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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ε

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘’
ΥΑΝΙΑ: 10 /5/2017
ΑΡ. ΠΡΧΣΟΚ:8410
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 15Π

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ην ζέκα 21/πξθ 8 /08-03-2017 (ΑΓΑ: 789Μ46907Σ-ΞΙΛ) ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αιιά θαη ηεο πξάμεο Γηνηθεηή κε αξηζκ πξσηνθ 5018/16-3-2017(ΑΓΑ: ΧΓΤΤ46907Σ-ΗΘΘ) θαη
έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νόκν 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016)
Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). Όπσο
απηόο ηζρύεη.
ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ
«ΦΤΓΔΙΟΤ ΦΤΛΑΞΗ ΔΤΠΑΘΧΝ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ)

(θαηεγνξία CPV 39711130-9)»
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

βάζεη ηηκήο
ΟΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΘΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ Δ ΦΡΑΓΗΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΓΔΗΞΖ «ΠΡΟΦΟΡΑ» ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΔΩ ΣΖΝ ΠΔΜΠΣΗ 25-5-2017, ώξα 12.00 πκ.

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΦΤΓΔΙΟΤ ΦΤΛΑΞΗ ΔΤΠΑΘΧΝ
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ
(θαηεγνξία CPV 39711130-9)

Κωδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

7127
Πξνϋπνινγηζκόο : 4.941,40 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνϋπνινγηζκόο: 3.985,00 επξώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»
εκείωζε: Γηάξθεηα ηζρύεηο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.

ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Δ ΔΤΡΩ €

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

ηκρ

Ο ΑΝ.ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΩΝ

ΕΟΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΦΤΓΔΙΟΤ ΦΤΛΑΞΗ ΔΤΠΑΘΧΝ
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
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1. Δξγαζηεξηαθό ςπγείν θαηάιιειν γηα ζπληήξεζε ηαηξνθαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ (αληηδξαζηήξηα,
θάξκαθα, βηνινγηθό πιηθό), ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ακεηαρείξηζην, θαηαθόξπθνπ ηύπνπ,
νξζνγώλην.
2. Να έρεη νλνκαζηηθή ρσξεηηθόηεηα από 700 έσο 1000 ιίηξα, λα είλαη κνλόπνξην ή δίπνξην
θαη λα δηαζέηεη 4 πόδηα (ή ξόδεο) βαξέσο ηύπνπ, ξπζκηδόκελα (ξύζκηζε ηεο θιίζεο ηνπ
ςπγείνπ). Να αλαθεξζνύλ ε σθέιηκε ρσξεηηθόηεηα, ν αξηζκόο ζπξώλ θαη νη εμσηεξηθέο
δηαζηάζεηο (Πιάηνο ρ Βάζνο ρ Ύςνο).
3. Να είλαη ζπκπαγνύο θαηαζθεπήο, από βακκέλν γαιβαληζκέλν ή αλνμείδσην ράιπβα
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Ζ εζσηεξηθή θαηαζθεπή θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα
εμαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή ηνπ ζαιάκνπ.
4. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ξάθηα, ξπζκηδόκελα ζε ύςνο θαη εύθνια αθαηξνύκελα.
5. Να δηαζέηεη αλνηγόκελε πόξηα (ή πόξηεο), κε πεξηκεηξηθό καγλεηηθό ιάζηηρν θαη λα θέξεη
ηνπιάρηζηνλ δηπιό ή ηξηπιό θξύζηαιιν ρακειήο εθπνκπήο (Low-E) αληηζακβσηηθό γηα άλεηε
παξαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ρσξίο απώιεηεο ζεξκόηεηαο. Σν πιαίζην ηεο πόξηαο ζα
πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη ζύζηεκα ζεξκνδηαθνπήο ή εζσηεξηθή ζεξκνκνλσηηθή επέλδπζε.
6. Να δηαζέηεη κόλσζε από αθξό πνιπνπξεζάλεο (CFC-Free) κε πάρνο ηνπιάρηζηνλ 50mm.
7. Σν ςπγείν λα ιεηηνπξγεί κε κνλνθαζηθή ειεθηξηθή παξνρή 230V/ 50Hz.
8. Να έρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ από +2^ έσο +10^. Ζ
έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζα είλαη ςεθηαθή, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο θαηά 1°C (ή
ππνδηαηξέζεσλ ηνπ 1°C), ειεγρόκελε από θαηάιιειν κηθξνεπεξγαζηή.
9. Να δηαζέηεη κνλάδα ςύμεο απνηεινύκελε από εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν ζπκπηεζηή θαηάιιειεο
ηζρύνο, αεξόςπθην ζπκππθλσηή θαη αεξηδόκελν εμαηκηζηή. Ζ κνλάδα ςύμεο ζα είλαη
ηνπνζεηεκέλε εθηόο ηνπ ζαιάκνπ ςύμεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκε γηα
ζπληήξεζε. Ο ζπκπηεζηήο ζα πξέπεη λα έρεη αζόξπβε ιεηηνπξγία θαη ην ςπθηηθό κέζν ζα
είλαη CFC-Free.
10. Γηα ηελ νκνηόκνξθε θαηαλνκή θαη ζηαζεξόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ ε ςύμε ζα
γίλεηαη κε βεβηαζκέλε θπθινθνξία αέξα, κε ηε ρξήζε αζόξπβνπ αλεκηζηήξα.
11. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο, κεηαβνιήο ηεο
ζεξκνθξαζίαο πέξαλ ησλ νξίσλ αζθαιείαο (ρακειή ζεξκνθξαζία ζαιάκνπ, πςειή
ζεξκνθξαζία ζαιάκνπ) θαη αλνίγκαηνο πόξηαο. Ο ζπλαγεξκόο αλνίγκαηνο πόξηαο ζα είλαη
κε ζύζηεκα ξπζκηδόκελεο, θαηά πξνηίκεζε, ρξνλνθαζπζηέξεζεο.
12. Να δηαζέηεη εζσηεξηθό θσηηζκό, ειεγρόκελν από εμσηεξηθό δηαθόπηε ή απηόκαηα
ελεξγνπνηνύκελν κε ην άλνηγκα ηεο πόξηαο.
13. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ςεθηαθό όξγαλν θαηαγξαθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο αλά
ξπζκηδόκελα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε κλήκε θαη κε ηελ δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ή
κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζε εθηππσηή. Σν όξγαλν θαηαγξαθήο ζεξκνθξαζίαο λα δηαζέηεη
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θαη κπαηαξία, εύθνια αλαπιεξώζηκε, έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο
ξεύκαηνο.
14. Δίλαη επηζπκεηό ην ςπγείν λα κπνξεί
λα δερζεί κνλάδα ηειεεηδνπνίεζεο GSM γηα
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νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία.
15. Δίλαη επηζπκεηό ην ςπγείν λα δηαζέηεη ζύζηεκα ιεηηνπξγίαο αζθαιείαο ζηελ πεξίπησζε
ύπαξμεο βιάβεο ζηνπο αηζζεηήξεο ηνπ.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Σν κεράλεκα λα πιεξεί όιεο ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πνηόηεηαο θαη λα
δηαζέηεη απαξαηηήησο πηζηνπνηεηηθό ISO ή TUV θαη ηελ ζήκαλζε CE-MARK.
2. Ο Πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο.
3. Να ππάξρνπλ δηαζέζηκα αληαιιαθηηθά γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 10 εηώλ.
4. Σν κεράλεκα λα ζπλνδεύεηαη από ηα επίζεκα εξγνζηαζηαθά εγρεηξίδηα ρεηξηζκνύ ζηα
ειιεληθά.
5. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ
(εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά).
6. Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ ηνπνζέηεζε θαη παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζε πιήξε
ιεηηνπξγία ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπ, θαζώο θαη ηελ επίδεημε ηνπ κεραλήκαηνο ζην πξνζσπηθό ηνπ
Δξγαζηεξίνπ.
7. Ζ παξάδνζε ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο θαζνξίδεηαη ζε εμήληα (60) εξγάζηκεο εκέξεο από
ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο, ζην ρώξν εγθαηάζηαζήο ηνπ ζην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη
επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή.

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλω δηαγωληζκό νθείιεη λα ππνβάιεη
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη
ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο.
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ
πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη
πξνϋπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα
ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73,
β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.
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γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από
ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί
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ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη
ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε
εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρώξα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή όπνπ
ην έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) – γ) (όπσο απηά
αλαθέξνληαη θαη ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
73), ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ
επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο
όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο.
δ)

Γηα

ηελ

απόδεημε

ηεο

απαίηεζεο

ηεο

παξαγξάθνπ

1α)

θαη

2

ηνπ

άξζξνπ

75,

Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
ζε απηό. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ ή θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή
Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

Απαξαίηεηα ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο:
1. ε πξνζθόκηζε κέζνπ απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα
Microsoft.
2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηελ Διιεληθή γιώζζα ζε δύν (2)
αληίγξαθα .
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