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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’
ΧΑΝΙΑ: 22 -12-2017
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ: 23722
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με το θέμα 13/πρκ37/14-12-2017 (ΑΔΑ:ΨΨΠΚ6907Τ-ΟΙ7) που
τροποποιεί το θέμα24/πρκ36/29-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΠΓΔ46907Τ-7ΒΛ) 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 ΒΟΗΘΗΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣ. ΧΑΝΙΩΝ.
(κατηγορία CPV 35100000-5)
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 Παρασκευή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

05-01-2018 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

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣ. ΧΑΝΙΩΝ.
(κατηγορία CPV 35100000-5)
1899→19.778,00 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

17REQ002471445

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Προϋπολογισμός : 19.778,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός: 15.950,00 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
Προμήθεια

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τηλ: 28210 (22306)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ηλ. Ταχ/μείο: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (κατηγορία CPV 35100000-5)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
Σχετικά: α) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των
επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας” (ΦΕΚ Β2434/12-9-2014)
Στο κτιριακό συγκρότημα του ΓΝ Χανίων υπάρχουν εικοσιπέντε (25) Πυροσβεστικοί Σταθμοί. Οι δεκαεφτά (17)
από αυτούς πρέπει να διαθέτουν τα εργαλεία και μέσα που περιγράφονται στην παράγραφο Β.1 του άρθρου
11 της (α) σχετικής Υπουργικής Απόφασης, τα οποία είναι:
 λοστός διάρρηξης,
 τσεκούρι,
 φτυάρι,
 αξίνα,
 σκεπάρνι,
 αντιπυρική κουβέρτα (ένα τεμάχιο για κάθε ένα από αυτά τα έξι είδη), φορητός φανός,
 προστατευτικό κράνος,
 Ατομική προσωπίδα με φίλτρο (δυο τεμάχια για κάθε ένα από τα τρία αυτά είδη).
Οι υπόλοιποι οχτώ (8) Πυροσβεστικοί Σταθμοί πρέπει να διαθέτουν όλα τα παραπάνω εργαλεία και μέσα και
επιπλέον μια πλήρη αναπνευστική συσκευή, σύμφωνα με την παράγραφο Β.2 του ανωτέρω άρθρου. Αναγκαία
κρίνεται η επείγουσα προμήθεια των ακόλουθων υλικών αναλυτικά ως φαίνεται στον πίνακα 1:
Πίνακας 1
α/α

Περιγραφή Υλικού

Σταθμός
τύπου Β.1
(τεμάχια)

1

λοστός διάρρηξης

1

1

25

2

τσεκούρι

1

1

25

3

φτυάρι

1

1

25

4

αξίνα

1

1

25

5

σκεπάρνι

1

1

25

6

αντιπυρική κουβέρτα

1

1

25

7

φορητός φανός

2

2

50

8

προστατευτικό κράνος

2

2

50

9

ατομική προσωπίδα με φίλτρο

2

2

50

10

πλήρης αναπνευστική συσκευή

1

8

Προϋπολογισμός σετ εξοπλισμού (€)

350

Σταθμός
τύπου Β.2
(τεμάχια)

Σύνολο τεμαχίων
(17 σταθμοί Β.1 + 8
σταθμοί Β.2)

1.250

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ( € πλέον ΦΠΑ 24%)

15.950 €
19.778 €

Τα ζητούμενα βοηθητικά εργαλεία και μέσα θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
καθορίζονται στο άρθρο 11, παρ. Β.1 και Β.2, της (δ) σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β2434/12-92014). Με την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η κατάθεση: α) των τεχνικών φυλλαδίων και
πιστοποιήσεων του προσφερόμενου εξοπλισμού, β) υπεύθυνης δήλωσης του Προμηθευτή για τη
συμμόρφωση του εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, γ) των πιστοποιητικών
διαχείρισης ποιότητας του Προμηθευτή. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από
την έγγραφη ανάθεση της προμήθειας. Ειδικά για τις αναπνευστικές συσκευές (α/α 10) ο χρόνος παράδοσης
ορίζεται σε οκτώ (8) εβδομάδες.
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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
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.
ε)Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επι- βολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.»Έγγραφο από το αρμόδιο τμήμα για την
πιστοποίηση της μη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας Νόμος 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13 -09-2017)
άρθρο39 /παρ2.
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