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Α
ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΓΗ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ:

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΣΑ CPV:
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ:
Α/Α ΔΗΓΗ:
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ:
ΑΘΗΝΑ,
ΑΠ:

Κλίβανορ Αποζηείπυζηρ

33152000-0
Φ101/2019
77050
ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ

11006/16-7-2019

«Πεπίλητη Διακήπςξηρ Ανοικηού Ηλεκηπονικού Διαγυνιζμού για ηην ππομήθεια ενόρ
Κλιβάνος Αποζηείπυζηρ ζηα Υειποςπγεία ηος Παπαπηήμαηορ ηος Γ.Ν.Α. « ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»
( CPV: 33152000-0 Κλίβανορ), διάπκειαρ ενόρ μήνα και πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ
93.000,00€ ζςμπ. ΦΠΑ με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη
πποζθοπά βάζει ηιμήρ ( σαμηλόηεπη ηιμή)»

Σο Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» πποκηπύζζει Ανοικηό Ηλεκηπονικό Γιαγυνιζμό (Απ. Γιακήπςξηρ
Φ101/2019, ΔΗΓΗ 77050), για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή ηηρ ππομήθειαρ ενόρ Κλιβάνος Αποζηείπυζηρ ζηα
Υειποςπγεία ηος Παπαπηήμαηορ ηος Γ.Ν.Α. ( CPV:33152000-0 Κλίβανορ), διάπκειαρ ενόρ μήνα και πποϋπολογιζθείζαρ
δαπάνηρ 93.000,00€ ζςμπ. ΦΠΑ με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει
ηιμήρ ( σαμηλόηεπη ηιμή)».
1. Αναθέηοςζα Απσή είναι Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» (Απσή), πος εδπεύει ζηην Λευθόπο Βαζιλίζζηρ
οθίαρ 114, ΣΚ 11527 - Αθήνα.
2. Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού είναι η ππομήθεια ενόρ (1) κλιβάνος Αποζηείπυζηρ ζηα Υειποςπγεία ηος Παπαπηήμαηορ
ηος Γ.Ν.Α “ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ (ηαξινόμηζη καηά CPV, ζύμθυνα με ηον Κανονιζμό (ΔΚ) 213/08: 33152000-0).
3. Ο Γιαγυνιζμόρ θα διεξασθεί με ηην ανοικηή διαδικαζία ηος άπθπος 27 ηος ν.4412/2016, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην
πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, βάζει ηιμήρ ( σαμηλόηεπη ηιμή ) και ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος
Ν. 4412/2016.
4. Η διαδικαζία θα διενεπγηθεί εξ ολοκλήπος μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr, με καηαληκηική
ημεπομηνία παπαλαβήρ (ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ) ηυν πποζθοπών ηην ΣΔΣΑΡΣΗ 31-7-2019 και ώπα 17.00μ.μ., ενώ η
ηλεκηπονική αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα διενεπγηθεί ηην ΣΡΙΣΗ 6-8-2019 και ώπα 11.00π.μ.
5. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό έσοςν όλα ηα θςζικά ή νομικά ππόζυπα, καθώρ και οι ενώζειρ οικονομικών
θοπέυν ζύμθυνα με ηιρ απαιηήζειρ ηηρ Γιακήπςξηρ ηος Γιαγυνιζμού. Οι ενώζειρ / ζςμππάξειρ οικονομικών θοπέυν δεν
ςποσπεούνηαι να πεπιβληθούν οπιζμένη νομική μοπθή για ηην ςποβολή πποζθοπάρ.
6. Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηον διαγυνιζμό, απαιηείηαι η ςποβολή εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ ύτοςρ 2% ηηρ
εκηιμώμενηρ αξίαρ ηος διαγυνιζμού συπίρ ΦΠΑ και διάπκεια ιζσύορ ηοςλάσιζηον 30 ημεπών μεηά ηην λήξη ηος σπόνος
ιζσύορ ηηρ πποζθοπάρ.
7. Δπυηήμαηα ςποβολήρ διεςκπινίζευν ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά μέσπι και ηην ΠΔΜΠΣΗ 25-7-2019 17:00 μ.μ
8. ηον διαγυνιζμό δεν θα γίνονηαι δεκηέρ εναλλακηικέρ πποζθοπέρ.
9. Οι πποζθοπέρ και ηα πεπιλαμβανόμενα ζε αςηέρ ζηοισεία ζςνηάζζονηαι ζηην ελληνική γλώζζα ή ζςνοδεύονηαι από
επίζημη μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική.
10. Οι πποζθοπέρ ιζσύοςν και δεζμεύοςν ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ για διάζηημα οκηώ (8) μηνών από ηην επόμενη ηηρ
ημεπομηνίαρ διενέπγειαρ (ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ) ηος διαγυνιζμού.
11. Ο σπόνορ ςλοποίηζηρ ηηρ ζύμβαζηρ είναι έναρ (1) μήναρ από ηην επομένη ηηρ ημεπομηνίαρ ςπογπαθήρ ηηρ
ζύμβαζηρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 1.3 ηηρ Γιακήπςξηρ.
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12. Σόπορ ςλοποίηζηρ ηηρ ζύμβαζηρ είναι η έδπα ηος Νοζοκομείος ζηην Λευθόπο Βαζιλίζζηρ οθίαρ 114, ΣΚ 11527 Αθήνα.
13. Η πληπυμή ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ θα γίνει με ηην εξόθληζη ηος 100% ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ μεηά ηην οπιζηική
παπαλαβή ηος έπγος από ηην απμόδια ςπηπεζία ηος Νοζοκομείος και με ηην πποϋπόθεζη ςποβολήρ όλυν ηυν
απαπαιηήηυν για ηην πληπυμή δικαιολογηηικών.
14. Φοπέαρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ είναι ηο Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ». Η δαπάνη
για ηην εν λόγυ ζύμβαζη βαπύνει ηην με ΚΑΔ:9149 ζσεηική πίζηυζη ηος ηακηικού πποϋπολογιζμού ηος οικονομικού
έηοςρ 2019 ηος Φοπέα.
15. Η πεπίλητη και ηο πλήπερ κείμενο ηηρ Γιακήπςξηρ θα καηασυπηθεί ζηο Κενηπικό Ηλεκηπονικό Μηηπώο Γημοζίυν
ςμβάζευν (ΚΗΜΓΗ).
Σο πλήπερ κείμενο ηηρ παπούζαρ Γιακήπςξηρ θα καηασυπηθεί ακόμη και ζηη διαδικηςακή πύλη ηος Δ..Η.ΓΗ..:
http://www.promitheus.gov.gr, όπος η ζσεηική ηλεκηπονική διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ ζηην πλαηθόπμα ΔΗΓΗ
έλαβε ςζηημικό Αύξονηα Απιθμό: 77050
Πεπίλητη ηηρ Γιακήπςξηρ δημοζιεύεηαι και ζηον Δλληνικό Σύπο, ζύμθυνα με ηο άπθπο 66 ηος Ν.4412/2016.
Η πεπίλητη ηηρ Γιακήπςξηρ όπυρ πποβλέπεηαι ζηην πεπίπηυζη 16 ηηρ παπαγπάθος 4 ηος άπθπος 2 ηος Ν.3861/2010,
θα αναπηηθεί ζηο διαδίκηςο, ζηον ιζηόηοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ).
Η Γιακήπςξη θα καηασυπηθεί ζηο διαδίκηςο, ζηην ιζηοζελίδα ηος Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», ζηη διεύθςνζη (URL):
www.hippocratio.gr ζηην διαδπομή: Θέμαηα Ππομηθειών Ππομήθειερ Γιαγυνιζμοί, ηην ΣΡΙΣΗ 16 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019
.
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