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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

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

ΧΑΝΙΑ: 11 -02 - 2020
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 3207

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ’ αριθμ. 23/πρκ/1/20-01-2020(ΑΔΑ:945746907Τ-9Φ6)

Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίωνκαι 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 «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ»
(CPV:38434540-3)
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 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την Δευτέρα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

17 -02-2020 και ώρα 10:00π.μ

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»
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)
ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

(CPV:38434540-3)

7127-7.440,00 ευρώ

20REQ006262408
Προϋπολογισμός 7.440,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός : 6.000,00 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
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Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

TEMAXIO

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ: 28210 22335 Ε-mail: apontikaki@chaniahospital.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ
1. Συσκευή κατάλληλη για την πλύση – απολύμανση σκωραμίδων, αυτόματης λειτουργίας,
σύμφωνη με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.
2. Να είναι καινούργιο , αμεταχείριστο , τελευταίας τεχνολογίας.
3. Να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση.
4. Η φόρτωση να γίνεται οπωσδήποτε από το εμπρός μέρος του πλυντηρίου και να φέρει
υποδοχές στερέωσης σκωραμίδων - ουροδοχείων, ώστε να αποφεύγεται η επαφή του χρήστη με τα
εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου.
5. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με ψηφιακή οθόνη, εύχρηστο πληκτρολόγιο και οπτικές /
ακουστικές ενδείξεις λειτουργίας και βλαβών.
6. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου λειτουργίας, το οποίο να παρακολουθεί πιστά και να υποδεικνύει
στην οθόνη τα στάδια του εκτελούμενου προγράμματος, τυχόν συναγερμούς, να επιτρέπει την
βελτιστοποίηση της πλύσης και την προσαρμογή των προγραμμάτων στις ανάγκες του Νοσοκομείου.
7. Να παρέχει αποδοτικά αποτελέσματα καθαρισμού μέσω σταθερών και περιστρεφόμενων
ακροφυσίων.
8. Ο ατμός να μεταφέρεται μέσων των ακροφυσίων πλύσης για την εξασφάλιση της πλήρους
απολύμανσης του δικτύου πλύσης κατά την διάρκεια της διαδικασίας.
9. Να συνοδεύεται με στήριξη – σχάρα φόρτωσης σκωραμίδων – ουροδοχείων.
10. Να πραγματοποιεί πλύση και θερμική απολύμανση σκωραμίδων και ουροδοχείων. Να
απολυμαίνει στους 90- 95ο C.
11. Να έχει επιλεγόμενα προγράμματα λειτουργίας (σύντομο, κανονικό, εντατικό) και δυνατότητα
ρύθμισης του χρόνου πλύσης και θερμοκρασίας.
12. Να παρέχει τη δυνατότητα απομνημόνευσης τελευταίου κύκλου.
13. Να δύναται να διαθέτει δοσομετρική αντλία υγρού αφαλάτωσης και αντλία απορρυπαντικού
(να προσφερθούν προς επιλογή).
14. Να διαθέτει διάταξη που δεν θα επιτρέπει την έναρξη του προγράμματος αν δεν έχει ασφαλίσει
η πόρτα. Να κλειδώνει με την έναρξη του προγράμματος και να ξεκλειδώνει με τη λήξη του για την
αποφυγή ανοίγματος κατά την διάρκεια λειτουργίας του.
15. Να έχει διάταξη μόνωσης ώστε να επιτυγχάνεται η χαμηλότερη δυνατή στάθμη θορύβου στον
περιβάλλοντα χώρο.
16. Να αναφερθούν οι απαραίτητες υποδομές του χώρου για την πλήρη εγκατάσταση και ασφαλή
λειτουργία του μηχανήματος. Να είναι διαστάσεων περίπου 550x500x1600 h mm.
17. Να παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα.
18. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για
τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
19. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με
αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα
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φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως product data, manual κλπ.
20. Ο κατασκευαστικός οίκος να φέρει πιστοποίηση CE.
21. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για κάθε
επιμέρους τμήμα για μία δεκαετία.
22. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service
(να αναφερθεί η πόλη όπου εδρεύει).
23. Να δεσμευτεί γραπτώς η εταιρεία ότι θα παραδοθούν στην κλινική και την τεχνική υπηρεσία
εγχειρίδια λειτουργίας (operation manual) και εγχειρίδια συντήρησης (service manual) στα ελληνικά
με την παράδοση των μηχανημάτων.
24. Να δεσμευτεί γραπτώς η εταιρεία ότι θα γίνει εκπαίδευση εντός του νοσοκομείου στους
χειριστές και τους τεχνικούς του νοσοκομείου περί της τεχνικής υποστήριξης

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ: Α)ΣΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Β)ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

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,
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από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ε) Εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του, υποβάλλει μαζί με την
προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
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