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 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ

 

 1Η
 Τ.ΠΕ. ΑΣΣΘΙΗ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

 ΓΕΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΕΘΟ ΑΘΗΜΩΜ «ΘΠΠΟΙΡΑΣΕΘΟ»  
 ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ-ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

 ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΛΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ

 ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ

 

Σαρ. Γ/λζε: Βαζ. νθίαο 114 Αζήλα, 06.09.2016 
Σ.Θ.: 115 27 ΑΠ: 12471 
Πιεξνθνξίεο: Η. Βαιζακή  
Σειέθσλν:  213 208 8750  
Φαμ:  213 208 8716   
Email: ibalsami@hippocratio.gr   
 

ΘΔΚΑ: “Παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζην πιαίζην ηνπ ππ. αξ. 
86/2016 Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα “Τιηθώλ ζπλερνύο θιεβν-θιεβηθήο αηκνδηήζεζεο 
κε παξαρώξεζε ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ” (CPV: 33181100-3 Αηκνδηάιπζε), γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΚΔΘ, ΚΑΦ 
θαη ΑΘΑ ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα πέληε (5) κήλεο θη έσο εμαληιήζεσο ηεο πνζόηεηαο, πξνππ/ζαο δαπάλεο 
45.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο απόςεσο 
πξνζθνξά” 
 

 ΑΠΟΦΑΗ

Σν Γεληθό Λνζνθνκείν Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ» 
 
Έρνληαο ππ’ όςε: 
1. Σν αξ. 57 ηνπ Λ.4403/2016 (Α΄125) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έσο 46 ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ .... θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ.» ζύκθσλα κε ην νπνίν από 1.7.2016 θαηαξγνύληαη 

ηα άξζξα 14 έσο 201 ηνπ Λ. 4281/2014 (Α’ 160), πιελ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 134 έσο 138,139, 

157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201, νη νπνίεο δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ. 

2. Σν Λ.4155/2013 (ΦΔΘ 120/Α΄/29.05.2013) «Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σν α. 27 παξ.11 ηνπ Λ. 3867/2010 (ΦΔΘ 128/Β/03.08.10) «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζύζηαζε 

εγγπεηηθνύ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιόγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ». 

4. Σν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2012). 

5. ην Λ.3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α’/18.06.07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. 

6. Σν Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247/Α/27.11.95) «Πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ 

Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη. 

7. Σν Λ. 2286/1995 (ΦΔΘ 19/Α') «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» 

όπσο ηζρύεη. 

8. Σν άξζξνπ 7 παξ 8 εδ. 17 ηνπ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

9. Σν ΠΓ 118/2007 «Θαλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΘ 150/Α’/01.07.2007) όπσο ηζρύεη. 

10. Σελ ππ. αξ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΔΘ 3400/Β/20.12.2012) ΘΤΑ «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ».  

11. Σελ ππ. αξ. 11/05.01.16 εγθύθιην ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε «ηελ ελζσκάησζε ζε εληαίν θείκελν ηεο 

δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ - Αλάξηεζε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηώλ Τγείαο (εγθύθιηνη) απνζπάζκαηνο ηεο απόθαζεο ηεο Οινκέιεηάο ηεο πνπ ειήθζε θαηά ηελ 

ππ΄ αξηζκ. 68/14.12.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 6ν) θαη δεκνζηεύζεθε ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζηηο 15.12.2015 

(ΑΓΑ Ω9ΖΘ465ΦΤΟ-41Η), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε εγθύθιηνο κε ην σο άλσ πεξηερόκελν». 

ΑΔΑ: ΩΦ7Μ4690ΩΣ-ΛΡΙ
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12. Σηο ππ. αξ. 19/19.12.2013 (ζεηξά 38) θαη ππ. αξ. 35/04.06.14 (Θέκα 1ν) πλεδξηάζεηο ηεο ΔΠΤ 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

13. Σελ ππ. αξ. 39/27.07.2013 (ζέκα 2ν) Απόθαζε ηεο ΔΠΤ (ΔΗΡΑ 7, ΠΠΤΤ 2012) ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

14. Σελ από 07.05.14 ππνγξαθείζα ύκβαζε κε ηελ εηαηξεία ΑΡΖΣΖ ΑΔ (ΑΓΑ: ΒΗΦΗ4690Ω-ΠΡ5) θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο (24.06.2014 ΑΓΑ:ΩΕΨΩ4690Ω-ΓΒΛ). 

15. Σελ ππ. αξ. 19/28.07.2016 (Θέκα 18) Απόθαζε ηνπ Γ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ ελ 

ιόγσ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ (ΑΓΑ: 963Τ4690Ω-177).  

16. Σελ ππ. αξ. 86/2013 Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα “Τιηθώλ ζπλερνύο 

θιεβν-θιεβηθήο αηκνδηήζεζεο κε παξαρώξεζε ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ” (CPV: 33181100-3 Αηκνδηάιπζε), 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΚΔΘ, ΚΑΦ θαη ΑΘΑ ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα πέληε (5) κήλεο θη έσο εμαληιήζεσο ηεο 

πνζόηεηαο, πξνππ/ζαο δαπάλεο 45.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ζπκθεξόηεξε 

από νηθνλνκηθήο απόςεσο πξνζθνξά (ΑΓΑ: ΩΛΔ84690Ω-Τ7Η). 

17. Σελ ππ. αξ. 12055/30.08.2016 Απόθαζε πγθξόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο. 

18. Σελ ππ. αξ. 11624/19.08.2016 ππνβιεζείζα έλζηαζε ηεο εηαηξείαο MEDIPRIME S.A. 

19. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΤΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκό ηνπ Γ.Λ.Α. 

«ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ», όπσο ηζρύεη. 

20. Σελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Π.νηθ.: 34394/13.05.16 Θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Γηνξηζκόο Γηνηθήηξηαο ζην 
ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΩΛ "ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ", αξκνδηόηεηαο 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο» (ΦΔΘ ΤΟΓΓ 
250/19.05.2016). 
21. Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 
ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Αζελώλ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ». 
 

 ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ

1. Σελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηνπ ππ. αξ. 86/2016 
Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ, κε θαηάζεζε γξαπηώλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ, γηα ηελ πξνκήζεηα 
“Τιηθώλ ζπλερνύο θιεβν-θιεβηθήο αηκνδηήζεζεο κε παξαρώξεζε ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ” (CPV: 

33181100-3 Αηκνδηάιπζε), γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΚΔΘ, ΚΑΦ θαη ΑΘΑ ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα πέληε (5) κήλεο 
θη έσο εμαληιήζεσο ηεο πνζόηεηαο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο 
απόςεσο πξνζθνξά, ιόγσ ηεο ππνβιεζείζαο έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο MEDIPRIME SA. 

2. Οξίδνπκε λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ ηελ Δευηέρα 19 
επηεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ηζόγεην, Σκήκα 
Γξακκαηείαο/Πξσηόθνιιν). Ζ εκεξνκελία θαη ώξα απηή ζα απνδεηθλύεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ην 
πξσηόθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Τπεξεζίαο. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε 
ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε όηη απηέο ζα 
πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδόκελεο από ην παξόλ πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξώλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδόκελε από 
ην παξόλ εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. 

3. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Γεπηέξα 19 επηεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 
μ.μ. ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Αζελώλ «Ηππνθξάηεην», Ιεσθ. 
Βαζ. νθίαο 114, ΣΘ: 115 27, Αζήλα, 1νο όξνθνο, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο 
ηνπ Γηαγσληζκνύ.  

4. Ζ παξνύζα Απόθαζε ζα δεκνζηεπζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
www.hippocratio.gr θαη ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/. 

Η ΔΘΟΘΙΗΣΗ 
 

 
ΑΜΑΣΑΘΑ ΛΠΑΚΑΟΠΟΤΚΟΤ 

 Εζωηερική διανομή: 
Α. Κέιε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο 
1 Κπάιια Καξγαξίηα, Ηαηξόο Δληαηηθνιόγνο, ηαθηηθό 
2 Θνιπβά Γήκεηξα, ΣΔ Λνζειεπηηθήο, ηαθηηθό 
3 Καξγέινπ Δηξήλε, ΣΔ Λνζειεπηηθήο, ηαθηηθό 
4 Θαξανύιε Βαζηιηθή, Ηαηξόο Δληαηηθνιόγνο, αλαπιεξσκαηηθό 
5 Ληώηε Καξία-ηέιια, ΣΔ Λνζειεπηηθήο, αλαπιεξσκαηηθό 
6 Κπηηνπνύινπ Θσλ/λα, ΣΔ Λνζειεπηηθήο, αλαπιεξσκαηηθό 

 
Β. Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

 

http://www.hippocratio.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/
ΑΔΑ: ΩΦ7Μ4690ΩΣ-ΛΡΙ
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