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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘
ΥΑΝΙΑ: 13 - 09 - 2019
ΑΡ. ΠΡΧΣΟΚ. : 19221
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 14/πξαθη.29/05-09-2019 απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.
Υαλίσλ(ΑΔΑ:Φ0846907Σ-Δ92) θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νόκν
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ). Όπσο απηνί ηζρύνπλ
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ (CPV 33140000-3)
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΧΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο i-supplies

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν
βάζεη ηηκήο
ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΕΧΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
ΜΕΧ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο ηελ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ

Πέμπηη 19-09-2019 και ώπα 13:00μμ.

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΧΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΧ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ
ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Ε-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΧΡΓΙΟ»
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΗΦΙΑΚΗ
ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ (CPV 33140000-3)

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

1311-6.200,00€

ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

19REQ005551511

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Πξνϋπνινγηζκόο : 6.200,00 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνϋπνινγηζκόο : 5.000,00 επξώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΧΡΓΙΟ»
ημείωζη: Δηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

ΣΕΜΑΥΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Σει: 28210 22310 Ε-mail: xgalani@chaniahospital.gr

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
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ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΔ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Πεπιγπαθή είδοςρ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ
ΦΠΑ

ΚΧΓΙΚΟ
ORCO

Δκηιμώμενη
ηιμή

Α/Α

Ποζόηηηα ζε
ΣΔΜΑΥΙΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΘΧΡΑΚΑ

265555

Απνζηεηξσκέλν Κάληζηξν
ηνπιάρηζηνλ 800 ml γηα ζύλδεζε
ζε ςεθηαθό ζύζηεκα
παξνρέηεπζεο ζώξαθα, κε θίιηξν
γηα ηελ απνθπγή εηζξόθεζεο
πγξώλ ζηε ζπζθεπή.

50

50,00 €

2.500,00 €

600,00 €

3.100,00 €

265556

Απνζηεηξσκέλνο ζσιήλαο δηπινύ
απινύ κε κνλό ζπλδεηηθό θαη clamp
γηα ζύλδεζε ζε ςεθηαθό ζύζηεκα
παξνρέηεπζεο ζώξαθα.

50

40,00 €

2.000,00 €

480,00 €

2.480,00 €

265557

Απνζηεηξσκέλνο ζσιήλαο δηπινύ
απινύ κε δηπιό ζπλδεηηθό θαη
clamp γηα ζύλδεζε ζε ςεθηαθό
ζύζηεκα παξνρέηεπζεο ζώξαθα.

50

10,00 €

500,00 €

120,00 €

620,00 €

5.000,00 €

1.200,00 €

6.200,00 €

ΤΝΟΛΟ

150

Για όλα τα παραπάνω ο μειοδότθσ κα πρζπει να διακζςει ωσ ΔΩΡΕΑΝ ΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ το

παρακάτω μθχάνθμα:
Φορθτι ψθφιακι παροχζτευςθ κϊρακοσ, με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ:
  Πλιρεσ ςφςτθμα με ενςωματωμζνθ πθγι αναρρόφθςθσ και δυνατότθτα ψθφιακισ ρφκμιςθσ
τθσ ζνταςισ τθσ.
  Ψθφιακι οκόνθ ενδείξεων για τθν θλεκτρονικι καταγραφι του βακμοφ τθσ αναρρόφθςθσ,
τθσ ποςότθτασ διαφυγισ αζρα και παροχετευόμενων υγρϊν ςε πραγματικό χρόνο και γραφικι
παράςταςθ τθσ μεταβολισ.
  Δυνατότθτα μεταφοράσ δεδομζνων ςε ΗΥ και επεξεργαςία τουσ με το ανάλογο software.
  Σφςτθμα ςυναγερμοφ ςε περίπτωςθ ανωμαλιϊν ι προβλθμάτων κατά τθ κεραπεία.
  Η ςφνδεςθ των αναλωςίμων ςτθ μονάδα να μθν μπορεί να γίνει με λάκοσ τρόπο και θ
ςυςκευι να λειτουργεί χωρίσ τθν ανάγκθ προςκικθσ νεροφ.
  Λειτουργία με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία, με διάρκεια τουλάχιςτον 4 ωρϊν, ϊςτε να είναι
δυνατι θ κινθτοποίθςθ του αςκενοφσ, χωρίσ να δεςμεφεται από καλϊδια.
  Βάςθ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ.
  Μικρό, φορθτό μζγεκοσ.
  Ιμάντα μεταφοράσ τθσ μονάδασ από τον αςκενι.
  Εξαςφάλιςθ αντικατάςταςθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ, εντόσ εβδομάδασ.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

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.
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 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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