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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,  11/07/2017 
Τ.Κ.: 115 27  
Πληροφορίες: Γ. Μπάιλα Α.Π.: 10614/07-07-2017 
Τηλέφωνο:  213 2088715  
Φαξ:  213 2088716  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Email: gbaila@hippocratio.gr   

 

ΘΕΜΑ: «∆ιενέργεια Ανοικτής ∆ιαπραγµάτευσης για την προµήθεια τροχών, µετωπών, 
ανταλλακτικών κλινών νοσηλείας και τοποθέτηση αυτών (CPV: 39157000-7 Μέρη 

Επίπλων), προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.653,70€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για 
την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν.Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
και του παραρτήµατος για δύο (2) µήνες, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) 
(Φ79/2017)» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 4412/2016 «∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών». 
2. Το ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
3. Το ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014), «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του π.δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 
4. Το ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/29.05.13) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις». 
5. Το ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  
6. Το ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας 
και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
7. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων….. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
8. Το ν. 3580/2007 (Α΄ 134) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
9. Τον  ν.3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “ 

10. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
11. Την υπ. αρ. Υ4α/11974/2013 (Β΄299) Κ.Υ.Α σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως ισχύει. 
12. Την υπ. αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινή Υπουργική Απόφαση «∆ιορισµός 
∆ιοικήτριας στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", αρµοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. 
Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 250/19.05.2016). 
13. Το υπ. αρ. πρωτ. 9457/19-06-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας µε θέµα «Επισκευές 
Κλινών» 
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως 
του ποσού των 12.653,70€, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί 
από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
σύµφωνα µε την υπ. αρ. 1636/26.06.2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: 
7Χ63469ØΩΣ-ΝØΚ). 

ΑΔΑ: 7Φ4Κ4690ΩΣ-ΒΓΘ





                                                

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1.Την προσφυγή σε ανοιχτή διαπραγµάτευση, βάσει των διατάξεων του N.4412/2016, για την 

προµήθεια τροχών, µετωπών ,ανταλλακτικών κλινών νοσηλείας και τοποθέτηση αυτών, 

συνολικής  δαπάνης 12.653,72€ συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ  για την κάλυψη των 

αναγκών του Νοσοκοµείου για δύο (2) µήνες λόγω της πολυπλοκότητας των εργασιών και 

την µη ελεύθερη πρόσβαση, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί µε την ως 

άνω διαγωνιστική διαδικασία θα προµηθεύσει και θα τοποθετήσει τα είδη στο Νοσοκοµείο 

κατόπιν  υπογραφής σχετικής  σύµβασης.  

α/α Ζητούµενα Είδη  Ποσότητα 
(τεµάχια) 

∆απάνη 
χωρίς ΦΠΑ 

∆απάνη µε 
24% ΦΠΑ 

1. Προµήθεια-Τοποθέτηση τροχών 

κλινών µε διάµετρο Φ125 µε 

µηχανισµό φρένου. 

298 4.380,60€ 5.431,944€ 

2. Προµήθεια-Τοποθέτηση τροχών 

κλινών µε διάµετρο Φ125 µε 

µηχανισµό φρένου (ΠΕΤΑΛ). 

64 3.648,00€ 4.523,52€ 

3. Αντικατάσταση µετωπών σε κλίνες 

νοσηλείας. 

17 612,00€ 758,88€ 

4. Επισκευή µηχανισµού κεντρικού 

φρένου σε κλίνες νοσηλείας. 

23 1.564,00€ 1.939,36€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 402 10.204,60 € 12.653,70 € 

 

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

σφραγισµένων προσφορών, σύµφωνα µε τα ζητούµενα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά καταλληλότητας και 

ποιότητας. 

3. Οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν την προσφορά τους έως την ηµέρα ∆ευτέρα 24-07-2017 

και ώρα 09.00 πµ. ∆εν απαιτείται 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 συµµετέχοντες στην προσφορά τους θα πρέπει υποχρεωτικά 

να δηλώνουν την αντιστοίχιση µε το Παρατηρητήριο Τιµών. 

5. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 

υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία 

περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προτάσεων αυτών. 

∆εν γίνεται δεκτή η µερική υποβολή προσφορών. 
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6. Ο ανάδοχος καλείται, όπως προσέλθει στο Τµήµα Προµηθειών του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν, ότι 

δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (147Α) (φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, 

απόσπασµα ποινικού µητρώου) 

 

Η αξιολόγηση των ειδών θα γίνει από επιτροπή η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα µέλη: 

α/α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καρακάλου Ευαγγελία - ΤΕ Νοσηλευτικής 

2. Σαρανταυγάς ∆ηµήτριος -  ∆Ε Μηχανοτεχνίτης-Θερµαστής 

3. Κουρουπάκης Στυλιανός -  ∆Ε Τεχνικού 

 

α/α 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Σαλούρου Μαρία- ΤΕ Νοσηλευτικής 

2. Θεραπός ∆ηµήτριος-  ∆Ε Μηχανοτεχνίτης-Θερµαστής 

3. Κιούλος Γεώργιος - ∆Ε Τεχνικού 

                                                                  

 

 

 Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.: ∆ύο (2) σελίδες 

-Το υπ. αρ. 9457/19-06-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας «Επισκευές Κλινών Ασθενών» 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

-Μέλη Επιτροπής  

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

-Τµ. Προµηθειών 

-Τεχνική Υπηρεσία 
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