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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’
ΧΑΝΙΑ: 12 -02 -2019
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ: 3867
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με το θέμα 19/ΠΡΚ 4/07-02-2019(ΑΔΑ:Ω40Β46907Τ-Μ5Σ)

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
THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8 )»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΝΑ

ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» εως την Δευτέρα 25ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

02-2019 και ώρα 14 00 μμ.
ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

(ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ)

ΝΑ

ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ MAIL:

apontikaki@chaniahospital.gr

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ (CPV 24455000-8 )

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

1351

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

18REQ004250589

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Προϋπολογισμός : 1.955,88 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός : 1.627,00 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%& 13%
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
Προμήθεια

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τηλ: 28210 22335
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ηλ. Ταχ/μείο: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

82706

6

82087

7

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

194558

1

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΤΗΡΙΟ
Υ/
ΤΙΜΗΤΕΛ
ΕΥΤΑΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘ
ΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Α
/
Α

Κρεμοσάπουνα ενηλίκων
με
ουδέτερο pH, ήπια αντισηπτική
δράση, χωρίς parabens και φθαλικές
ενώσεις.
Με
ενσωματωμένη
δοσομετρική
αντλία
ανά
συσκευασία. Με γλυκερίνη και
βιταμίνες
για
την
καλύτερη
προστασία και ενυδάτωση των
χεριών. Κατάλληλο για συχνή
χρήση.
Απολυμαντικό – απορρυπαντικό
υγρό
μεγάλων
επιφανειώνδαπέδων : συμπυκνωμένο για
πατώματα χωρίς αλδεϋδες,φαινόλες
και χλώριο. Άοσμο ή με ευχάριστη
οσμή, κατάλληλο για κλειστούς
χώρους και για δάπεδα από PVC,
μάρμαρο,
αντιμικροβιακά,
βιομηχανικά, αγώγιμα χειρουργείου.
Μη πτητικά, μη ερεθιστικά για δέρμα
και αναπνευστικό σύστημα και
φιλικά προς το περιβάλλον. Με
δράση σε βακτήρια , μύκητες , ιούς ,
μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης. Να μη
χρειάζεται
ξέβγαλμα.
Να
αναφέρονται οι αραιώσεις και ο
χρόνος επίτευξης του επιθυμητού
αποτελέσματος να μην υπερβαίνει
τα 15 λεπτά. Η προσφορά να
συνοδεύεται
από
δοσομετρική
αντλία.

400

ΛΙΤΡΑ

24%

1,46

584.00

140.16

724.16

50

ΤΜΧ

24

6,1

305.00

73.20

378.20

Υγρο
απολυμαντικό
μικρών
επιφανειών
πολυαλκοολούχο.Να
είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο,
ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (να
κατατεθούν
μελέτες
αποτελεσματικότητας). Να περιέχει
αλκοόλες συγκέντρωσης >50 %w/w
και μέχρι 90%. Να μην περιέχει
αλδεΰδες, φαινόλες, χλώριο. Να
είναι κατάλληλο και για μη
επεμβατικό
ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό. Ο χρόνος δράσης που
θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 5 λεπτά.
Να είναι έτοιμο προς χρήση μέσω
ψεκασμού. Να μην έχει ερεθιστική
οσμή. Να είναι συμβατό με μεγάλη
ομάδα επιφανειών (εξαιρούνται οι
ευαίσθητες σε αλκοόλες π.χ.
ακρυλικό γυαλί). Η προσφορά να
αναφέρεται σε λίτρα και να
περιλαμβάνει την αντλία ψεκασμού
για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που
δεν είναι ενσωματωμένη).

200

ΛΙΤΡΑ

13

2,8

560.00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ORCO

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ CPV 24455000-8

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

72.80

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

632.80
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0,089
178.00

Σφουγγαράκια μιας χρήσης για
καθαρισμό
σώματος
ασθενών,εμποτισμένα
με
αντισηπτικό υγρό και σαπούνι, με
απαλή υφή, υποαλλεργικά. Σε
ατομική συσκευασία.

42.72

220.72

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις παρακάτω γενικές τεχνικές προδιαγραφές:
1) Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών
Προϊόντων και σήμανση CE.
2) Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) στα Ελληνικά και Αγγλικά (κανονισμοί ΕΚ 907/2006 και
ΕΕ 830/2015).
3) Οδηγίες χρήσης και εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστή στα Ελληνικά.
4) Πίνακες αποτελεσματικότητας των προϊόντων έναντι μικροοργανισμών – στόχων και
βιβλιογραφική αναφορά της αποτελεσματικότητας αυτής.
5) Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (βιοδιασπώμενα) και να μην
είναι τοξικά προς τον ασθενή και τον χρήστη.
6) Για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να κατατεθούν πίνακες με το χρόνο και το
φάσμα δράσης αντίστοιχο των τεχνικών προδιαγραφών και ο χρόνος σταθερότητας του
καθαρού (χωρίς μικροβιακό φορτίο) διαλύματος.
7) Για χρήση σε πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων και ιατρικών οργάνων, να κατατεθεί
πιστοποίηση συμβατότητας χρήσης του απολυμαντικού

η

από τον κατασκευαστή του

πλυντηρίου.
8) Υπεύθυνες δηλώσεις από τους προμηθευτές για κάλυψη τυχόν βλάβης σε ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό από τη χρήση των προϊόντων τους.
9) Προϊόντα πρόσφατης παραγωγής για αποφυγή σύντομης έλευσης της ημερομηνίας λήξης.
Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι σε άριστη κατάσταση και αν όχι, να αντικαθιστώνται
άμεσα από την προμηθεύτρια εταιρεία.
10) Με την κατακύρωση των προϊόντων, η προμηθεύτρια εταιρεία παρέχει πίνακες με τις
αραιώσεις και τα προφυλακτικά μέτρα για το χρήστη, πλαστικοποιημένους και στα Ελληνικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα
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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
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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