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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘

ΧΑΝΙΑ:

21 -05 -2019

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ:

11178

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την με αρ.πρωτ.26/ΠΡΚ15/09-05-2019 (ΑΔΑ:ΨΒΜΝ46907Τ-Κ6Ρ)
Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Χανίων 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
« ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TΡΙΩΝ (3) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
(CPV:50800000-3)»
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»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

εώς

την

Π’αρασκευή 31-05-2019 και ώρα 14:00μμ.
ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

(ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ)

ΝΑ

ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ MAIL:

apontikaki@chaniahospital.gr
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3)ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ (CPV:50800000-3)

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

0879-9.000,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

19REQ004983306

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός : 9.000,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός: 7.258,07 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Τηλ: 28210 22335
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ηλ. Ταχ/μείο: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«Αντικατάσταση τριών παλιών συγκροτημάτων φυγοκεντρικών ανεμιστήρων και των
αντίστοιχων πλευρικών λαμαρινών σε ένα συγκρότημα εξ΄ αυτών με νέα σε Πύργους
Ψύξης τύπου ΠΑΚ 72 F του Γ. Ν. Χανίων»
Προκειμένου να αντικατασταθούν τρία παλιά, υπολειτουργούντα συγκροτήματα, το καθένα
αποτελούμενο εκ τριών (3) φυγοκεντρικών ανεμιστήρων και των αντίστοιχων πλευρικών λαμαρινών
σε ένα συγκρότημα εξ΄ αυτών, των Πύργων Ψύξης του συστήματος Κεντρικού Κλιματισμού του
Νοσοκομείου, απαιτείται η εκτέλεση των ακόλουθων σιδηρουργικών, μηχανουργικών και
ηλεκτρολογικών εργασιών:
(α) Αποξήλωση των εγκατεστημένων και ήδη εκτός λειτουργίας τριών συγκροτημάτων ανεμιστήρων
και των αντίστοιχων πλευρικών λαμαρινών σε ένα συγκρότημα εξ΄ αυτών, οι οποίες έχουν υποστεί
διάβρωση μη επισκευάσιμη, των Πύργων Ψύξης.
(β) Εγκατάσταση τριών νέων συγκροτημάτων ανεμιστήρων επί τριών ανεξαρτήτων νέων
σιδηροκατασκευών παρά έκαστον των αντίστοιχων Πύργων Ψύξης εδραζόμενων επί του εκ μπετόν
δαπέδου καθώς και εγκατάσταση των αντίστοιχων νέων πλευρικών λαμαρινών σε ένα συγκρότημα
εξ΄ αυτών και στεγανοποίησή τους.
(γ) Κατασκευή κατάλληλων επεκτάσεων των εξόδων αέρα εκάστου των τριών συγκροτημάτων ώστε
να προσαρμοσθούν στις υπάρχουσες οπές των πλευρικών λαμαρινών του αντίστοιχου Πύργου, και
στεγανοποίηση των αρμών με ειδικό ελαστικό παρέμβλημα που ταυτόχρονα θα απορροφά τους
τυχόν μικροκραδασμούς από την λειτουργία του συγκροτήματος ανεμιστήρων, χωρίς να καταπονεί
τις πλευρικές λαμαρίνες του Πύργου Ψύξης. Οι εν λόγω πλευρικές λαμαρίνες θα είναι
κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα καλής ποιότητας πάχους 2,5 mm,
βαμμένες, με την αναγκαία κοχλίωση, σε ειδικές διαστάσεις (τρία τεμάχια Χ 1,00 m X 1,80m εκάστη
πλευρά) με τις αντίστοιχες οπές για τους ανεμιστήρες, στερεωμένες με ανοξείδωτες βίδες και
στεγανοποιημένες ερμητικά.
(δ) Εργασίες ευθυγράμμισης εκάστου των τριών συγκροτημάτων με τον αντίστοιχο υφιστάμενο
κινητήρα, τοποθέτηση ιμάντων, ηλεκτρική σύνδεση κινητήρα, δοκιμές και παράδοση των
αντίστοιχων Πύργων Ψύξης σε ασφαλή και ομαλή λειτουργία.
Τα απαιτούμενα, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά,
εκτός από τα τρία συγκροτήματα των ανεμιστήρων, θα προμηθευθεί με δαπάνες του ο ανάδοχος
του έργου, ο οποίος έχει επίσης και την υποχρέωση πληρωμής όλων των σχετικών εργατικών
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δαπανών και εν γένει αποζημιώσεων καθώς και των μισθωμάτων, κλπ, των απαιτούμενων ειδικών
μηχανημάτων και εργαλείων.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες, για την κάθε μία από αυτές, τεχνικές
προδιαγραφές και με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.
O ανάδοχος του υπόψη έργου υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες αυτές σε συνεργασία με την
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και με προγραμματισμό τέτοιο που να περιορίσει στο ελάχιστο
την εξ αιτίας τους όχληση των λειτουργιών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
Οι υποψήφιοι να αναλάβουν την εκτέλεση των υπόψη εργασιών υποχρεούνται να επισκεφθούν τον
τόπο του έργου, να λάβουν γνώση των συνθηκών εκτελέσεώς του και των διαθέσιμων σχεδίων και
να δηλώσουν τούτο υπευθύνως στο έγγραφο της προσφοράς τους.
Οι παραπάνω εργασίες εκτιμώνται ως ενιαίο αντικείμενο «κατ' αποκοπή» και το κόστος τους, με τις
τρέχουσες τιμές αγοράς, προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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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.
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.
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