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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 114 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 50710000-5 

Τ.Κ.: 115 27 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 104/2019 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Μπάιλα Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77054 

EMAIL: gbaila@hippocratio.gr ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2132088 724   

ΦΑΞ: 2132088 716  ΑΘΗΝΑ,  18-09-2019 

   ΑΠ:  13677 

     

ΘΕΜΑ: «Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου 

(CPV: 50710000-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.356,72€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» 

 

 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 

Φ104/2019 ΕΣΗΔΗΣ 77054), για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV: 50710000-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.356,72€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή).  

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Αρχή), που εδρεύει στην Λεωφόρο 

Βασιλίσσης Σοφίας 114, ΤΚ 11527 - Αθήνα.  

2. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του 

Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (ταξινόμηση κατά CPV, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08: 

50710000-5). 

3.  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης 

της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

4. Η διαδικασία θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική 

ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών την Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17.00 

μ.μ., ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 

11.00 π.μ. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. Οι ενώσεις / συμπράξεις οικονομικών φορέων δεν 

υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

6. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% 

της εκτιμώμενης αξίας του αντίστοιχου τμήματος χωρίς ΦΠΑ, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά και διάρκεια ισχύος 

τουλάχιστον 30 ημερών μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

7. Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019.  
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8. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

9. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.  

10. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη 

της ημερομηνίας διενέργειας (ηλεκτρονικής αποσφράγισης) του διαγωνισμού.  

11. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της Διακήρυξης.  

 
12. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης είναι η έδρα του Νοσοκομείου στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 114, ΤΚ 11527 

- Αθήνα.  

13. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει τμηματικά και με την προϋπόθεση υποβολής όλων των απαραιτήτων 

για την πληρωμή δικαιολογητικών.  

14. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΚΑΕ: 0879 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των 

οικονομικών ετών 2019 και 2020 του Φορέα.  

15.  Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 

έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 77054 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. 

Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 

θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», στη διεύθυνση (URL): 

www.hippocratio.gr στην διαδρομή: Θέματα Προμηθειών ► Προμήθειες ► Διαγωνισμοί, την Δευτέρα 23/09/2019. 

 

         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

- Υποδιεύθυνση Οικονομικού 

- Τμήμα Προμηθειών 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.hippocratio.gr/
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