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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
7η ΤΠΕ ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ‘
ΧΑΝΙΑ: 09/12/2020
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 26944
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ» με τθν υπ’ αρικμ. .30/πρκ 43/07-12-2020 (ΑΔΑ 9Λ6Ξ46907ΣΖΕΜ) απόφαςθ του Δ.. του Γ.Ν. Χανίων και ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,το
Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπωσ αυτοί ιςχφουν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΩΝ ΤΨΗΛΗ ΡΟΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ (CPV 44611200-8)
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ COVID
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
Ζρευνα Αγοράσ μζςω τθσ πλατφόρμασ i-supplies
Σθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
βάςει τιμισ
ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
ΜΕΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» ζωσ τθν
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
Σρίτη 15-12-2020 και ώρα 10:00π.μ.
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ
ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ
ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Ε-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΩΝ ΤΨΗΛΗ ΡΟΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ
(CPV 44611200-8) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ COVID

Κωδικόσ Αριθμοφ Εξόδου (ΚΑΕ)
ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

7127
20REQ007801721

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προχπολογιςμόσ : 12.000,00 ευρϊ ςυμπ.Φ.Π.Α.24%
Προχπολογιςμόσ : 9.677,42 ευρϊ άνευ .Φ.Π.Α.24%

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
ημείωςη: Διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν : 120 θμζρεσ.
ΣΕΜΑΧΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

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

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΑ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΜΧ

ΑΞΙΑ ΣΜΧ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΚΟΣΟ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΚΑΕ

Προμικεια Αναπνευςτιρων
Τψθλισ Ροισ Οξυγόνου (CPV
44611200-8) για τισ ανάγκεσ
τθσ κλινικισ COVID

3

3.225,81 €

9.677,42 €

2.322,58 €

12.000,00 €

7127

TEΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΚΕΤΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΕ ΤΨΗΛΗ ΡΟΗ
 Να διακζτει ενςωματωμζνο υγραντιρα.
 Να διακζτει κερμαινόμενο αναπνευςτικό κφκλωμα με ενςωματωμζνο αιςκθτιρα ελζγχου κερμοκραςίασ χωρίσ
εξωτερικά καλϊδια και αυτοτροφοδοτοφμενο κάλαμο νεροφ με δφο φλοτζρ για τθ μζγιςτθ αςφάλεια του
αςκενοφσ. Διάρκεια χριςθσ ςε αςκενι 14 θμζρεσ.
 Nα απεικονίηεται ςε οκόνθ θ κερμοκραςία του κυκλϊματοσ, θ ροι (L/min) και το ποςοςτό οξυγόνου που
λαμβάνει ο αςκενισ.
-

Να ρυκμίηεται θ κερμοκραςία από 31ΟC ζωσ 37oC

-

Nα παρζχει ροι από 2 L/min ζωσ 60 L/min και να μθν απαιτείται επιτοίχια παροχι αζρα.

-

Να ζχει δυνατότθτα παροχισ Ο2 από 21% ζωσ και 100% από ροόμετρο και να μθν απαιτείται ςφνδεςθ
απευκείασ με τθν επιτοίχια παροχι Ο2.

-

Να διακζτει ςφςτθμα απολφμανςθσ τθσ ςυςκευισ για αςφαλι εφαρμογι ςε άλλο αςκενι. H διαδικαςία να
γίνεται αυτόματά μζςω του λογιςμικοφ προγράμματοσ τθσ ςυςκευισ, επιπλζον να εμφανίηεται ςτθν οκόνθ αν
πραγματοποιικθκε και είναι αςφαλισ για εφαρμογι ςτον επόμενο αςκενι.

-

Να υπάρχει θ δυνατότθτα κλειδϊματοσ τθσ οκόνθσ.

-

Να διακζτει φίλτρο κακαριςμοφ του ατμοςφαιρικοφ αζρα που ειςζρχεται ςτθ ςυςκευι και να εμφανίηεται ςτθν
οκόνθ ζνδειξθ όταν απαιτείται αλλαγι.

-

Να ζχει ενςωματωμζνουσ ςυναγερμοφσ με φωτεινζσ και θχθτικζσ ενδείξεισ.

-

Να είναι φορθτό μικροφ βάρουσ.

-

Να ςυνοδεφεται από ςτατϊ , βάςθ ςτιριξθσ τθσ ςυςκευισ ςτο ςτατϊ και καλάκι αποκικευςθσ αναλωςίμων.

-

Να βεβαιϊνεται από τον καταςκευαςτικό οίκο ότι ο προμθκευτισ αποτελεί εξουςιοδοτθμζνο διανομζα ςτθν
Ελλάδα.

-

Να διακζτει πιςτοποιθμζνο τεχνικό από τον καταςκευαςτικό οίκο.
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ΟΡΟΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ και να το παραδϊςει ςε
λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα
με τουσ τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ οδθγίεσ και τα
ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, ςτο χϊρο που
διακζτει.
1.2. Η παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν εγκατάςταςθ
και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ νομοκεςία. Οι
περιγραφόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ δυνατότθτεσ του μθχανιματοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε περίπτωςθ με τα
απαιτοφμενα εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό
δεν είναι δυνατό ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, με τθν διαδικαςία των εξετάςεων ςε αςκενείσ (αφορά τθν
διαδικαςία οριςτικισ παραλαβισ).
1.3. Σο υπό προμικεια μθχάνθμα, κακϊσ και όλα τα είδθ και υλικά, που κα προςκομίςει ο προμθκευτισ ςτο
Νοςοκομείο για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του μθχανιματοσ, πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα,
χωρίσ ελαττϊματα και να ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία
και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. Επίςθσ ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ENISO
13485:16 και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει πιςτοποιθτικό CE. Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά.
2. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΤΗΕΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΕΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ
ΚΛΠ.
2.1. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ EN ΙSO 9001:2015, ENISO
13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, και όςον αφορά τθν τεχνικι
υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων το ENISO 13485:16, με πιςτοποιθτικό επίςθμου οργανιςμοφ
πιςτοποίθςθσ, το οποίο και κατατίκεται με τθν προςφορά κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν
ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων.
Επίςθσ να διακζτει Βεβαίωςθ υμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο φςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΗΗΕ (ςφμφωνα
με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006).
2.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΕΩΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ
2.2.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό για
τθ ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Η ςφνκεςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ, κακϊσ και τα τυπικά κλπ
προςόντα των απαςχολοφμενων να αναφερκοφν αναλυτικά ςτθν προςφορά, όπωσ και τα αντίςτοιχα
διακριβωμζνα όργανα.
2.2.2. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του μθχανιματοσ για τρία (3) τουλάχιςτον
χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ωσ και τθν
εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα τουλάχιςτον (10) ζτθ, με ζγγραφθ επιβεβαίωςθ. Κατά τθ
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου μθχανιματοσ προερχόμενθ
από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά,
υλικά κλπ.
2.2.3. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να επιλφει οποιαδιποτε βλάβθ προκφψει εντόσ 48 ωρϊν από τθν
γνωςτοποίθςι τθσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ να παρζχεται μθχάνθμα αντικατάςταςθσ.
2.2.4. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να παραδϊςει:
3
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α. Πλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICEMANUALS) ςτθν ελλθνικι ι
αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και όλα τα ςχεδιαγράμματα των επιμζρουσ τμθμάτων του μθχανιματοσ. Επίςθσ να
δοκεί εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ (κωδικοί πρόςβαςθσ, κάρτα, κλπ) ςτο τμιμα ΒΙΣ, κακϊσ και αντίγραφο των
αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Πριν τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ κα
πραγματοποιείται ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (χριςτεσ και μθχανικοί) εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο από το
Νοςοκομείο.
β. Πλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ
καταςκευαςτικοφ οίκου (OperationManuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και
λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κατά τθν
παράδοςθ του μθχανιματοσ, ενϊ ςτθν αρχικι προςφορά μπορεί να δοκεί ςτθν αγγλικι και κατά προτίμθςθ και
ςτθν ελλθνικι.
3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ
Πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ όπωσ και για τουσ μθχανικοφσ του τμιματοσ
βιοϊατρικισ τεχνολογίασ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι
γλϊςςα.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Ο οικονομικόσ φορζασ που λαμβάνει μζροσ ςτον παραπάνω διαγωνιςμό οφείλει να υποβάλει θλεκτρονικά τα εξισ
ζγγραφα δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία τησ αξιολόγηςησ τθσ
προςφοράσ κακϊσ και πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ (εφόςον δεν είναι φυςικό πρόςωπο).

α) Όςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου
ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσμζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73.

β) Όςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ.

γ) Όςον αφορά τθν παράγραφο 4, περίπτωςθ β' του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ χϊρα του οικονομικοφ φορζα δεν εκδίδει τα ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι
το πιςτοποιθτικά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α) – γ)

(όπωσ αυτά αναφζρονται και ςτισ

παράγραφοσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73), τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.

δ) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου
επαγγελματικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται
θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ,
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι
αρχι Οργανιςμοφ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
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