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ΠΡΟ: Κάθε ενδιαθερόμενο

“Ππόζκληζη ςποβολήρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν για ηα είδη
«Αναιζθηζία και Ανάνηψη» (CPV: 33170000-2), «εη ή ζσζκεσαζίες
επιζκληριδίοσ αναιζθηζίας» (CPV: 33171300-2», «σζκεσές Αναιζθηζίας»
(CPV: 33172100-7) ηος Νοζοκομείος”

ΣΟ ΓΔΝΗΘΟ ΝΟΟΘΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»

Έσονηαρ ςπότη:

1. Σο Ν.3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α’/18.06.07) «Ππομήθειερ Φοπέυν εποπηεςόμενυν από ηο
Τποςπγείο Τγείαρ και Θοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ και άλλερ διαηάξειρ» όπυρ ιζσύει.
2. Σο Ν. 3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α/04.04.2005) «Δθνικό ύζηημα Τγείαρ και Θοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ
και λοιπέρ διαηάξειρ» όπυρ ιζσύει.
3. Σην ςπ. απ. 31/17.09.2015 (θέμα 14ο) Απόθαζη ηος Γ.. ηος Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην
καηάπηιζη ηος Π.Π.Τ.Τ. 2015 (ΑΓΑ: Ω0ΑΑ4690Ω-8Γ1).
4. Σην ςπ. απ. 65/17.07.15/21.07.15 (θέμα 1ο) Απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ ζσεηικά
με ηην «Γιαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν πποφόνηυν και
ςπηπεζιών» (ΑΓΑ: Ψ11Ζ465ΦΤΟ-16Ψ).
5. Σην ςπ. απ. 11/05.01.2016 εγκύκλιο ηηρ ΔΠΤ ζσεηικά με ηην «ενζυμάηυζη ζε ενιαίο κείμενο ηηρ
διαδικαζίαρ έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν - Ανάπηηζη ζηον ιζηόηοπο ηηρ Δπιηποπήρ
Ππομηθειών Τγείαρ (εγκύκλιοι) αποζπάζμαηορ ηηρ απόθαζηρ ηηρ Ολομέλειάρ ηηρ πος ελήθθη καηά ηην
ςπ΄ απιθμ. 68/14.12.2015 ζςνεδπίαζή ηηρ (θέμα 6ο) και δημοζιεύθηκε ζηη ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζηιρ 15.12.2015
(ΑΓΑ: Ω9ΖΘ465ΦΤΟ-41Η), με ηην οποία εγκπίθηκε εγκύκλιορ με ηο υρ άνυ πεπιεσόμενο».
6. Σο ςπ. απ. 234/19.01.16 (ΑΓΑ: ΨΒ4Ε465ΦΤΟ-Γ23) απόζπαζμα ππακηικού ηυν με απ. 71 ηυν
από 13.01.16 και 19.01.16 ζςνεδπιάζευν ηηρ ΔΠΤ (θέμα 5ο ΔΖΓ) ζσεηικά με ηην «Οδηγία για ηην
αιηιολογία ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν, ηην επίζπεςζη …… θέμα 6ο).
7. Σα ςπ. απ. 2889/24.07.2015 και 3512/14.09.2015 έγγπαθα ηηρ Δ.Π.Τ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. ε εθαπμογή ηυν ανυηέπυ ζσεηικών πος αθοπούν ζηην ςποσπευηική διαδικαζία ζύνηαξηρ
ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν για όλοςρ ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ, και ενότει ηηρ
ζύνηαξηρ ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηα είδη «Αναιζθηζία και Ανάνηψη» (CPV: 331700002), «εη ή ζσζκεσαζίες επιζκληριδίοσ αναιζθηζίας» (CPV: 33171300-2», «σζκεσές
Αναιζθηζίας» (CPV: 33172100-7) ηος Νοζοκομείος, καλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ
ππομηθεςηέρ/αναδόσοςρ, επίζημοςρ θοπείρ ή και ενώζειρ αςηών να ςποβάλοςν ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
και ππόηςπα ηυν πποφόνηυν/ςπηπεζιών ενδιαθέπονηόρ ηοςρ, ενηόρ αποκλειζηικήρ πποθεζμίαρ είκοζι
(20) ημεπών, η οποία άπσεηαι από ηην επόμενη ηηρ ανάπηηζηρ ηηρ παπούζαρ ανακοίνυζηρ ζηην
ιζηοζελίδα ηος Νοζοκομείος (http://www.hippocratio.gr Σμήμα Ππομηθειών  Γημόζια Γιαβούλεςζη
Σεσνικών Πποδιαγπαθών).
2. Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι όπυρ καηαθέζοςν ηιρ πποηάζειρ ηοςρ ζηην ελληνική ή/και αγγλική
γλώζζα ζηο Σμήμα Ππυηοκόλλος ηος Νοζοκομείος ζε ένηςπη και μαγνηηική μοπθή (cd, dvd, usb
memory stick).
3. Σο ζύνολο ηος ςποβληθένηορ καηά ηα ανυηέπυ ςλικού θα παπαδοθεί ζηην Δπιηποπή ύνηαξηρ
Πποδιαγπαθών ηος Νοζοκομείος πος θα οπιζηεί για ηον διαγυνιζμό ππομήθειαρ/ανάθεζηρ ηος εν λόγυ
είδοςρ/ςπηπεζίαρ.
4. Ακολούθυρ, ηο ηελικό ζσέδιο ηηρ Δπιηποπήρ ύνηαξηρ Πποδιαγπαθών θα ηεθεί ζε δημόζια
διαβούλεςζη.
5.
Ζ παπούζα να αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Νοζοκομείος.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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To whom it may concern

“Invitation to Submit Technical Specifications and Standards for «Anaesthesia and
resuscitation» (CPV: 33170000-2), «Epidural kits or packs» (CPV:
33171300-2», «Anaesthesia devices» (CPV: 33172100-7)”

THE GENERAL HOSPITAL OF ATHENS “HIPPOCRATIO”

Having in mind the following provisions:
1. Law No 3580/2007 (Gov. Gazette No 134/Vol.Α’/18.06.07) «Supplies of Minister of Health an
Social Solidarity’s supervised authorities and other provisions» as applicable.
2. Law No 3329/2005 (Gov. Gazette No 81/Vol. Α/04.04.05) «National System of Health and Social
Solidarity and other provisions» as applicable.
3. G.H.A. “Hippocratio” Council’s Decision No 31/17.09.2015 (item 14th) (ΑΓΑ: Ω0ΑΑ4690Ω-8Γ1).
4. Health Procurement Committee (HPC) Decision No 65/17.07.15/21.07.15 (ΑΓΑ: Ψ11Ζ465ΦΤΟ16Ψ).
5. Health Procurement Committee (HPC) Guideline No 11/05.01.2016 concerning «ενζυμάηυζη ζε

ενιαίο κείμενο ηηρ διαδικαζίαρ έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν - Ανάπηηζη ζηον
ιζηόηοπο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Τγείαρ (εγκύκλιοι) αποζπάζμαηορ ηηρ απόθαζηρ ηηρ Ολομέλειάρ
ηηρ πος ελήθθη καηά ηην ςπ΄ απιθμ. 68/14.12.2015 ζςνεδπίαζή ηηρ (θέμα 6ο) και δημοζιεύθηκε ζηη
ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζηιρ 15.12.2015 (ΑΓΑ: Ω9ΖΘ465ΦΤΟ-41Η), με ηην οποία εγκπίθηκε εγκύκλιορ με ηο υρ άνυ
πεπιεσόμενο».
6. Health Procurement Committee (HPC) Decision No 234/19.01.16 (ΑΓΑ: ΨΒ4Ε465ΦΤΟ-Γ23).
7. Health Procurement Committee’s Documents No 2889/24.07.2015 and 3512/14.09.2015.
ANNOUNCES
1.
Entering into force the new procedure set up by the Health Procurement Committee regarding
technical specifications’ public consultation for products and services for all supervised authorities, and
in view of drawing up technical specifications for the forthcoming open tender for «Anaesthesia and
resuscitation» (CPV: 33170000-2), «Epidural kits or packs» (CPV: 33171300-2»,
«Anaesthesia devices» (CPV: 33172100-7), the Hospital invites all interested suppliers, official
bodies of suppliers associations to submit technical specifications and standards for the
products/services of their interest (based on the above CPV codes), within twenty (20) days, starting
from the next day this invitation will appear on the hospital’s website (http://www.hippocratio.gr 
Σμήμα Ππομηθειών  Γημόζια Γιαβούλεςζη Σεσνικών Πποδιαγπαθών).
2. The proposed technical specifications shall be sent to hospital’s Secretary Department in printed
and digital form (cd, dvd, usb memory stick), and should be written in Greek and/or in English.
3. Received contributions will be delivered to the appointed Technical Specifications Committee.
4. The final draft of the Specifications Committee will be open to public consultation.
5. This announcement shall be uploaded to the hospital’s official website.
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