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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’
ΧΑΝΙΑ: 09 -08 -2018
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ: 17744
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με το θέμα 20/πρκ19/04--04-2018 (ΑΔΑ 64Ξ646907ΤΗΘ9) 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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(CPV34926000-4)
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 «
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ i-supplies» εώς την Πέμπτη 23 -08-2018 και ώρα 14:00 μμ.
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

1899-14.570,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

18REQ003541640

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός : 14.570,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός: 11.750,00 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
Προμήθεια
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Τηλ: 28210 22335
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ηλ. Ταχ/μείο: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Α) Σιδερένια εμπόδια
- Σωλήνα γαλβανιζέ 1΄΄
- Συνδέσεις 90 μοιρών στις γωνίες
-Υλικά χρωματισμού
-Ταινίες αντανάκλασης
-Υλικό πάκτωσης
-Εργασία κατασκευής, μεταφοράς, τοποθέτησης.
ΤΕΜΑΧΙΑ 140*40 €= 5600 €

Β) Πλαστικά κολωνάκια (΄οριοδείκτες΄)
- Ειδικά κολωνάκια προειδοποίησης και εμπόδισης στάθμευσης οχημάτων σε απαγορευμένες θέσεις,
στροφές, εισόδους.
-Υλικά στερέωσης α) σε οδόστρωμα και β) σε κράσπεδο
-Εργασία μεταφοράς, τοποθέτησης.
ΤΕΜΑΧΙΑ 410*15=6150 €

Σύνολο 5600+6150=11750 €
Δαπάνη με Φ.Π.Α
14570€
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΙΔΕΡΈΝΙΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ‘’Π’’
Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών μεταλλικών εμποδίων σχήματος ‘’Π’’ παρόμοιων με τα υπάρχοντα στο
ΓΝΧ. Επιθυμητός στόχος είναι η αποφυγή καταπάτησης των πεζοδρομίων με αυθαίρετη στάθμευση οχημάτων.
Υλικό : Σωλήνα γαλβάνιζε 1΄΄.
Διαστάσεις κατασκευής : Ύψος 0.90μ*2, Πλάτος 2.00μ
Διαστάσεις τοποθετημένης κατασκευής ‘’Π’’ : 2 ύψη 0.65*πλάτος 2.00μ.
Συνδέσεις με γαλβανιζέ γωνίες 90 μοιρών. Σε περίπτωση κόλλησης θα γίνεται ψυχρό γαλβάνισμα.
Πάκτωση min 0,15 m με μη συρικνούμενο υδραυλικό τσιμέντο ταχείας πήξεως με προσθήκη γαλακτώματος
εποξειδικής ρητίνης. Τα υπόλοιπα κατακόρυφα τμήματα της 6μετρης σωλήνας, είτε αφαιρούνται (‘ρετάλια’) είτε
αξιοποιούνται πακτούμενα. Άλλος τρόπος στερέωσης γίνεται αποδεκτός κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Χρωματισμός:
Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνα και βαφή 2 χέρια με κίτρινο χρώμα. Τοποθέτηση
αντανακλαστικών ταινιών ( 2 ανά κατακόρυφο τμήμα και 3 στο οριζόντιο ).
Η εγκατάσταση θα γίνεται σε θέση που θα υποδεικνύεται από την Επίβλεψη (ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής
στερέωση και να μην παρεμποδίζεται η διέλευση πεζών). Θα τηρείται απόσταση 1 μέτρου ανά τεμάχιο.
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Πλαστικό κολωνάκι σήμανσης ύψους 80 εκατοστών.
Η κατασκευή του είναι μονοκόμματη (ενιαία) και το κολωνάκι έχει υψηλή ελαστικότητα η οποία
αποτρέπει την θραύση. Το υλικό κατασκευής είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή
στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για οριοθέτηση τεχνικών έργων, δρόμων, χώρων parking
και πεζοδρόμιων. Στόχος είναι να ειδοποιούνται έγκαιρα οι διερχόμενοι και τα οχήματα ενώ οι πρισματικές
ανακλαστικές μεμβράνες τους να τα καθιστούν ευδιάκριτα ακόμα και την νύχτα.

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 επί ποινή απορρίψεως.
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.
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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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