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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

1Ζ
 Τ.ΠΔ. ΑΣΣΗΘΖ   

ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΩΛ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»   

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

ΑΟΡΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΔΡΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΓΩΝ ΚΑΙ 

ΤΚΔΤΩΝ ΓΙΑΚΑΘΔΣΗΡΙΑΚΗ 

ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΣΗ ΜΙΣΡΟΔΙΓΟΤ 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Βαζ. οθίαρ 114 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΣΑ CPV: 33184300-6 τεχνητά μέρη της 
καρδιάς 

Σ.Κ.: 115 27 ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Φ64/2022 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ Α/Α ΔΗΓΗ: 160920 

EMAIL: prom@hippocratio.gr ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ: ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ:  2132088 724   

   ΑΘΗΝΑ,  10-06-2022 

   ΑΠ:  9899 

 

 

    

ΘΔΚΑ: «Πεπίλητη Γιακήπςξηρ Ανοικηού Ζλεκηπονικού Γιαγυνιζμού Άνυ ηυν Οπίυν για 

ηην ππομήθεια Αοπηικών Γιαδεπμικών Βαλβίδυν και ςζκεςών διακαθεηηπιακήρ 

επιδιόπθυζηρ ηηρ μιηποειδούρ (CPV: 33184300-6 Σεσνηηά μέπη ηηρ καπδιάρ) 

πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 2.864.858,00€, διάπκειαρ ενόρ (1) έηοςρ και έυρ 

εξανηλήζευρ ηυν ζςμβαηικών ποζοηήηυν με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον 

ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή)». 

 

 

Σο Γενικψ Νοζοκομείο Αθηνϊν «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» πποκηπωζζει Ανοικηψ Ηλεκηπονικψ Γιαγυνιζμψ Άνυ ηυν 

Οπίυν για ηην ππομήθεια Αοπηικϊν Γιαδεπμικϊν Βαλβίδυν και ςζκεςϊν διακαθεηηπιακήρ επιδιψπθυζηρ ηηρ 

μιηποειδοωρ (CPV: 33184300-6 Σεσνηηά μέπη ηηρ καπδιάρ) πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 2.864.858,00€, 

διάπκειαρ ενψρ (1) έηοςρ και έυρ εξανηλήζευρ ηυν ζςμβαηικϊν ποζοηήηυν με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον 

ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ (σαμηλψηεπη ηιμή)». 

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 Αοπηικϊν Γιαδεπμικϊν Βαλβίδυν και ςζκεςϊν 

διακαθεηηπιακήρ επιδιψπθυζηρ ηηρ μιηποειδοωρ (ηαξινψμηζη καηά CPV, ζωμθυνα με ηον Κανονιζμψ (ΔΚ) 

213/08: 33184300-6). 

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 (σαμηλψηεπη ηιμή) και 

ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ 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 ΓΔΤΣΔΡΑ 11.07.2022 

και ϊπα 10.00π.μ., ενϊ η ηλεκηπονική αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπϊν θα διενεπγηθεί ηην ΣΡΗΣΖ 

12.07.2022 και ϊπα 10:00π.μ. 

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% επί ηηρ εκηιμϊμενηρ αξίαρ ηος διαγυνιζμοω συπίρ ΦΠΑ και διάπκεια ιζσωορ ηοςλάσιζηον 30 

ημεπϊν μεηά ηην λήξη ηος σπψνος ιζσωορ ηηρ πποζθοπάρ.  

7. Δπυηήμαηα ςποβολήρ διεςκπινίζευν ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά μέσπι και ηην ΠΑΡΑΘΔΤΖ 

01/07/2022. 
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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 δώδεκα (12) μηνών 

απψ ηην επψμενη ηηρ ημεπομηνίαρ διενέπγειαρ (ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ) ηος διαγυνιζμοω.  

11. Ο σπψνορ ςλοποίηζηρ ηηρ ζωμβαζηρ είναι ένα (1) έηορ απψ ηην ςπογπαθή ηηρ κι έυρ εξάνηληζηρ ηυν 

ζςμβαηικϊν ποζοηήηυν, ζωμθυνα με ηο άπθπο 6.2 ηηρ Γιακήπςξηρ. 

12. Σψπορ ςλοποίηζηρ ηηρ ζωμβαζηρ είναι η έδπα ηος Νοζοκομείος ζηην Λευθψπο Βαζιλίζζηρ οθίαρ 114, 

ΣΚ 11527 - Αθήνα.  

13. Η πληπυμή ηος αναδψσος θα γίνεηαι ημημαηικά, με ηην εξψθληζη ηος 100% ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ πος 

ανηιζηοισεί ζηο ημήμα ηηρ ζωμβαζηρ πος εκηελέζηηκε μέζα ζηο μήνα αςηψ (οι ποζψηηηερ πος παπαδψθηκαν 

και έγινε διασείπιζη αςηϊν) μεηά ηην οπιζηική παπαλαβή ηος ημήμαηορ αςηοω ηηρ ζωμβαζηρ απψ ηην 

απμψδια ςπηπεζία ηος Νοζοκομείος με βάζη ηα νψμιμα δικαιολογηηικά. 

14. Φοπέαρ σπημαηοδψηηζηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ είναι ηο Γενικψ Νοζοκομείο Αθηνϊν 

«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ». Η δαπάνη για ηην εν λψγυ ζωμβαζη βαπωνει ηην με ΚΑΔ: 1311 ζσεηική πίζηυζη ηος 

ηακηικοω πποχπολογιζμοω ηυν οικονομικϊν εηϊν 2022 και 2023 ηος Φοπέα.  

15. Η πεπίλητη 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 πλαηθψπμα ΔΗΓΗ έλαβε ςζηημικψ Αωξονηα Απιθμψ: 160920. 

Η Πποκήπςξη απεζηάλη με ηλεκηπονικά μέζα για δημοζίεςζη ζηιρ 09/06/2022 ζηην Τπηπεζία Δκδψζευν 

ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ με απιθμ. αναθοπάρ ζηην ΔΔ: 22-326977-001. 

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 

10/06/2022. 

Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ 

κ.α.α. 

 

ΗΩΑΛΛΖ ΘΑΡΟΤΕΟ 

ΑΛΑΠΙΖΡΩΣΖ ΓΗΟΗΘΖΣΖ  

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

κ.α.α. 
 

ΒΑΛΑΜΗ ΙΜΗΝΗ 

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 

 

Δζυηεπική διανομή: 

 Τποδιεωθςνζη Οικονομικοω 
 Σμήμα Ππομηθειϊν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.hippocratio.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΒ54690ΩΣ-ΠΤΦ
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