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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ»
Κηφισιά, 02-04-2021
Αριθ. Πρωτ.: 5066/07-04-2021
AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Πληροφορίες: Γκάργκουλας Κώστας
213 2086333
φαξ 213 2086757
Prom13@kat-hosp.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, προκηρύσσει τον υπ’ αριθ. 02/2021 Ανοικτό ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την «προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου ιματισμού»,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 42716000-8

Προϋπολογισμός
Δαπάνης:
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

75.000,00€

(εβδομήντα

πέντε

χιλιάδες

ευρώ)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες.
Φορέας χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του ΓΝΑ ΚΑΤ. Η δαπάνη για την
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 47127Α, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2021-2022 του Φορέα.

Δέσμευση πίστωσης: ΑΔΑ Ω1ΧΨ46906Π-Ρ05
ΚΑΕ: 47127Α, στο έτος 2021 ποσό 75.000,00€
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr
(ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 108253).
Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης η Προκήρυξη θα αναρτηθεί
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και η Διακήρυξη θα
καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://www.kathosp.gr.
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1.1 ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ.), «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την
έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 & 3 του Ν. 4412/2016, με κύρια δραστηριότητα την Υγεία.
1.2 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Διαδικτυακή
Πύλη
www.promitheus.
gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

08-04-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

08-04-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ
ΕΣΗΔΗΣ

08-04-2021

ΗΜΕΡΑ:

ΗΜΕΡΑ:

Τετάρτη

Τρίτη

05-05-2021
ΩΡΑ: 10:00

11-05-2021
ΩΡΑ: 10:00

2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 365
ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της
Διακήρυξης, για το σύνολο των υπηρεσιών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
4. ΓΛΩΣΣΑ
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.2.1 και 2.2.3 της Διακήρυξης.
6. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (Δ/νση:
Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, τηλ: 213 2141216, φαξ: 213
2141229, email: aepp@aepp-procurement.gr) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του.
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε
περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ακριβές Αντίγραφο
Το Τμήμα Γραμματείας

Διοικητής του Νοσοκομείου

Ιωάννης Ηλιόπουλος
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