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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

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

ΧΑΝΙΑ:

19 -07 -2018

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ: 16065

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με το θέμα22/ΠΡΚ33/09-11-2017(ΑΔΑ:ΩΣΞΖ46907Τ-Ψ26) 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
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(κατηγορία CPV 18110000-3)

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
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30-07-2018 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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

1529-3.769,60 ευρώ,1531-2.120,40 ευρώ,1899-589,00

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

18REQ003433601

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός : 6.479,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός: 5.225,00 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
Προμήθεια

1
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Τηλ: 28210 22335
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ηλ. Ταχ/μείο: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ

ΤΕΜ

1

Παντελόνι με τσέπες πλαϊνές .Ύφασμα σύμμικτο 65% polyester-35% βαμβάκι για να μην ξεβάφει και

15,00 €

28

33,00 €

23

να μην πίνει στο πλύσιμο στις υψηλές θερμοκρασίες . Να κλείνει με φερμουάρ.
2

Μποτάκια ασφαλείας,

δερμάτινα. αντιολισθητικά, αδιάβροχα, με συνθετικό κάλυμμα δακτύλων

και προστατευτικό παρέμβυσμα σόλας, με εσωτερική φανέλα.
3

Δερματοπάνινα γάντια με βαμβακερή επένδυση και μανσέτα (για αποφυγή μηχανικών κινδύνων).

3,00 €

56

4

Καπαρτίνα PVC/POL 0,30mm (κίτρινου χρώματος)

10,00 €

10

5

Γάντια από νιτρίλιο, με λεία επιφάνεια χωρίς ραφές, με μανσέτα και βαμβακερή επένδυση.

5,00 €

10

6

Γυαλιά αντιθαμβωτικά, με φαρδιά υποστηρικτική επιφάνεια γύρω από όλο το πρόσωπο, φακοί από

9,00 €

5

polycarbonate και ιμάντας στήριξης από nylon, με οπές αερισμού.
7

Ωτασπίδα ελαφριά με πολύ καλή απομείωση SNR 25dB

12,00 €

5

8

Μάσκα - κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης 405 αναδιπλούμενη, κατασκευασμένη από ειδικό

18,00 €

1

2,00 €

28

θερμοπλαστικό υλικό με fiberglass, με εσωτερικό ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα και ομματοθυρίδα 90x110mm.
9

Φιλτρόμασκα ενεργού άνθρακα, με βαλβίδα εκπνοής κατάλληλη για καπνούς, ατμούς, δυσωδίες.
Συσκ. 12αδα. (Τιμή ανά τεμάχιο)

10

Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα. Να επιτρέπει την χρήση γυαλιών.

39,00 €

2

11

Μπότα εργασίας γόνατος μαύρη από PVC με εσωτερική βαμβακερή επένδυση.

9,00 €

2

12

Γαλότσες εργασίας γόνατος ασφαλείας από pvc με κάλυμμα δακτύλων και προστατευτικό

20,00 €

5

10,00 €

84

119,00 €

7

παρέμβυσμα σόλας, με εσωτερική βαμβακερή επένδυση και σόλα αντιολισθητική.
13

Μπλουζάκι κοντομάνικο σε λευκό χρώμα σε ποιότητα 100% βαμβακερό περίπου 200 gr, με στάμπα
το λογότυπο της υπηρεσίας στο στήθος και την πλάτη.

14

Παπούτσια Ηλεκτρολόγου με κορμό από υδροαπωθητικό δέρμα και φόδρα από ύφασμα που
αναπνέει, απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία και είναι ανθεκτικό στην τριβή. Ο πάτος θα
είναι από GEL, ανατομικός, αφαιρούμενος, καλυμένος από ύφασμα. Να παρέχει άνεση ακόμη και σε
ανώμαλες επιφάνειες . Να παρέχει μόνωση ενάντια στο κρύο και στη ζέστη. Η σόλα θα είναι από
πολυουρεθάνη/καουτσούκ ανθεκτικό, με μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση . Να υπάρχει προστασία
δακτύλων και ενδιάμεση σόλα

15

Κάλτσα από 100% βαμβάκι

5,00 €

28

16

Γιλέκα εργασίας με τσέπες, ποιότητος και χρώματος ομοίου με τα παντελόνια.

15,00 €

28

2

17
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Μπλουζάκια μακρυμάνικο τύπου «φούτερ», βαμβακερό με λογότυπους: (βλέπε 13)

20,00 €

56

Όλα τα προϊόντα να έχουν τις πιστοποιήσεις CE
Τα μεγέθη των στολών και τα χρώματα θα καθοριστούν με την υπογραφή της
σύμβασης.
Να προσκομισθούν πρόσπεκτ, φωτογραφίες και, αν ζητηθεί, δείγματα.

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.
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

3
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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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