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ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ
7η ΤΠΕ ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΚΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΚΟ ΧΑΝΚΩΝ
‘’ Ο ΑΓΚΟ ΓΕΩΡΓΚΟ ‘
ΧΑΝΚΑ: 05/10/2020
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 21507
ΤΝΟΠΣΚΚΑ ΣΟΚΧΕΚΑ ΔΚΑΓΩΝΚΜΟΤ
Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ» με τθν υπ’ αρικμ. 24/πρκ 31/18-09-2020 (ΑΔΑ
Ω7ΞΟ46907Σ-ΧΦΣ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 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
ΑΝΑΚΟΚΝΩΝΕΚ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΧΕΣΚΚΑ ΜΕ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΕΞOΠΛΚΜΟΤ ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΩΝ ΔΟΕΩΝ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΤ (CPV 33141626-4)
ΑΝΑΙΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
ΕΚΔΟ ΔΚΑΓΩΝΚΜΟΤ
ΚΡΚΣΗΡΚΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
Ζρευνα Αγοράσ μζςω τθσ πλατφόρμασ i-supplies
Σθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ
ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΩ ΣΗ
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
« i-supplies» ζωσ τθν Σρίτη 13-10-2020 και ώρα 11:00π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΣΗΝ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Ε-MAIL:
xgalani@chaniahospital.gr
ΣΟΠΟ ΔΚΕΝΕΡΓΕΚΑ
Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΕΞOΠΛΚΜΟΤ ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΩΝ ΔΟΕΩΝ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΤ
ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΚΑ
(CPV 33141626-4)
Κωδικόσ Αριθμοφ Εξόδου (ΚΑΕ)
1311
ΑΡΚΙΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)
20REQ007384899
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΚΙΕΚΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προχπολογιςμόσ : 23.805,02 ευρϊ ςυμπ.Φ.Π.Α.24%
Προχπολογιςμόσ : 19.197,60 ευρϊ άνευ .Φ.Π.Α.24%

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ορίηεται ςε (1) ζνα ζτοσ με δικαίωμα
τρίμθνθσ παράταςθσ ωσ προσ τθν απορρόφθςθ φυςικοφ ι οικονομικοφ
αντικειμζνου
θμείωςθ: Διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν : 120 θμζρεσ.
ΣΕΜΑΧΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

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

ΧΡΟΝΟ ΚΑΚ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ο ΔΚΟΚΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΚΟΤ

ΓΕΩΡΓΚΟ ΜΠΕΑ
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ΣΕΧΝΚΚΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ ΓΚΑ THN ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΕΞOΠΛΚΜΟΤ ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΩΝ ΔΟΕΩΝ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΤ

ΚΩΔΚΚΟ
Γ.Ν.
ΧΑΝΚΩΝ

1

128037

ΤΚΕΤΕ ΕΓΧΤΗ
ΤΓΡΩΝ ΔΙΑΛΤΜΑΣΩΝ
(K.ΠΑΡΑΣ.4.1.14)

ΖΗΣΟΤΜΕΝΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ
TEMAXIA

ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ
ΣΚΜΗ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Θ ΣΚΜΗ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΚ
ΟΤ

228.000

0,0842

ΚΩΔΚΚΟ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΚΟΤ

Α/
Α

ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΤ ΕΞOΠΛΚΜΟΤ ΧΟΡΗΓΗΗ
ΣΩΝ ΔΟΕΩΝ ΣΟΤ
ΦΑΡΜΑΚΟΤ (CPV
33141626-4)

ΜΕΡΚΚΟ
ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΚΚΟ
ΤΝΟΛΟ

4.1.14

Η ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ

19.197,60 €

4.607,42 €

23.805,02 €

ΣΕΧΝΚΚΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ ΓΚΑ ΣO ΕΚΔO ΜΕ Κ.Α 128037
<<ΕΞΟΠΛΚΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΩΝ ΔΟΕΩΝ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΤ>>
1. Να είναι διαφανείσ, λείεσ και απαλλαγμζνεσ από ξζνα ςϊματα.
2. Όλα τα τμιματα τουσ να ζχουν ικανοποιθτικι αντοχι ςε ςυνθκιςμζνεσ μθχανικζσ πιζςεισ.
3. Να είναι ςτείρεσ και ελεφκερεσ πυρετογόνων.
4. Σα προςτατευτικά καλφμματα να παραμζνουν ςτθν κζςθ τουσ μζχρι τθν χριςθ και να απομακρφνονται
εφκολα.
5. Σο ρφγχοσ διάτρθςθσ να είναι κατάλλθλο για το τρφπθμα τθσ φιάλθσ ωσ προσ τθν ςκλθρότθτα και τθν
κωνικότθτα και ςφμφωνα με ISO 8536/4.Να ζχει επιφάνεια λεία, άκρο αιχμθρό και οι χρωςτικζσ
ουςίεσ του πλαςτικοφ να μθν περιζχουν κάδμιο.
6. Ο αεραγωγόσ να φζρει μικροβιοκρατζσ φίλτρο (κατά προτίμθςθ από laflon) το οποίο να διατθρεί
ανεμπόδιςτθ τθ ροι του υγροφ, να είναι υδρόφοβο και να μθν επιτρζπει τθν παλινδρόμθςθ του αζρα.
7. Η παροχι του ςταγονοκαλάμου ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ (200) να είναι 20 ςταγόνεσ =1+0,1gr
περίπου Η απόςταςθ μεταξφ του άκρου ςταγονοςωλινα και εξόδου να μθν είναι μικρότερθ από
40mm.Η απόςταςθ μεταξφ του ςταγονοςωλινα και του φίλτρου να μθν είναι μικρότερθ από 20mm.
Σο τοίχωμα του ςταγονοκαλάμου δεν κα πρζπει να πλθςιάηει περιςςότερα από 5mm το τζλοσ του
ςωλινα. Ο ςωλινασ κα πρζπει να ρίχνει 20 ςταγόνεσ από απεςταγμζνο νερό 20C με ςυνεχι ροι και
να μεταφζρει όγκο 1+0,1 ml με ταχφτθτα ροισ 50-5 ςταγόνεσ/min.
8. Σο φίλτρο υγροφ να ζχει οπωςδιποτε διάμετρο πόρων μικρότερθ ι ίςθ με 10μ ϊςτε να κατακρατεί το
80% τουλάχιςτον των ςωματιδίων του ελαςτικοφ που πικανόν δθμιουργοφνται κατά τθν διάτρθςθ τθσ
φιάλθσ.
9. Ο κυρίωσ ςωλινασ να είναι εφκαμπτοσ, διαφανισ και άχρωμοσ. Σο μικοσ του (χωρίσ τον
ςταγονοκάλαμο) να είναι τουλάχιςτον 160cm.Να είναι ιςοπαχισ (ίδια εςωτερικά διάμετρο ςε όλο το
μικοσ) με διάμετρο 3 +0,1mm .Να αντζχει ελκτικι δφναμθ 15Ν επί 15sec.
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10. Ο ρυκμιςτισ (τφπου adelberg) να είναι ανοικτόσ κατά τθν αποκικευςθ.

11. το τμιμα για τθν προςκικθ φαρμάκων δεν πρζπει να παρατθρείται διαρροι αζρα μετά τθν
απομάκρυνςθ βελόνθσ 0,6mm. Να φζρει flash bal latex.
12. το τμιμα ςφνδεςθσ (με εςωτερικό κϊνο τφπου LUER LOCK) να μθν υπάρχει διαφυγι αζρα.
13. Η ςυςκευι να μθν παρουςιάηει διαρροι όταν με το ζνα άκρο κλειςτό διοχετευτεί από το άλλο άκρο
αζρασ με πίεςθ 200m bar.
14. Να είναι καταςκευαςμζνεσ από πρϊτεσ φλεσ που πλθροφν το πρότυπο ISO 8536-4.
15. H αποςτείρωςθ να γίνεται οπωςδιποτε μετά τθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ και να αλλοιϊνεται αυτι
κατά τθν διαδικαςία τθσ αποςτείρωςθσ. Δεν γίνονται αποδεκτζσ ςυςκευζσ ςτισ οποίεσ διατθρείται θ
ςυςκευαςία για τθ δίοδο του αερίου αποςτείρωςθσ.
16. Σα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν ςυςκευαςία πρζπει να ζχουν πόρουσ οι οποίοι να επιτρζπουν
τθν δίοδο του αερίου αποςτείρωςθσ, όχι όμωσ τθν είςοδο μικροοργανιςμϊν.Αυτά πρζπει να ατοξικά
και να μθν αλλθλεπιδροφν με το περιεχόμενο. Να επιτρζπουν τον οπτικό ζλεγχο του περιεχομζνου
και να ςφραγίηονται με ομαλι ςυγκόλλθςθ.
17. τθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ κα πρζπει να αναφζρονται-επιςθμαίνονται και οπωςδιποτε ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα τα παρακάτω:


Ονομαςία καταςκευισ



Εμπορικι ονομαςία και εργοςταςίου καταςκευισ



Επωνυμία υπεφκυνου κυκλοφορίασ

-Επεξθγιςεισ (γραπτζσ ι και με εικόνεσ) για τθν χριςθ και λειτουργία τθσ ςυςκευισ
-Ενδείξεισ ότι θ ςυςκευι είναι ςτείρα , ελεφκερθ πυρετογόνων και μιασ χριςθσ


Η μζκοδοσ αποςτείρωςθσ.



Η θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ αυτισ.
-Ενδείξεισ για το πϊσ χρθςιμοποιείται θ ςυςκευι ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ προειδοποίθςθσ να

γίνεται ζλεγχοσ κατά πόςο θ ςυςκευι είναι άκικτθ.
-Ζνδειξθ ότι θ ςυςκευι δεν είναι κατάλλθλθ για χοριγθςθ αίματοσ θ παραγϊγων αυτοφ.


Χαρακτθριςμόσ τθσ παρτίδασ

-Η επιςιμανςθ ότι 20 ςταγόνεσ απεςταγμζνου νεροφ του ςωλινα του ςταγονοκαλάμου μεταφζρουν
όγκο 1+0,1ml.
-H επιςιμανςθ ότι θ ςυςκευι κα πρζπει να καταςτρζφεται μετά τθν χριςθ.
18. Η ςυςκευαςία και οι επιςθμάνςεισ ςε αυτι κα πρζπει γενικά να είναι ςφμφωνεσ με το πρότυπο ISO
8536-4.
19. Οι ςυςκευζσ πρζπει να φζρουν τθν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42/ΕΟΚ και τθν
ΚΤΑ2480/94* ΦΕΚ 679/Β/13-09-1994, ΦΕΚ 755/Β/7-10-1994].
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Για τον λόγο αυτό ςτισ προςφορζσ κα πρζπει να υπάρχει ςυνθμμζνο ζγκυρο πιςτοποιθτικό
κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ από το οποίο να προκφπτει ότι το προςφερόμενο είδοσ φζρει τθ ςιμανςθ CE.
Οι προμθκευτζσ μαηί με τθν προςφορά τουσ, πρζπει να κατακζςουν και δείγμα τθσ προςφερόμενθσ
ςυςκευισ.
Οι προμθκευτζσ, διακινθτζσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Τ.Α 83/833/99 όπωσ αυτι τροποποιικθκε
‘’Περί ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των εταιρειϊν διακίνθςθσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων’’
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΕΚΑΠΣΤ ΑΠΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΤΠΑΡΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ CE ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΔΩΝ(ΧΕΣΙΚΗ ΤΠ.ΑΠΟΦΑΗ 1348/2004

ΔΚΚΑΚΟΛΟΓΗΣΚΚΑ

ΔΚΑΓΩΝΚΜΟΤ

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 κράτουσ-μζλουσ 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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