19PROC004613758 2019-03-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘

ΧΑΝΙΑ:

14 -03 -2019

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ:

6144

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με το θέμα25/ΠΡΚ5/21-02-2019(ΑΔΑ: ΩΞΣΕ46907Τ-ΩΔ4) του
Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ). Όπως αυτός ισχύει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ(CPV:35111000-5)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

βάσει τιμής
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» εως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Tετάρτη 20-03-2019 και ώρα 14:00 μμ.
ΤΑ

ΛΟΙΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

(ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ)

ΝΑ

ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
«ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ(CPV:3511000-5) »

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

0879-3.500,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

19REQ004548975

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προϋπολογισμός : 3.500 ,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός: 2.822,58 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
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Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ: 28210 22335

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ηλ. Ταχ/μείο: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

Προδιαγραφές επανελέγχου των μονίμων τοπικών συστημάτων
πυρόσβεσης – πυροπροστασίας CO2, FM 200, AQUA BLUE, FIRE PRO, WET
CHEMICAL, Pa 50, AFFF50 του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
Όλες οι εργασίες στα μόνιμα τοπικά συστήματα πυρόσβεσης – πυροπροστασίας του Γενικού Νοσοκομείου
Χανίων, θα πρέπει να διεκπεραιωθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, της επιστήμης και την
ισχύουσα Νομοθεσία. Σε γενικές γραμμές είναι οι παρακάτω:


Έλεγχος για την καλή, ασφαλή, αδιάλειπτη λειτουργία και ετοιμότητα των εγκαταστάσεων CO2, FM
200, AQUA BLUE, FIRE PRO, WET CHEMICAL, Pa 50, AFFF50 τοπικής εφαρμογής του Γενικού
Νοσοκομείου Χανίων.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, οι φιάλες των συστημάτων που τυχόν έχουν αφαιρεθεί για επανέλεγχο θα
πρέπει να αντικατασταθούν από άλλες φιάλες της Αναδόχου Εταιρείας, αντίστοιχων χαρακτηριστικών
στοιχείων και κατασβεστικής ικανότητας, μέχρι την επανατοποθέτηση των αρχικών, που φυσικά θα πρέπει να
είναι αναγομωμένες με το απαιτούμενο υλικό πυρόσβεσης.
Διάφορα μικροϋλικά (εύκαμπτοι σωλήνες, σύνδεσμοι, καλώδια, κλειδιά κλειδοδιακοπτών, μικρορελέ,
πυροκροτητές κλπ.), θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα, εφόσον κριθούν ακατάλληλα κατά τις εργασίες
ελέγχου.
Στο προϋπολογιζόμενο κόστος εργασιών δεν περιλαμβάνονται: α) το κόστος τυχόν απαρτίων και
ανταλλακτικών των συστημάτων τοπικής εφαρμογής που χρήζουν αντικατάστασης (πίνακες κατάσβεσης,
φαροσειρήνες, πυρανιχνευτές, φωτιστικά STOP, μπουτόν ενεργοποίησης / ακύρωσης κατάσβεσης,
κλειδοδιακόπτες, κλείστρα φιαλών, σωληνοειδείς ενεργοποιητές), β) το κόστος υδραυλικών δοκιμών φιαλών,
εφόσον απαιτούνται και γ) το κόστος των υλικών επαναπλήρωσης (κατασβεστικά μέσα) των φιαλών, εφόσον
απαιτούνται. Τα ανωτέρω θα αναφερθούν γραπτώς από τον Ανάδοχο των εργασιών ελέγχου, προκειμένου να
ακολουθήσει η προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία προμήθειας για τη συμμόρφωση των συστημάτων
με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.





Οι εργασίες ελέγχου θα πρέπει να περατωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2019.
Με το πέρας των εργασιών θα πρέπει να εκδοθούν και να παραδοθούν στο Γενικό Νοσοκομείο
Χανίων οι υπεύθυνες δηλώσεις / βεβαιώσεις που η Νομοθεσία ορίζει μαζί με τα αντίστοιχα
τιμολόγια.
Συνιστάται πριν την παράδοση της προσφοράς τους, οι διαγωνιζόμενοι να επισκεφθούν τις εν
λόγω εγκαταστάσεις επί τόπου.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά,
φωτοτυπία της άδειάς τους (εν ισχύ) καταλλήλως επικυρωμένη όπου θα φαίνεται ότι δύνανται να
εκτελούν εργασίες αυτού του είδους.

Το σύνολο των εγκαταστάσεων αναλυτικά είναι :
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ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ
1
4
2
2
1
2
1
1
14

Αρ. ΔΟΧΕΙΩΝ
3
2
3
3
1
1
2
1

ΣΥΝ. ΔΟΧ.
3
8
6
6
1
2
2
1
29

Κg CO2 / ΔΟΧ.
50
50
50
50
30
30
30
50
1.350 Kg

AQUA BLUE
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

1

1

1

11 Kg

WET CHEMICAL
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ

1

1

1

22 lit

F.M. 200
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

5
2
7

Pa 50
ΑΡΧΕΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

AFFF50
ΚΤΙΡΙΟ Χ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

1
1

ΒΑΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ
245 Kg

5
2
7

1

4

4

50

1
2

2

2
6

50
300 kg

1

1

1

50

1

1

50 kg

FIRE PRO
3
Χώρος Η/Υ: Όγκος υποστηριζόμενου χώρου 81m .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα
εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης
της προσφοράς.
α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
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μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις.
γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και
στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή
κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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