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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

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

ΧΑΝΙΑ:

05 - 09- 2019

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 18649
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ’ αριθμ. 19/πρκ23/18-07-2019(ΑΔΑ:ΨΣΔΕ46907Τ4Ι9)απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων(ΑΔΑ:6ΣΛΩ46907Τ-Α6Σ) 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 ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (CPV:42500000-1)
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 Τρίτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

17-09-2019 και ώρα 11.00πμ.

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (CPV:42500000-1)

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

7112-6.716,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

19REQ005481715
Προϋπολογισμός :6.716,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός : 5.416,13 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:

•

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.700 € ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split) με επίτοιχη τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας

•

Ονομαστική ψυκτική ισχύς: 24.000 BTU/h

•

Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης

•

Πλήρως τηλεχειριζόμενο

•

Ενεργειακή κλάση Α++ ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, τεχνολογία inverter

•
•

Ψυκτικό ρευστό R32
o
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας σε ψύξη σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος (εξωτερική μονάδα) από -10
o
C έως 43 C
Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή
εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών για την εσωτερική μονάδα και τουλάχιστον
επτά (7) ετών για τον συμπιεστή
Χαμηλή στάθμη πίεσης θορύβου (χαμηλότερη των 50 dB(A) για την εσωτερική μονάδα)
Ειδικά αντιβακτηριδιακά / αντιαλλεργικά φίλτρα ή/και λειτουργία ιονισμού

•
•
•
•

Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ και πιστοποίηση EUROVENT

Σημειώσεις

1)
Οι προσφορές θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
μηχανημάτων και τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.
2)
Στις τιμές προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των κλιματιστικών, τα οποία θα
πρέπει να παραδοθούν σε καλή και ασφαλή λειτουργία. Η τοποθέτηση των κλιματιστικών θα πρέπει να γίνει
από αδειούχο ψυκτικό με πιστοποίηση χειρισμού φθοριούχων αερίων (άδεια τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη
Ψυκτικού).
Ειδικότερα:
Οι εσωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν στον ανατολικό και το δυτικό μεσότοιχο (διπλή γυψοσανίδα)
του χώρου. Η διαδρομή των σωληνώσεων, της αποχέτευσης συμπυκνωμάτων και της ηλεκτρικής
τροφοδοσίας των εξωτερικών μονάδων έχει μήκος περίπου 10 μ. για το πρώτο μηχάνημα και περίπου
12 μ. για το δεύτερο. Η διαδρομή καθ’ ύψος είναι περίπου 8μ. και για τα δυο μηχανήματα και οι
εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν στο δάπεδο του αύλειου χώρου εξωτερικά του εργαστηρίου με τις
κατάλληλες βάσεις.
• Όπου υπάρχουν επίτοιχες οδεύσεις σωληνώσεων-καλωδιώσεων σε εσωτερικούς χώρους, αυτές
τοποθετούνται εντός κατάλληλου πλαστικού καναλιού.
• Οι γραμμές ς παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα είναι διαθέσιμες στο σημείο τοποθέτησης των
εσωτερικών μονάδων.

3)
Οι προσφέροντες θα πρέπει να επισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων, κατόπιν
συνεννόησης κε την Τεχνική Υπηρεσία, και να δηλώσουν ότι έλαβαν ννώση των τεχνικών απαιτήσεων της
εγκατάστασης στην προσφορά τους.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΠΤΙΚΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.950 € ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
1) Σηπτικό Χ/Γ

•

Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split) με επίτοιχη τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας

•

Ονομαστική ψυκτική ισχύς: 18.000 BTU/h

•

Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης

•

Πλήρως τηλεχειριζόμενο

•

Ενεργειακή κλάση Α++ ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, τεχνολογία inverter

•
•

Ψυκτικό ρευστό R32
o
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας σε ψύξη σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος (εξωτερική μονάδα) από -10
o
C έως 43 C

•

Επώνυμη εταιρεία κατασκευής κε αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή
εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών για την εσωτερική μονάδα και τουλάχιστον
επτά (7) ετών για τον συμπιεστή

•

Χαμηλή στάθμη πίεσης θορύβου (χαμηλότερη των 45 dB(A) για την εσωτερική μονάδα)

•
•

Ειδικά αντιβακτηριδιακά / αντιαλλεργικά φίλτρα ή/και λειτουργία ιονισμού
Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ και πιστοποίηση EUROVENT
2) Αίθουσα Ενδοσκοπήσεων

•

Ομοίως με το α/α 1, με ονομαστική ψυκτική ισχύ 12.000 BTU/h

•

Σημειώσεις
Οι προσφορές θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
μηχανημάτων και τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.

4)

5)
Στις τιμές προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των κλιματιστικών, τα οποία θα
πρέπει να παραδοθούν σε καλή και ασφαλή λειτουργία. Η τοποθέτηση των κλιματιστικών θα πρέπει να γίνει
από αδειούχο ψυκτικό με πιστοποίηση χειρισμού φθοριούχων αερίων (άδεια τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη
Ψυκτικού).
Ειδικότερα:



α/α 1 (Σηπτικό Χ/Γ):

Η εσωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στο βόρειο μεσότοιχο (διπλή γυψοσανίδα) του χώρου (προς τον
χώρο 09.09). Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί επίτοιχα με κατάλληλη βάση εξωτερικά του
παρακείμενου χώρου Ακαθάρτων 09.09 (επάνω από το δώμα). Οι σωληνώσεις, η αποχέτευση
συμπυκνωμάτων και η καλωδίωση θα οδηγηθούν προς την εξωτερική μονάδα με συνολικό μήκος
διαδρομής περί τα 5 μέτρα.

•

α/α 2 (Αίθουσα Ενδοσκοπήσεων):

Η εσωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στο βόρειο μεσότοιχο (διπλή γυψοσανίδα) του χώρου (προς τον
χώρο 09.15). Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί επίτοιχα με κατάλληλη βάση εξωτερικά του χώρου
09.16 (κάτω από το κούφωμα του παραθύρου). Οι σωληνώσεις, η αποχέτευση συμπυκνωμάτων και η
καλωδίωση θα οδηγηθούν προς την εξωτερική μονάδα με συνολικό μήκος διαδρομής περί τα 5 μέτρα.
Λόγω του μεγάλου ύψους από τη στάθμη του εδάφους στο σημείο τοποθέτησης της εξωτερικής
μονάδας (10-12μ.), θα απαιτηθεί η χρήση κατάλληλου ανυψωτικού μηχανήματος (πλατφόρμας)
προκειμένου οι εργασίες εγκατάστασης να είναι ασφαλείς.
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•

Όπου υπάρχουν επίτοιχες οδεύσεις σωληνώσεων-καλωδιώσεων σε εσωτερικούς χώρους, αυτές
τοποθετούνται εντός κατάλληλου πλαστικού καναλιού.
• Οι γραμμές παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι διαθέσιμες στο σημείο τοποθέτησης των
εσωτερικών μονάδων.
6)
Οι προσφέροντες θα πρέπει να επισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων, κατόπιν
συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία, και να δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση των τεχνικών απαιτήσεων της
εγκατάστασης στην προσφορά τους.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 950 € ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:

•

Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split) με επίτοιχη τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας

•

Ονομαστική ψυκτική ισχύς: 18.000 BTU/h

•

Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης

•

Πλήρως τηλεχειριζόμενο

•

Ενεργειακή κλάση Α++ ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, τεχνολογία inverter

•

Ψυκτικό ρευστό R32
• Εγγυημένο εύρος λειτουργίας σε ψύξη σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος (εξωτερική μονάδα) από o
o
10 C έως 43 C

• πώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή
εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών για την εσωτερική μονάδα και
τουλάχιστον επτά (7) ετών για τον συμπιεστή

•

Χαμηλή στάθμη πίεσης θορύβου (χαμηλότερη των 45 dB(A) για την εσωτερική μονάδα)

•

Ειδικά αντιβακτηριδιακά / αντιαλλεργικά φίλτρα ή/και λειτουργία ιονισμού

•

Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ και πιστοποίηση EUROVENT

Σημειώσεις
1)Οι προσφορές θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
μηχανημάτων και τη διάρκεια της παρερχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.
2)Στις τιμές προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του κλιματιστικού, το οποίο θα
πρέπει να παραδοθεί σε καλή και ασφαλή λειτουργία. Η τοποθέτηση του κλιματιστικού θα πρέπει να γίνει
από αδειούχο ψυκτικό με πιστοποίηση χειρισμού φθοριούχων αερίων (άδεια τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη
Ψυκτικού). Ειδικότερα:
Η εσωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στο χώρο αναμονής του νεκροθαλάμου, έναντι της
μεσόπορτας προς τον χώρο περιποίησης θανόντων. Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί επίτοιχα
με κατάλληλη βάση εξωτερικά του χώρου. Οι σωληνώσεις, η αποχέτευση συμπυκνωμάτων και η
καλωδίωση θα οδηγηθούν προς την εξωτερική μονάδα, με συνολικό μήκος διαδρομής περί τα 6
μέτρα.

•
•

Όπου υπάρχουν επίτοιχες οδεύσεις σωληνώσεων-καλωδιώσεων σε εσωτερικούς χώρους,
αυτές τοποθετούνται εντός κατάλληλου πλαστικού καναλιού.
Η γραμμή παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα είναι διαθέσιμη στο σημείο τοποθέτησης της
εσωτερικής μονάδας.

7) Οι προσφέροντες θα πρέπει να επισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος,
κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία, και να δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση των τεχνικών
απαιτήσεων της εγκατάστασης στην προσφορά τους.
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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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