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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

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

ΧΑΝΙΑ: 04 -02 - 2020
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 2566

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ’ αριθμ. 22/πρκ1/20-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΡΗΥ46907Τ-

Μ3Ψ) 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 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(UPS)(CPV:34913000-0)
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 Τετάρτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

12 -02-2020 και ώρα 14:00μμ

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

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(UPS)(CPV:30913000-0)

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)
ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ (REQ)

1439-19.400,00 ευρώ

20REQ006235366
Προϋπολογισμός 19.400,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%
Προϋπολογισμός : 15.645,16 ευρώ άνευ .Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

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

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)
Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια είδους περιγράφονται στο φύλλο συμμόρφωσης
που ακολουθεί.

Α. ! ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α/α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Α.1

Ονομαστική τάση συσσωρευτή

Α.2

Αριθμός στοιχείων συσσωρευτή

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

12V

6
Α.3

Σχεδιαστικός Χρόνος Ζωής

Ελάχιστος χρόνος εγγύησης (πλήρους αποκατάστασης)*

>12 έτη

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 έτη
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ

Α.4

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το αργότερο 2
ημερολογιακούς
Α.5

Χρόνος παράδοσης

μήνες από την
ανάδειξη του
μειοδότη
Οι συσσωρευτές που
θα
παραδοθούν να είναι
κατασκευασμένοι το

Α.6

Χρόνος κατασκευής

πολύ 5 μήνες πριν την
παράδοσή τους. Η
ημερομηνία
κατασκευής να είναι
αποτυπωμένη

Α.7

Ονομαστική χωρητικότητα στους 25 °C για 10h εκφόρτιση
στα l,8V/cell

εμφανώς
πάνω
>100.0
Ah στο
τελικό προϊόν
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Ενέργεια παρεχόμενη κατά την εκφόρτιση/στοιχείο για
Α.8

χαμηλότερη τάση εκφόρτισηςτα l,60V/cell σε 30λεπτη

>1050W

εκφόρτιση
Α.9

Ονομαστικοί κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης για 50% D.o.D

>500

(Βάθος εκφόρτισης)

Συσσωρευτής κλειστού τύπου Μολύβδου-Οξέος (VRLA)
Α.10

τεχνολογίας AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης (maintenance

ΝΑΙ

free).
Α.11

Κιβώτια συσσωρευτών στεγανά για αποφυγή διαρροών

ΝΑΙ

ηλεκτρολύτη (leakproof)
Μήκος (max)

345mm

Πλάτος (max)

173mm

Ύφος (max)

240mm

Α.12
Διαστάσεις

Α.13

Τύπος Ακροδέκτη1

Α.14

Βάρος

ΩΣ ΣΧΗΜΑ 1
>31kg

Η εταιρεία κατασκευής των συσσωρευτών θα πρέπει να
Α.15

είναι μέλος της EUROBAT

ΝΑΙ

Η εταιρεία κατασκευής των συσσωρευτών να διαθέτει ISO
Α.16

9001 για την κατασκευή μπαταριών

ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

Η εταιρεία κατασκευής των συσσωρευτών να διαθέτει ISO
Α.17

14001

ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ
IEC 60896-21
IEC 60896-22

Α.18

Πιστοποιητικά Συσσωρευτών
BS 6290-Part 4
CE

*Κατά τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ο προμηθευτής οφείλει να αναλάβει όλες τις
δαπάνες που απαιτεί η αντικατάσταση του προβληματικού προϊόντος, εκτός των
εργασιών αποσύνδεσης αυτού και εγκατάστασης του νέου που θα πραγματοποιηθούν
από την τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν. Χανίων.

1Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος έχει πόλους διαφορετικούς από τους ζητούμενους, ο
προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αποστείλει μαζί με τις μπαταρίες και κατόπιν συνεννόησης με την
Τεχνική Υπηρεσία, όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την σύνδεση της συστοιχίας σε πλήρη και
κανονική λειτουργία. Τα παραπάνω υλικά θα παραδοθούν χωρίς επιπλέον χρέωση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους θα πρέπει να συμπληρωθεί
από τον διαγωνιζόμενο, το παραπάνω φύλλο συμμόρφωσης. Στις στήλες "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ"
και "ΑΠΑΙΤΗΣΗ" περιγράφονται τα ζητούμενα τεχνικά, φυσικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των συσσωρευτών
καθώς επίσης και απαιτήσεις που αφορούν τις εταιρείες παραγωγής τους.
Στην στήλη "ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ" σημειώνεται ΝΑΙ /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή
όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την τιμή του ζητούμενου χαρακτηριστικού στο
προσφερόμενο είδος.
Στη στήλη "ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ" θα καταγραφεί σαφής παραπομπή σε συνυποβαλλόμενα τεχνικά-κατασκευαστικά
φυλλάδια

ή

πιστοποιητικά

του

κατασκευαστικού

οίκου

στην

Ελληνική

ή

Αγγλική

γλώσσα.

Στα

συνυποβαλλόμενα θα σημειωθεί η αντιστοιχία του αναγραφόμενου χαρακτηριστικού με τον Α/Α της
προδιαγραφής - απαίτησης του φύλλου συμμόρφωσης τον οποίο πληροί.
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, α) να συμπληρώσει όλα τα κενά πεδία σε κάθε γραμμή του
πίνακα και β) να συνυποβάλλει όλα τα τεχνικά-κατασκευαστικά φυλλάδια ή πιστοποιητικά του
κατασκευαστικού οίκου που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά.
Η παράδοση των συσσωρευτών θα γίνει στις αποθήκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανιών, με έξοδα και
ευθύνη του προμηθευτή.
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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.
ε) Εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του, υποβάλλει μαζί με την
προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
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