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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

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

ΧΑΝΙΑ: 24

-06 - 2020

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 13754

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το

Γενικό

Νοσοκομείο

Χανίων

«

Ο

Άγιος

Γεώργιος»

με

την

υπ’

αριθμ.16/πρκ18/11-06-

2020(ΑΔΑ:6Π7Ξ46907Τ-Ψ6Α)Απόφαση του 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 αυτοί ισχύουν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ FM
200 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 35110000-8)»
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 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την Παρασκευή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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-07-2020 και ώρα 14:00μμ

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ
ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ Ε-MAIL: apontikaki@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ FM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

200 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 35110000-8)

1899-17.484,00€
0889- 2.480,00€

Προϋπολογισμός 19.964,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός : 16.100,00 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%
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ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
Τηλ: 28210 22335 Ε-mail: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντικατάσταση επτά φιαλών κατάσβεσης FM 200 με ανάκτηση κατασβεστικού μέσου
Τεχνικές Προδιαγραφές
Θα αντικατασταθούν επτά (7) υφιστάμενες φιάλες FM 200 του οίκου HYGOOD UK, με τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
ΦΙΑΛΗ
S/N

ΒΑΡΟΣ FM200
P/N

ΟΓΚΟΣ (lt)

AA111417 9120 33,8
ΑΑ113366 9130 53
ΑΑ113222 9140 107
ΑΑ113363 9130 53
ΑΑ113365 9130 53
ΑΑ113335 9130 53
ΑΑ111415 9120 33,8
Συνολική ποσότητα FM200 (kg)

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(kg)

ΣΕΠΤ 1999
ΟΚΤ 1999
ΟΚΤ 1999
ΟΚΤ 1999
ΟΚΤ 1999
ΟΚΤ 1999
ΣΕΠΤ 1999

21
29
87
29
29
29
21
245

Οι φιάλες εξυπηρετούν ισάριθμα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης στα Εργαστήρια και το
Φαρμακείο του ΓΝ Χανίων και θα αντικατασταθούν από αντίστοιχες νέες φιάλες.
Απαιτούνται τα εξής:
Α) Υλικά
1) Φιάλη FM, 32 LT, 25 BAR, με βαλβίδα, TPED,
2) Φιάλη FM, 52 LT, 25 BAR, με βαλβίδα, TPED,
3) Φιάλη FM, 106 LT, 25 BAR, με βαλβίδα, TPED,
4) Ετικέτα φιάλης FM 32/ 106/ 147/ 180 lt,
5) Διακόπτης ένδειξης χαμηλής πίεσης φιάλης FM,
6) Σωλήνας υψηλής πίεσης 50mm για φιάλη FM200,
7) Μαστός 2’’x2’’,
8) Κατασβεστικό μέσο FM200,

Τεμάχια 2
Τεμάχια 4
Τεμάχια 1
Τεμάχια 7
Τεμάχια 7
Τεμάχια 7
Τεμάχια 7
κιλά 48

Οι φιάλες FM200 θα φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (LPCB, VdS, UL, FM)
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη προμήθειας υλικών: 14.100€ πλέον ΦΠΑ 24% = 17.484€
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Β) Εργασίες
Μεταφορά νέων φιαλών στο χώρο τοποθέτησης τους, αποξήλωση υφιστάμενων φιαλών,
εγκατάσταση – σύνδεση νέων φιαλών στα αντίστοιχα συστήματα κατάσβεσης και παράδοση
τους σε καλή λειτουργία, μεταφορά παλαιών φιαλών σε πιστοποιημένο κέντρο ανάκτησης
FM 200 προς ανάκτηση και αποθήκευση του κατασβεστικού μέσου και απόσυρση των
φιαλών.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη εργασιών: 2.000€ πλέον ΦΠΑ 24% = 2.480€
Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ (υλικά και εργασίες): 19.964€
Σημειώσεις
1) Ο Ανάδοχος της αντικατάστασης των φιαλών FM200 θα πρέπει να
δραστηριοποιείται στο πεδίο της εμπορίας και εγκατάστασης συστημάτων
πυρόσβεσης και να διαθέτει, ή να συνεργάζεται, με ειδικά πιστοποιημένο κέντρο για
την ανάκτηση του κατασβεστικού μέσου FM 200 (να δηλωθεί το κέντρο ανάκτησης
και να κατατεθεί η ανάλογη πιστοποίηση με την προσφορά).
2) Η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και η εκτέλεση των εργασιών θα
γίνει από τον ίδιο Ανάδοχο, για το λόγο ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών ο
ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει: α) υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας των
φιαλών και των συστημάτων κατάσβεσης όπου αυτές θα τοποθετηθούν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και β) πιστοποιητικό καταστροφής για τις
αποσυρόμενες φιάλες FM200. Επομένως, ο μειοδότης θα αναδειχθεί με
κριτήριο τη συνολική τιμή προσφοράς του (υλικά και εργασία).
3) Η προς προμήθεια ποσότητα των 48 κιλών FM200 αντιστοιχεί στις εκτιμώμενες
απώλειες κατά τη διαδικασία ανάκτησης και αποθήκευσης του μέσου από τις
φιάλες προς απόσυρση (θεωρώντας αυτές πλήρεις), καθώς η ποσότητα που θα
ανακτηθεί θα εκπέσει από τη συνολική ποσότητα των 245 κιλών που απαιτείται για
την πλήρωση των νέων φιαλών. Αν ανακτηθεί μικρότερη ποσότητα, ενδέχεται να
χρειαστεί η προμήθεια επιπλέον κατασβεστικού υλικού FM 200. Στην περίπτωση Η
κατάθεση της προσφοράς θα γίνει κατόπιν αυτοψίας των ενδιαφερομένων (θα
χορηγηθεί σχετική βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία, που θα κατατεθεί μαζί με
την προσφορά).
4) αυτή θα κατατεθεί ανάλογη γραπτή προσφορά από τον Ανάδοχο.
5) Για την εγκατάσταση των νέων φιαλών θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι
σωληνοειδείς ενεργοποιητές, οι οποίοι θα διατεθούν από την Υπηρεσία. Οι φιάλες
θα φέρουν μανόμετρο για τον οπτικό έλεγχο της πίεσης τους, ενώ στην περίπτωση
πτώσης πίεσης θα υπάρχει σηματοδοσία στον αντίστοιχο πίνακα κατάσβεσης μέσω
του διακόπτη ένδειξης χαμηλής πίεσης που θα τοποθετηθεί σε κάθε φιάλη.
6) Τυχόν μικροϋλικά και αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για τις εργασίες βαρύνουν τον
Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στο κόστος εργασιών.
Οι εργασίες αντικατάστασης των φιαλών θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός διμήνου από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

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
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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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