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Πληρ : Δ. Παρασκευοπούλου                            ΚΟΙΝ. Τμ. Προμηθειών  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                                       

     Έχοντας υπ’ όψη : 

1. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών  θεμάτων . 

2. Τον Ν. 2889/2001(ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄. 

3. Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών 

Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄. 

4. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “ 

5. To Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ) 

6. Το ΠΔ 60/2007 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ       

7 .Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων και λοιπές διατάξεις΄΄    

8. Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων. 

9. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010) , άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις 

σχετικών άρθρων του Ν.3580/07 

10. Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010)  άρθρο 27 με τίτλο την ΄΄Εξόφληση 

προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ . 

11. Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  με τίτλο ‘’Διαρθρωτικές αλλαγές στο 

σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.   

12. Το αριθμ.πρωτ.22764/16-09-2010 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

σχετικά με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010. 
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13. Τα είδη έχουν συμπεριληφθεί στον διαγωνισμό αναλώσιμα υλικά εργαστηρίου 

για τα οποία  διενεργεί ηλεκτρονικό διαγωνισμό το Νοσοκομείο μας με το ΠΠΥΥ 

2012, στις 5-2-2015. 

15.Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μέσω σύμβασης. Την Κ.Υ.Α με 

αριθμ. 6311/19-2-14 του Υπουργού Υγείας  κ’ του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών  περί:  «Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και 

Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2013, με 

χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» 

16.Την υπ’ αριθμό 1974/29-04-2014 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1053/τ.Β/29-04-2014 

με την οποία ορίστηκαν οι φορείς διενέργειας για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ.Φ. 

2013, με πιστώσεις 2014 και η εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών 

17.Την αριθμ.23122/23-07-2014 Απόφασή  της 1 
η  

Υ.ΠΕ  Αττικής. 

18. Την αναγκαιότητα  κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου με συμβατικά 

υλικά.    

19. Το υπ΄ αριθμ  16193/10-9-2014 έγγραφό της τριμελούς επιτροπής, με τις   

προδιαγραφές για τα είδη «αναλώσιμα υλικά εργαστηρίου» 

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

            Την προσφυγή σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία  διαπραγμάτευσης  με  

δημοσίευση αυτής,  βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του Π.Δ 118/2007, για 

την προμήθεια του είδους  «σωληνάρια γενικής αίματος  », συνολικής  δαπάνης 

5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ  για την κάλυψη των αναγκών του 

Νοσοκομείου για τρεις  (3) μήνες περίπου και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών 

ποσοτήτων (Φ 14/15)Ο μειοδότης ή οι μειοδότες που θα αναδειχθούν με την ως 

άνω διαγωνιστική διαδικασία θα προμηθεύσει τα είδη στο Νοσοκομείο κατόπιν  

υπογραφής σχετικής  σύμβασης, μέχρι  και την ανάδειξη νέου προμηθευτή από τον  

διαγωνισμό,  ο οποίος διενεργήθηκε με το ΠΠΥΥ ΄2012  
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α/α Είδη Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Δαπάνη με 

ΦΠΑ 

1 Σωληνάρια κενού διαφανή με 

αντιπηκτικό Κ2-Κ3 EDTA 13χ75 

χωρητικότητας 

3MLαποστειρωμένα 

61.000 τεμ 5.000,00 € 

    

 

2.  Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα περιλαμβάνει την κατάθεση κλειστών και 

σφραγισμένων προσφορών, σύμφωνα με τα ζητούμενα είδη και τις τεχνικές 

προδιαγραφές που επισυνάπτονται. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά καταλληλότητας και ποιότητας 

3. Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους στις 04 -02-2015 ημέρα 

Τετάρτη  και ώρα 10.00 πμ .Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Οι προσφορές 

κατατίθενται στην Γραμματεία του Νοσοκομείου  

Σε περίπτωση εργαστηριακού ελέγχου τα έξοδα αυτού, θα βαρύνουν τον 

προμηθευτή 

4. Οι τιμές των υλικών που θα προκύψουν κατά την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής, δεν θα 

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Οι 

συμμετέχοντες στην προσφορά τους θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την 

αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο Τιμών. 

Η αξιολόγηση τους είδους θα γίνει από την   τριμελή επιτροπή η οποία ορίστηκε με 

την 23773/31-12-2014 Απόφαση της Διοικητ. 

Κοιν.Μέλη επιτροπήςΤακτικά 

Χανιώτου   Φλώρα ΤΕ ιατρ.Εργ.                     

Ταμαλαλίδου Χρυσάνθη Διοικ. Υπάλλ.                                   

 ΖωγράφοςΑναστάσιοςΔιοικ.Υπάλλ 

Αναπληρωματικά 

Σιουμάλα Μαρία  ΤΕ ιατρ.Εργ.                          

Νάσης Ιωάννης Διοικ. Υπάλλ 

Παππάς Κων/νος Διοικ. Υπάλλ 

 Τμ.Προμηθειών                                                                                                        

                                                                                    Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                        

                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ                                          
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