελ ππ. αξ. Τ10β/Γ.Π.νηθ. 109729/17.12.2013 (ΤΟΓΓ 644) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ζρεηηθά
κε ην δηνξηζκφ ηνπ Ληθφιανπ Σνπξνχηζηθα σο Αλαπι. Γηνηθεηή ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»,
αξκνδηφηεηαο ηεο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο.
16. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΛΑΗ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Σελ δηελέξγεηα Γεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην είδνο «πζθεπέο
Αγγεηνγξαθίαο (ηεθαληνγξάθνο)» (CPV: 33111721-1), πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 420.000,00€, φπσο
απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ. 1864/09.02.2016 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Σκήκα Πξνκεζεηψλ  Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ).
3. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελψ ζε
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο, ζα
αλαξηεζνχλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο.
4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ Παξαζθεπή 22
Απξηιίνπ 2016 ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ibalsami@hippocratio.gr.
5. Σν Λνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε
δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ καο.
6. Κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξνθεξπρζεί Αλνηθηφο Γηεζλήο
Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) ηεθαληνγξάθνπ (CPV: 33111721-1) πξνυπ/ζαο δαπάλεο
420.000,00€ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο
απφςεσο πξνζθνξά, ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ ππφ έγθξηζε ΠΠΤΤ 2015.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΡΟΤΣΙΚΑ

πλ.: ζειίδεο 24

