ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘’
Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ
Σηλέθυνο : 28210 22310
FAX :

28210-22329

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ (CPV-50730000-1)
ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014
με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

πλνπηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Η ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΠΔΜΠΣΗ 27-08-2015, ώπα 11.00 πμ.

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ (CPV-50730000-1)

887
Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός

: 23.999,99 εσρώ σσμπ. Φ. Π. Α.
: 19.512,18 εσρώ τωρίς Φ. Π. Α.

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν "Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ " έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ :

1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»
ην

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε

Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ

Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί ζπληνληζκνχ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,

3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»

5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ

135/Α/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7. Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά

ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005)
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10. Σελ κε αξίζκ.24014/25-11-2005 (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο
Ννεκβξίνπ 2005.»
14.

Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)

15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο

δηαηάμεηο»
16. Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
έξγσλ.
21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).

Β: Σιρ αποθάζειρ:

1.

την με αριθ. 23/ πρκ. 8 /3-06-2015(ΑΔΑ:ΩΞ6Μ46907Τ-4Ψ4) απόφαςη του ΔΣ του Νοςοκομείου.

2.

την με αρίθμ. 433/07-07-2015 απόφαςη του Διοικητή τησ 7

ησ

ΥΠΕ περί ζγκριςη ςφνθεςησ των επιτροπών

διενζργειασ των διαγωνιςμών ΠΠΥΥ 2014 του Γ.Ν. Χανίων.
3.

Το ΦΕΚ 3693/ Β/ 31-12-2014 ςχετικά με οριςμό Φορζων διενζργειασ για την υλοποίηςη του Προγράμματοσ
Προμηθειών, Υπηρεςιών και Φαρμάκων Υγείασ (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) ζτουσ 2014, πιςτώςεισ 2015 και εξουςιοδότηςη για
τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνιςμών.

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ (CPV-50730000-1)
ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014
Πποϋπολογιζμόρ
Πποϋπολογιζμόρ

: 23.999,99 εςπώ ζςμπ. Φ. Π. Α.
: 19.512,18 εςπώ συπίρ Φ. Π. Α.

Σόπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γλώζζα : Διιεληθή
Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: ΣΔΣΑΡΣΗ 26-08-2015, ώπα 14.00 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ : ΠΔΜΠΣΗ 27-08-2015, ώπα 11.00 ζην Γπαθείο Ππομηθειών ηος Γενικού
Νοζοκομείος Υανίυν.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Η ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα έλα (1) έηνο.
Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΙΜΗ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΧ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ :
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΙ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
ΚΡΑΣΗΔΙ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

Φόπορ 8% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν .

2.

0,10% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ εκηόρ ΦΠΑ. Τπέπ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΑΑΓΗΤ).

3.

Υαπηόζημο 3,60 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ.

4.

Ποζοζηό 2% ςπέπ ηυν οπγανιζμών Φςσικήρ Τγείαρ, ζύμθυνα με ηο Ν.3580/2007 και ηην Γ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009
Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

ΥΡΟΝΟ ΠΛΗΡΧΜΗ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.

8. ΠΡΟΟΥΗ: ύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού θα
ππαγμαηοποιηθεί ζύγκπιζη ηυν ηιμών ηυν οικονομικών πποζθοπών με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών,
όπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. Οι οικονομικέρ
πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικόρ ηος
Παπαηηπηηηπίος Σιμών και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπώνονηαι επί ποινή αποππίτευρ ζηην πποζθοπά.
ε πεπίπηυζη πος ηο είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών θα ππέπει αςηό να αναθέπεηαι
με ςπεύθςνη δήλυζη από ηον πποζθέπονηα.)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ: Χο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο
χζηεξα απφ έγγξαθε παξαγγειία .
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη
Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Η
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ .

ΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.

Οι πποζθέπονηερ

θα ππέπει να αναθέποςν όηι έλαβαν ςπ’ ότιν ηοςρ, καηά ηην

καηάπηιζη ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ, ηιρ ςποσπεώζειρ ζσεηικά

με ηιρ διαηάξειρ πεπί

πποζηαζίαρ ηηρ απαζσόληζηρ και ηυν ζςνθηκών επγαζίαρ πος ιζσύοςν ζηον ηόπο όπος
ππόκειηαι να εκηελεζθεί η ζύμβαζη.
Ο ανάδοσορ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ή οι νόμιμοι εκππόζυποι ηος δεζμεύονηαι όηι, ζε όλα
ηα ζηάδια πος πποηγήθηκαν ηηρ καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, δεν ενήπγηζαν αθέμιηα,
παπάνομα ή καηασπηζηικά και όηι θα εξακολοςθήζοςν να μην ενεπγούν καη’ αςηόν ηον
ηπόπο καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ αλλά και μεηά ηη λήξη αςηήρ.
Η διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιοδήποηε ζηάδιο βπίζκεηαι, εθόζον η
Ε.Π.Υ. πποκηπύξει ζσεηικούρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ. Σηιρ πεπιπηώζειρ πος οι
ανυηέπυ ζσεηικοί διαγυνιζμοί ολοκληπυθούν από ηιρ ΥΠΕ, οι ανηίζηοισερ ζςμβάζειρ
πος θα ςπογπαθούν θα διακοπούν, όηαν ςπογπαθούν οι ζςμβάζειρ πος θα πποκύτοςν
από ηοςρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ πος θα διενεπγήζει η Ε.Π.Υ.

Ο Αναπληπυηήρ Γιοικηηήρ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν

ΙΧΑΝΝΗ ΜΑΝΟΤΑΚΑ

1. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΓΕΙΧΝ –ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

1.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο, αλά

ηεηξάκελν θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο

ζπκβαηηθνχ έηνπο θαη θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ινγηθά απέρνληα κεηαμχ ηνπο. Οη ελ ιφγσ επηζθέςεηο ζα ιακβάλνπλ ρψξα
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ σξψλ θαη εκεξψλ επί ηε βάζεη ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζπκθσλεκέλνπ κεηαμχ ηνπ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Σν ελ ιφγσ ρξνλνδηάγξακκα δχλαηαη λα ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο θαηφπηλ ζπκθσλίαο
ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
2.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη απνθαηάζηαζε
βιαβψλ κεηά απφ θιήζε ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ.

3.

O ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ-κηθξφ- πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ φπσο θαίλνληαη
ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα

4.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ κεηά απφ ην πέξαο θάζε εξγαζίαο ζα παξέρεη ζην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ αληίγξαθν Γειηίσλ Δξγαζίαο, ζηα νπνία
αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί, ηα αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί θαζψο θαη απηά πνπ ρξήδνπλ
αληηθαηαζηάζεσο.

5.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ.

6.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ δηαηήξεζε θαη ελεκέξσζε αξρείνπ παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ
Μεραλεκάησλ.

7.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ζρεηηθά κε ηηο βειηηψζεηο ησλ Μεραλεκάησλ.

8.

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα επεκβαίλεη εληφο κίαο ψξαο γηα βιάβεο πνπ αθνξνχλ ςπγεία – ςπθηηθνχο ζαιάκνπο θαη
εληφο νθηαψξνπ γηα βιάβεο πνπ αθνξνχλ ςχθηεο θαη θιηκαηηζηηθά.

9.

Α/Α

Σν Πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ επηρείξεζή ηνπ.

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ

ΣΔΜΑΥΙΑ

1

ΦΤΓΔΙΟ ΑΙΜΑΣΟELECTROLUX MRB 150

1

2

ΦΤΓΔΙΟ ΒΙΣΡΙΝΑ

5

3

ΚΑΣΑΦΤΚΣΗ CFC FREE SANYO

1

4

ΦΤΓΔΙΟ ΒΙΣΡΙΝΑ FRIGOREX

1

5

ΦΤΓΔΙΟ ΚΑΣΑΦΤΚΣΗ PITSOS

3

6

ΦΤΓΔΙΑ ΜΔΓΑΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

32

7

ΦΤΓΔΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΙΜΑΣΟ QUENE

1

8

ΤΝΣΗΡΗΣΗ ΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΧΝ HELMER

2

9

ΚΑΣΑΦΤΚΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΛΑΜΑΣΟ ELECTROLUX MRF 280/35

1

10

ΦΤΚΣΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

15

11

ΚΑΣΑΦΤΚΣΔ

5

12

ΠΑΓΟΜΗΥΑΝΗ

1

13

ΦΤΚΣΔ ΝΔΡΟΤ

8

14

ΦΤΓΔΙΑ ΜΔ ΜΠΔΛ ΜΑΡΙ

2

15

ΦΤΓΔΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΙΚΡΑ

47

16

ΦΤΓΔΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΔΑΙΑ

3

17

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΠΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΠΟΤ SPLIT

56

ΤΝΟΛΟ

184

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
ΤΛΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ

kgr

Freon R410

80

Freon R418

36

Freon R404

55

Freon R134A

60

Tμσ

πκπηεζηήο Rotary 9000 Bth

3

πκπηεζηήο Rotary 12000 Bth

3

πκπηεζηήο Rotary 18000 Bth

3

πκπηεζηήο Rotary 22000 Bth

1

πκπηεζηήο Rotary 24000 Bth

1

πκπηεζηήο Rotary 27000 Bth

1

Βάλλα A/C 1/4''

10

Βάλλα A/C 3/8''

10

Βάλλα A/C 1/2''

7

Βάλλα A/C 5/8''

7

Τγξφ θαζαξηζκνχ Α/C Δζσηεξηθψλ Μεραλεκάησλ

Litra

50

Τγξφ θαζαξηζκνχ Α/C Δμσηεξηθψλ Μεραλεκάησλ

70

Αλεκηζηήξαο Φπγείνπ 10W

10

Αλεκηζηήξαο Φπγείνπ 16W

10

Αλεκηζηήξαο Φπγείνπ 25W

10

Αλεκηζηήξαο Φπγείνπ 120W

10

Πξεζζνζηάηεο Υακειήο

10

Πξεζζνζηάηεο Τςειήο/ Υακειήο

5

Φίιηξν Freon 1/4''

10

Φίιηξν Freon 3/8''

5

Φίιηξν Freon 1/2''

5

Θεξκνεθηνλσηηθή Βαιβίδα R22

5

Θεξκνεθηνλσηηθή Βαιβίδα R134

5

Θεξκνεθηνλσηηθή Βαιβίδα R404

5

Φεθηαθφο Θεξκνζηάηεο - Θεξκφκεηξν

5

Φεθηαθφο Θεξκνζηάηεο - Θεξκφκεηξν - Υξνλνδηαθφπηεο

5

Φπθηέιαην 3GS

20

Φπθηέιαην 4GS

20

Φπθηέιαην γηα ζπκπηεζηέο R134

20

πκπηεζηήο 1/2 HP

5

πκπηεζηήο 3/4 HP

R134

5

πκπηεζηήο 3/4 HP

R22

5

πκπηεζηήο 1 HP

R134

5

πκπηεζηήο 1 HP

R22

5

πκπηεζηήο 1/8 HP

R134

5

πκπηεζηήο 1/4 HP

5

Όηη απφ ηα αλσηέξσ πιηθά δελ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη ηηο επηζθεπέο ζα παξακείλεη παξαθαηαζήθε ζηε Απνζήθε
Σερληθνχ Τιηθνχ ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ.

Γηα ηελ Σερληθή Τπεξεζία
πχξνο

γνπξάθεο

