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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»     

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114     Αθήνα, 8/6/2015 
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη 
Τηλέφωνο: 213-2088715 
Fax: 213-2088530 
e-mail: promithies@hippocratio.gr  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 25.215,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ75/2015) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 24/6/15 
Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 11:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  25.215,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr 

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 24/6/15 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

10:00. 

 

 Έχοντας υπόψη: 

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΄΄. 
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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 Π.Δ. 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.Τις προδιαγραφές  , σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας  

13. Την υπ’ αριθμ. 20/29-5-15 (Θέμα 5
ο
) Απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Αντικατάσταση αγώγιμων 

δαπέδων κρίσιμων χώρων του νοσοκομείου  με προϋπολογισθείσα δαπάνη 25.215,00 € 

συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή . 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων 

προσφορών ,  για την  Αντικατάσταση αγώγιμων δαπέδων κρίσιμων χώρων του 

νοσοκομείου  σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας (Αντιστάσεις 

ελαστικών καλυμμάτων δαπέδων χώρων χειρουργείων, αναισθησίας και εντατικής 

παρακολούθησης) για τους παρακάτω χώρους: 

Α. Μονάδα Εμφραγμάτων, επιφάνειας 230m
2
.  

B. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επιφάνειας 120m
2
. 

Γ. Κεντρικών Χειρουργείων, επιφάνειας 220m
2
. 
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προϋπολογισθείσα δαπάνη 25.215,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και με  κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή . 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 

11527 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

24/6/15 ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 

 

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 24/6/15 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00, στο ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται. 

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο, 

στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα. 

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: 

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η 

τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής. 

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι 

υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά 

περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων 

επιτρέπονται μόνο εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 

παραγράφου και σελίδας. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής. 

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές 

θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που 
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προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά 

πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία 

που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή 

αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική 

προσφορά) στον ίδιο χώρο. 

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο 

διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

3. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο 

προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της 

συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ. 

5. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 

από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών.  

7. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των 

απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του 

σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις 

νόμιμες κρατήσεις  

8.Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα  του 

προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Τεχνικά χαρακτηριστικά  κατόπιν της Τεχνικής 

οδηγίας 1/2004 που υπέβαλλε ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας,  θα αναρτηθεί στην 

Διαύγεια και στην Ιστοσελίδα του νοσοκομείου. 

 

            Η   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
 
 
 

           ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΓΙΜΩΝ  

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

 

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ελαστικού δαπέδου και των υλικών:    

- Αγώγιμο δάπεδο από ομοιογενές PVC 

- Πλάτος ανά ρολό περίπου 2m  

- Πάχους >= 2mm 

- Χαλκοταινία πλάτους 10mm, πάχους 0,6mm 

- Κορδόνι αρμοκόλλησης PVC  

- Κόλλα κατάλληλη για αγώγιμα δάπεδα 

- Κόλλα για σοβατεπί 

- Ομαλοποιητικό 

- Διαμορφωτική γωνία 

- Προφίλ απόληξης 

- Κωδικός χρώματος (επιλογή από χρήστες). Ο μειοδότης θα πρέπει να έχει ποικιλία 

χρωμάτων ετοιμοπαράδοτη. 

- Τιμές αντιστάσεων 

• R2: 
• 10 ΚΩ < τιμές R2, 

• 50 ΚΩ < μέσος όρος τιμών R2. 

• R3: 

• 10 ΚΩ < τιμές R3 < 5 ΜΩ, 

• 25 ΚΩ < μέσος όρος τιμών R3 < 1 ΜΩ. 
 

Εργασίες:  

- Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης, διαμόρφωσης και τοποθέτησης μετά των 

μικρούλικων.  

- Οι εργασίες σύνδεσης της χαλκοταινίας με τις αναμονές της γείωσης.  

- Τα απαιτούμενα μέτρα σοβατεπί.    

- Κάθε άλλη απαραίτητη εργασία για την ολοκλήρωση του έργου.  

- Περιλαμβάνονται οι επιδιορθώσεις του υποστρώματος με κόλλα και άλλα κατάλληλά 

υλικά. 

>Τα υλικά για την κατασκευή – τοποθέτηση του δαπέδου θα είναι σύμφωνα με την τεχνική 

οδηγία του ΥΥΚΑ με αριθμό 1/2004.    

>Η παραλαβή του δαπέδου θα γίνει μόνο μετά από τον έλεγχο από το εργαστήριο του ΕΜΠ 

και αφού πληροί τις προδιαγραφές.  

>Η παραλαβή και η πληρωμή μπορεί να γίνει τμηματικά για κάθε χώρο από τους ΤΡΕΙΣ (Α,Β,Γ) 

λόγω των διαφορετικών ημερομηνιών τοποθέτησης όπως περιγράφεται παρακάτω (βλ.πίνακα). 
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> Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη συνολική τιμή και για τους τρείς 

χώρους. Ζητείται και η τιμή ανά χώρο μόνον για να μπορεί να γίνει η τμηματική παραλαβή των 

εργασιών.  

>Λόγω της φύσεως της λειτουργίας των χώρων προς επίστρωση, ο χρόνος παράδοσης του 

θα συνεκτιμηθεί κατά την κατάθεση των προσφορών.   

>Απαιτείται η επιτόπια επίσκεψη των υποψηφίων αναδόχων ώστε να λάβουν γνώση των 

εγκαταστάσεων και των συνθηκών των εργασιών έως και τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Θα δίδεται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία. 

 

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. 

α/α ΧΩΡΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

ΔΑΠΕΔΟΥ m2 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΩΡΟ (€) 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Α ΜΟΝΑΔΑ  ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 230 

 

 09.08-

24.08.2015 

 

Β ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

120  22/8/2015 

6/9/2015 

Γ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ:  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ: 1, 2, 3, 4, 5 

και Ανάνηψη (επάνω) και 

Ανάνηψη (κάτω).    

220  20.07-

28.08.2015 

 Σύνολο: 570                                   € 

+ φπα 
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