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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ‘’
ΥΑΝΙΑ: 06-12-2017
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ: 22248
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ην ζέκα24/πξθ36/29-11-2017 (ΑΓΑ:ΩΠΓΓ46907Σ-7ΒΛ)- ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΣΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΩΝ
ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΏΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ. ΧΑΝΙΩΝ.
(κατηγορία CPV 35100000-5)
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο i-supplies

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο
ΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ

ΠΡΟΦΟΡΔ

ΝΑ

ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» ΔΩ ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

13-12-2017 και ώπα 14:00 πμ
ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ
ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ

(ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ)

ΝΑ

ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ MAIL:

apontikaki@chaniahospital.gr
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

ΒΟΗΘΗΣΙΚΏΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟ. ΥΑΝΙΩΝ.
(καηηγοπία CPV 35100000-5)
1899→3.600,00 επξώ

ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

17REQ002353627

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Πξνϋπνινγηζκόο : 4.340,00 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνϋπνινγηζκόο: 3.500,00 επξώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ημείυζη: Γηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.
Πξνκήζεηα

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

Σει: 28210 (22306)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Ηι. Σαρ/κείν: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΒΟΗΘΗΣΙΚΏΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΏΝ ΣΑΘΜΩΝ (καηηγοπία CPV 35100000-5)
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ
ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΙΩΝ
σεηικά: α) Υποςπγική Απόθαζη με θέμα “Οπγάνωζη, εκπαίδεςζη και ενημέπωζη πποζωπικού ηων
επισειπήζεων-εγκαηαζηάζεων ζε θέμαηα πςποπποζηαζίαρ” (ΦΕΚ Β2434/12-9-2014)
ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ ΓΝ Υαλίσλ ππάξρνπλ εηθνζηπέληε (25) Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί. Οη δεθαέμη (16)
από απηνύο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα εξγαιεία θαη κέζα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Β.1 ηνπ άξζξνπ
11 ηεο (α) ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, ηα νπνία είλαη:
 ινζηόο δηάξξεμεο,
 ηζεθνύξη,
 θηπάξη,
 αμίλα,
 ζθεπάξλη,
 αληηππξηθή θνπβέξηα (ένα ηεμάσιο για κάθε ένα από αςηά ηα έξι είδη), θνξεηόο θαλόο,
 πξνζηαηεπηηθό θξάλνο,
 Αηνκηθή πξνζσπίδα κε θίιηξν (δςο ηεμάσια για κάθε ένα από ηα ηπία αςηά είδη).
Οη ππόινηπνη ελλέα (9) Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ όια ηα παξαπάλσ εξγαιεία θαη κέζα θαη
επηπιένλ κηα πιήξε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β.2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ. Αλαγθαία
θξίλεηαη ε επείγνπζα πξνκήζεηα ησλ αθόινπζσλ πιηθώλ αλαιπηηθά σο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1:
Πίλαθαο 1
Πεπιγπαθή Τλικού

ηαθμόρ
ηύπος Β.1
(ηεκάρηα)

ηαθμόρ
ηύπος Β.2
(ηεκάρηα)

ινζηόο δηάξξεμεο
1
1
ηζεθνύξη
1
1
θηπάξη
1
1
αμίλα
1
1
ζθεπάξλη
1
1
αληηππξηθή θνπβέξηα
1
1
θνξεηόο θαλόο
2
2
πξνζηαηεπηηθό θξάλνο
2
2
αηνκηθή πξνζσπίδα κε θίιηξν
2
2
πιήξεο αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή
1
Πποϋπολογιζμόρ ζεη εξοπλιζμού (€)
50
300
ςνολική πποϋπολογιζόμενη δαπάνη (3.500 € πλέον ΦΠΑ 24%)

ύνολο
ηεμασίυν
(16 ζηαζκνί
Β.1 + 9
ζηαζκνί Β.2)
25
25
25
25
25
25
50
50
50
9
3.500 €
4.340 €

Πποζθεπόμενη
ηιμή άνες ΦΠΑ
24%

Σα δεηνύκελα βνεζεηηθά εξγαιεία θαη κέζα ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11, παξ. Β.1 θαη Β.2, ηεο (α) ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ Β2434/12-92014). Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα
εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ
ηεο πξνζθνξάο επί ποινή αποππίτευρ.
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
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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. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73, Σο
ζςγκεκπιμένο δικαιολογηηικό θα πποζκομίζεηαι ζε δεύηεπο ζηάδιο μαζί με ηο ζςμθυνηηικό από ηον
εκάζηοηε μειοδόηη.
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.
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 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.
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