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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ε

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ‘’
ΥΑΝΙΑ: 09-08-2017
Αξ. Πξσηνθ: 14449
Αξ. Γηαγσληζκνύ: 24Π
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ην ζέκα 15/πξθ17/1

εο

-06-2017 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, 2955/01 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.
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ
«ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ- ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΣΟΤ ΓΝΥ»
( ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV 24951230-6)
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ)- 24Π
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Η ρακειόηεξε ηηκή
ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ ΘΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ Δ ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ

ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ ΣΗΝ ΔΝΓΔΙΞΗ «ΠΡΟΦΟΡΑ» ΣΟ

ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΔΩ ΣΗΝ Παξαζθεπή
11-08-2017, ώξα 10.00 πκ.

ΑΓΑΜ ΔΓΚΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ

(ΑΓΑΜ: 17REQ001793079).

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ

«ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ- ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΣΟΤ
ΓΝΥ»
( ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV 24951230-6)

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)

0889
Πξνϋπνινγηζκόο : 5.000 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
εκείσζε: Γηάξθεηα ηζρύεηο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.

ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Δ ΔΤΡΧ €

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

ΒΛ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
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ΣΕΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ
ΕΣΗΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΥΟ – ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ Γ.Ν.ΥΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΗ, ΑΦΑΛΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ
Όιεο νη εξγαζίεο Δπαλειέγρνπ – Αλαγόκσζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ
ηνπ Γ.Ν.Υαλίσλ (θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα Γ.Ν.Υ., Θ.Φ.Π.Υ. θαη Γνκώλ), ζα
πξέπεη λα δηεθπεξαησζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο, ηεο
επηζηήκεο θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Σν είδνο ησλ ελ ιόγσ ππξνζβεζηήξσλ είλαη σο αθνινύζσο:
Ξεξάο ζθόλεο

6 Kg Pa

380 ηεκ.

Ξεξάο ζθόλεο

12 Kg Pa

4 ηεκ.

Ξεξάο ζθόλεο

12 Kg Pa (ηνπ.εθαξκνγήο)

14 ηεκ.

CO2

6 Kg

27 ηεκ

CO2

2 Kg

15 ηεκ.

10 Kg

2 ηεκ.

Σξνρήιαηνο

CO2

Σξνρήιαηνο

CO2

2 ηεκ.

30 Kg

Ξεξάο ζθόλεο

Σξνρήιαηνο

25 Kg

2ηεκ.

Ξεξάο ζθόλεο

Σξνρήιαηνο

50 Kg

3 ηεκ.

Αθξνύ

6 lit

7 ηεκ.

Αθξνύ

9 lit (ηνπ.εθαξκνγήο)

3 ηεκ.

Αθξνύ ηξνρήιαηνο

30 kg

1 ηεκ.

Ο αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζύλε ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο
ππξνζβεζηήξεο πνπ ζα πάξεη γηα έιεγρν κε ππξνζβεζηήξεο αληίζηνηρσλ
πξνδηαγξαθώλ γηα όζν δηάζηεκα ζα δηαξθέζεη ν επαλέιεγρνο.
Κάζε επίζθεςε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ
εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ελεκέξσζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξνο ηνλ
ΔΡΓΟΓΟΣΗ.
Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα εθδνζνύλ θαη λα
παξαδνζνύλ ζην Γ.Ν.Υαλίσλ νη ππεύζπλεο δειώζεηο πνπ ε λνκνζεζία νξίδεη
καδί κε ηα αληίζηνηρα ηηκνιόγηα.
Οη ελ ιόγσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα δηεθπεξαησζνύλ κέρξη ηέινο Απξηιίνπ ηνπ
2016.
Σν θόζηνο ζπκπ. ΦΠΑ ππνινγίδεηαη ζε 5.000 €
Γηα ηελ Σερληθή Τπεξεζία

ΠΤΡΙΓΩΝ ΓΟΤΡΑΚΗ
Μεραλ/γνο-Μερ/θόο
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό
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. Η 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.
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

ελδηαθεξνκέλνπ

ελώπηνλ

έλνξθε

βεβαίσζε,

αξκόδηαο

από

δηθαζηηθήο

ππεύζπλε
ή

δήισζε

δηνηθεηηθήο

ηνπ

αξρήο,

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο
-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο.
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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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