
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ                                       
ΠΡΟΣ:  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
            ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 (e-mail:keeuhcci@uhc.gr και ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  Ggb1@ggb.gr) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τηλ. 210 746 4102, 4105, 4120
ΚΟΙΝ:  251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. Φ.800/ΑΔ. 1373/1298
            Σ. 4029
               Αθήνα, 06 Οκτ 22

Συν.: Μία (1) Ανακοίνωση (Προκήρυξη)

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών
             

1. Σας  στέλνουμε  την  ανακοίνωση  της  διενέργειας  του  παρακάτω
διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι:

 Δ.23/2022:  Ανοικτός  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός  για  την  Προμήθεια
Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σετ Πολλαπλής Σύνδεσης, Γραμμές και Φίλτρα
Αιμοδιήθησης/Αιμοδιαδιήθησης)  με  την  Παροχή  Συνοδού  Εξοπλισμού  για  την
Κάλυψη  Αναγκών  Μονάδας  Εντατικής  Θεραπείας   για  Κάλυψη  Αναγκών  251
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
172132).

2. Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης.

3.  Αρμόδιοι  για  συνεργασία:  Σμχος  (Ο)  Αβραμίδης  Αβραάμ,  Επγός  (Ο)
Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγος (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ανθστης (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης
Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλέφ. 210-7464102, 7464105,
7464120.

Ταξχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Γεωργανάς

Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 251 ΓΝΑ

MY με Α' Βαθμό

Μουρίκη Χριστίνα

Τμηματάρχης Κεντρικής Γραμματείας

251 ΓΝΑ



Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγω  νισμού Δ.  23  /22 

1. α. Αναθέτουσα  Αρχή:  251  Γενικό  Νοσοκομείο  Αεροπορίας
(251ΓΝΑ)

β. Μονάδα που διενεργεί  τον διαγωνισμό:  251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π.
Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).

2. Διαδικασία  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού:   Ανοικτή  διαδικασία
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   μέσω   της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης,
σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α. Αντικείμενο  του  διαγωνισμού:  Προμήθεια  Αναλώσιμου
Υγειονομικού  Υλικού  (Σετ  Πολλαπλής  Σύνδεσης,  Γραμμές  και  Φίλτρα
Αιμοδιήθησης/Αιμοδιαδιήθησης)  με  την  Παροχή  Συνοδού  Εξοπλισμού  για
την Κάλυψη Αναγκών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του 251 ΓΝΑ.
 

β. Συνολική  Προϋπολογισθείσα  Δαπάνη:  87.400,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ (ήτοι  98.762,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ
13%).

γ. Ποσότητα (εκτιμώμενη): Ως καθορίζεται ανά είδος στον Πίνακα
παρ. 1.3.1 της Διακήρυξης.

δ. Είδος σύμβασης:  Σύμβαση για την Προμήθεια   Υγειονομικού
Υλικού  (Σετ  Πολλαπλής  Σύνδεσης,  Γραμμές  και  Φίλτρα
Αιμοδιήθησης/Αιμοδιαδιήθησης)  με  την  Παροχή  Συνοδού  Εξοπλισμού  για
την Κάλυψη Αναγκών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

4. α. Διεύθυνση  για  την  παροχή  πληροφοριών τις εργάσιμες  ημέρες
και ώρες  από 08:00 – 14:30:  Βλέπε σημείο ένα (1β).

β. Ηλεκτρονική πρόσβαση:  www.promitheus.gov.gr  και www.haf.gr.

γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 172132

5. α. Έναρξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών:  14η .

Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ.

β. Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών:  31η

Οκτωβρίου,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  15:00  μμ.  Μετά   την   παρέλευση  της
καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

γ. Ημερομηνία  αποσφράγισης  των  προσφορών:  3η  Νοεμβρίου,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ.

δ. Γλώσσα: Ελληνική.
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ε. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη.

6. α. Τόπος παράδοσης: 251ΓΝΑ.

β. Χρόνος παράδοσης:  Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν
τμηματικά αναλόγως με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου, με δαπάνες, ευθύνη και
μέριμνα  του  προμηθευτή, εντός  πέντε  (5)  εργάσιμων  ημερών  από  την
τοποθέτηση  της  εκάστοτε  παραγγελίας  από  το  251ΓΝΑ, και  σε  χρονικό
διάστημα έως δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητας  επέκτασης αυτού κατά  ένα (1)  έτος σε περίπτωση που δεν
αναλωθεί  το  σύνολο  των συμβατικών ειδών,  κατόπιν  σύμφωνης  γνώμης
των αντισυμβαλλομένων.  Ο απαιτούμενος συνοδός εξοπλισμός θα παραδοθεί-
εγκατασταθεί  στη  ΜΕΘ  εντός  πέντε  (5)  εργάσιμων  ημερών  ταυτόχρονα  με  την
παράδοση της πρώτης παραγγελίας των ειδών.

γ. Πληρωμή:   Στο  100%  του  τιμήματος  του  τιμολογίου  που
εκδόθηκε και για την ποσότητα που παραλήφθηκε οριστικά. Προς τούτο θα
εκδίδεται Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται με
μέριμνα  του  251ΓΝΑ και  η  εξόφληση  θα  πραγματοποιείται  είτε  από  το
αρμόδιο Δημόσιο  Στρατιωτικό Ταμείο  (Δ.Σούτσου 40),  είτε  με την έκδοση
τραπεζικής επιταγής από το Κεντρικό Ταμείο του Νοσοκομείου. 

7. Χρόνος   ισχύος   προσφορών: Έξι  (6)  μήνες από  την  επομένη  της
καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  στο  σύστημα,  με  δικαίωμα
παράτασης από την Υπηρεσία.

8. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού:  Η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει της  συνολικά
χαμηλότερης τιμής.

        9. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης (προκήρυξη):

 στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ»: 11 Οκτ. 2022
 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια»: 11 Οκτ. 2022

10. Ημερομηνία  ανάρτησης  της διακήρυξης:

▬ στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ»:  11 Οκτ. 2022
▬ στη διαδικτυακή  πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ:  11 Οκτ. 2022

11. Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά  μέσω  εφαρμογής  που  παρέχεται  από  το  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν
λόγω  αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων
υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  στο  σύστημα οικονομικούς  φορείς, δηλαδή



αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης) το  αργότερο  δέκα  (10) ημέρες  πριν  την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και,  απαραίτητα  το
ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  θα  πρέπει  να  είναι
ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Τα  αιτήματα/ερωτήματα  πραγματοποιούνται
αποκλειστικά στην ελληνική  γλώσσα,  εντός  των προθεσμιών που καθορίζονται
στη  διακήρυξη  και  στην  παρούσα  και  θα  απευθύνονται  στην  Υπηρεσία  που
διενεργεί  το  διαγωνισμό  ή  στην  Αναθέτουσα  Αρχή.  Ερωτήματα  που  θα  έχουν
υποβληθεί  με  τρόπο  άλλο  από  τον  ως  άνω  προδιαγεγραμμένο,  δεν  θα
απαντώνται.
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