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«Πεπίλητη Διακήπςξηρ Ανοικηοω Ηλεκηπονικοω Διαγυνιζμοω Άνυ ηυν Οπίυν για
ηην ςλοποίηζη ηος Τποέπγος 6 «Ανηικαηάζηαζη ενεπγοβψπος ιαηποηεσνολογικοω
εξοπλιζμοω» ηηρ Ππάξηρ «Δπάζειρ ενεπγειακήρ αναβάθμιζηρ, εξοικονψμηζηρ
ενέπγειαρ και αξιοποίηζηρ ΑΠΕ ηος Γ.Μ.Α. «ΘΠΠΟΙΡΑΣΕΘΟ»» (κυδικψρ ΟΠ:
5038719) ηος Ε.Π. «Τ.ΛΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020», πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ
423.560,90 € ζςμπ/νος ΦΠΑ και με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ
οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ».

Σο Γενικψ Νοζοκομείο Αθηνϊν «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» πποκηπωζζει Ανοικηψ Ηλεκηπονικψ Γιαγυνιζμψ Άνυ ηυν
Οπίυν για ηην ςλοποίηζη ηος Τποέπγος 6 «Ανηικαηάζηαζη ενεπγοβψπος ιαηποηεσνολογικοω εξοπλιζμοω» ηηρ
Ππάξηρ «Γπάζειρ ενεπγειακήρ αναβάθμιζηρ, εξοικονψμηζηρ ενέπγειαρ και αξιοποίηζηρ ΑΠΔ ηος Γ.Ν.Α.
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»» (κυδικψρ ΟΠ: 5038719) ηος Δ.Π. «Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α. 2014-2020», πποχπολογιζθείζαρ
δαπάνηρ 423.560,90 € ζςμπ/νος ΦΠΑ και με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική
άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ.
1. Αναθέηοςζα Απσή είναι ηο Γενικψ Νοζοκομείο Αθηνϊν «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», πος εδπεωει ζηην Λευθψπο
Βαζιλίζζηρ οθίαρ 114, ΣΚ 11527 - Αθήνα.
2. Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμοω είναι η ππομήθεια ιαηποηεσνολογικοω εξοπλιζμοω (ηαξινψμηζη καηά CPV:
Αναιζθηζιολογικψ μησάνημα – CPV: 33172100-7, Αναπνεςζηήπαρ – CPV: 33157400-9, Μησανή εξυζυμαηικήρ
κςκλοθοπίαρ - CPV: 33186000-7, Μησάνημα τωξηρ – θέπμανζηρ εξυζυμαηικήρ μησανήρ - CPV: 33100000-1).
Η παποωζα ζωμβαζη ςποδιαιπείηαι ζηα κάηυθι ημήμαηα:
ΣΜΗΜΑ 1: Αναιζθηζιολογικψ μησάνημα (3 ηεμ.), πποχπ/ζμοω 129.742,50€ ζςμπ. ΦΠΑ
ΣΜΗΜΑ 2: Αναπνεςζηήπαρ (4 ηεμ.), πποχπ/ζμοω 98.748,40€ ζςμπ. ΦΠΑ
ΣΜΗΜΑ 3: Μησανή εξυζυμαηικήρ κςκλοθοπίαρ (1 ηεμ.), πποχπ/ζμοω 170.500,00€ ζςμπ. ΦΠΑ
ΣΜΗΜΑ 4: Μησάνημα τωξηρ–θέπμανζηρ εξυζυμαηικήρ μησανήρ (1 ηεμ.), πποχπ/ζμοω 24.570,00€ ζςμπ. ΦΠΑ
Πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι είηε για ψλα ηα ημήμαηα, είηε για οπιζμένα μψνο ημήμαηα, αλλά για ηο ζωνολο ηηρ
πποκηπςσθείζαρ ποζψηηηαρ ανά ημήμα.
3. Ο Γιαγυνιζμψρ θα διεξασθεί με ηην ανοικηή διαδικαζία ηος άπθπος 27 ηος ν.4412/2016, με κπιηήπιο
ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ και ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ
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ηος Ν. 4412/2016.

4. Η διαδικαζία θα διενεπγηθεί εξ ολοκλήπος μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πωληρ www.promitheus.gov.gr, με
καηαληκηική ημεπομηνία παπαλαβήρ (ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ) ηυν πποζθοπϊν ηην Σεηάπηη 14/12/2022
και ϊπα 11:00 πμ, ενϊ η ηλεκηπονική αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπϊν θα διενεπγηθεί ηην Παπαζκεςή
16/12/2022 και ϊπα 11:00πμ.
5. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμψ έσοςν ψλα ηα θςζικά ή νομικά ππψζυπα, καθϊρ και οι ενϊζειρ
οικονομικϊν θοπέυν ζωμθυνα με ηιρ απαιηήζειρ ηος άπθπος 2.2 ηηρ Γιακήπςξηρ ηος Ανοικηοω Ηλεκηπονικοω
Γιαγυνιζμοω. Οι ενϊζειρ / ζςμππάξειρ οικονομικϊν θοπέυν δεν ςποσπεοωνηαι να πεπιβληθοων οπιζμένη
νομική μοπθή για ηην ςποβολή πποζθοπάρ.
6. Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηον διαγυνιζμψ, απαιηείηαι η ςποβολή εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ
ωτοςρ 2% ηηρ εκηιμϊμενηρ αξίαρ ηος πποζθεπψμενος ημήμαηορ/ημημάηυν συπίρ ΦΠΑ και διάπκειαρ ιζσωορ
ηοςλάσιζηον 30 ημεπϊν μεηά ηην λήξη ηος σπψνος ιζσωορ ηηρ πποζθοπάρ.
7. Δπυηήμαηα ςποβολήρ διεςκπινίζευν ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά μέσπι και ηην 02/12/2022.
8. ηον διαγυνιζμψ δεν θα γίνονηαι δεκηέρ εναλλακηικέρ πποζθοπέρ.
9. Οι πποζθοπέρ και ηα πεπιλαμβανψμενα ζε αςηέρ ζηοισεία ζςνηάζζονηαι ζηην ελληνική γλϊζζα.
10.
Οι πποζθοπέρ ιζσωοςν και δεζμεωοςν ηοςρ οικονομικοωρ θοπείρ για διάζηημα δϊδεκα (12)
μηνϊν
απψ ηην επψμενη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ πποζθοπϊν.
11.

Ο σπψνορ ςλοποίηζηρ ηηρ ζωμβαζηρ είναι ηπειρ (3) μήνερ απψ ηην ςπογπαθή ηηρ.

12. Σψπορ ςλοποίηζηρ ηηρ ζωμβαζηρ είναι η έδπα ηος Νοζοκομείος ζηην Λευθψπο Βαζιλίζζηρ οθίαρ 114,
ΣΚ 11527 - Αθήνα.
13. Η πληπυμή ηος ζςνψλος ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ θα γίνει μεηά ηην οπιζηική παπαλαβή ηυν ειδϊν ηηρ
ζωμβαζηρ απψ ηην απμψδια ςπηπεζία ηος Νοζοκομείος με βάζη ηα νψμιμα δικαιολογηηικά.
14. Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ είναι ηο Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ & Δνέπγειαρ,
Κυδικψρ Α: Δ2751. Η δαπάνη για ηην εν λψγυ ζωμβαζη βαπωνει ηην με Κ.Α.Δ: 9349Α ζσεηική πίζηυζη ηος
ηακηικοω πποχπολογιζμοω ηος οικονομικοω έηοςρ 2022 ηος Φοπέα. Για ηην παποωζα διαδικαζία έσει εκδοθεί η
απψθαζη με απ. ππυη. 2217/08.11.2022 (ΑΓΑΜ 22REQ011561808, ΑΓΑ ΩΥΙ4690Ω-886) για ηην ανάλητη
ςποσπέυζηρ/έγκπιζη δέζμεςζηρ πίζηυζηρ για ηο οικονομικψ έηορ 2022 και έλαβε α/α 2217 καηασϊπηζηρ ζηο
βιβλίο εγκπίζευν και ενηολϊν πληπυμήρ ηηρ Τπηπεζίαρ. Η παποωζα ζωμβαζη σπημαηοδοηείηαι απψ Πιζηϊζειρ
ηος Ππογπάμμαηορ Γημοζίυν Δπενδωζευν (ςλλογική Απψθαζη Ένηαξηρ 2751, απιθ. ενάπιθ. έπγος
2019Δ27510081). Η ζωμβαζη πεπιλαμβάνεηαι ζηο ςποέπγο α/α: 6 «Ανηικαηάζηαζη ενεπγοβψπος
ιαηποηεσνολογικοω εξοπλιζμοω» ηηρ Ππάξηρ: «Γπάζειρ ενεπγειακήρ αναβάθμιζηρ, εξοικονψμηζηρ ενέπγειαρ
και αξιοποίηζηρ ΑΠΔ ηος ΓΝΑ «Ιπποκπάηειο»» η οποία έσει ενηασθεί ζηο Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «Τποδομέρ
Μεηαθοπϊν, Πεπιβάλλον και Αειθψπορ Ανάπηςξη 2014-2020» ζηον Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 10, με βάζη ηην
Απψθαζη Ένηαξηρ με απ. ππυη. οικ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 6515/03-07-2019 ηηρ Διδικήρ Γπαμμαηέυρ
Γιασείπιζηρ Σομεακϊν ΔΠ ΔΣΠΑ και Σ και έσει λάβει κυδικψ MIS 5038719. Η παποωζα ζωμβαζη
σπημαηοδοηείηαι απψ ηην Δςπυπαφκή Ένυζη (Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 10 - Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ
Ανάπηςξηρ - ΔΣΠΑ) ) με ποζοζηψ 80% και απψ εθνικοωρ πψποςρ μέζυ ηος ΠΓΔ. Η θεηική γνϊμη ηηρ ΔΤΓ
ΤΜΔΠΔΡΑΑ ή η ηεκμαιπψμενη θεηική γνϊμη για ηη διαδικαζία ανάθεζηρ ηηρ ζωμβαζηρ αποηελεί ψπο για ηη
σπημαηοδψηηζη ηηρ ππάξηρ.
15. Η Πποκήπςξη απεζηάλη με ηλεκηπονικά μέζα για δημοζίεςζη ζηιρ 11/11/2022 ζηην Τπηπεζία Δκδψζευν
ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ με απιθμ. αναθοπάρ ζηην ΔΔ: 2022-177814.
Η πποκήπςξη και ηο πλήπερ κείμενο ηηρ Γιακήπςξηρ θα καηασυπηθεί ζηο Κενηπικψ Ηλεκηπονικψ Μηηπϊο
Γημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΓΗ).
Σο πλήπερ κείμενο ηηρ παποωζαρ Γιακήπςξηρ θα καηασυπηθεί ακψμη και ζηη διαδικηςακή πωλη ηος
Δ..Η.ΓΗ..: http://www.promitheus.gov.gr, ψπος η ζσεηική ηλεκηπονική διαδικαζία ζωνατηρ ζωμβαζηρ ζηην
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πλαηθψπμα ΔΗΓΗ έλαβε ςζηημικψ Αωξονηα Απιθμψ: 176811.

Η πεπίλητη ηηρ Γιακήπςξηρ ψπυρ πποβλέπεηαι ζηην πεπίπηυζη 16 ηηρ παπαγπάθος 4 ηος άπθπος 2 ηος
Ν.3861/2010, θα αναπηηθεί ζηο διαδίκηςο, ζηον ιζηψηοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ).
Η Γιακήπςξη θα καηασυπηθεί ζηο διαδίκηςο, ζηην ιζηοζελίδα ηος Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», ζηη διεωθςνζη
(URL): www.hippocratio.gr ζηην διαδπομή: Θέμαηα Ππομηθειϊν Ππομήθειερ Γιαγυνιζμοί, ηην
14/11/2022.
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