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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
7η ΤΠΕ ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ‘
ΧΑΝΙΑ: 15/09/2020
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 19913
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ» με τθν υπ’ αρικμ. 12/πρκ 26/13-08-2020 απόφαςθ του
Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων (ΑΔΑ Ψ2Θ646907Σ-Ε9Ξ) και ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Ν2286/95, Ν3329/2005,
Ν2955/01,το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ππωσ αυτοί ιςχφουν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΟΤ ΧΑΡΣΙΟΤ (CPV
30197630-1)
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ζρευνα Αγοράσ μζςω τθσ πλατφόρμασ i-supplies
Τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
βάςει τιμισ
ΟΙ ΡΟΣΦΟΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ « i-supplies» ζωσ τθν
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
Σετάρτη 23-09-2020 και ώρα 09:00π.μ.
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΤΑ ΛΟΙΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΧΩΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΛΑΤΦΟΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΡΟΣΤΑΛΟΥΝ
ΣΤΟ Ε-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΟΤ ΧΑΡΣΙΟΤ (CPV 30197630-1)

Κωδικόσ Αριθμοφ Εξόδου (ΚΑΕ)
ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

1311
20REQ007273063

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Ρροχπολογιςμόσ : 7.210,25 ευρϊ ςυμπ.Φ.Ρ.Α.24%
Ρροχπολογιςμόσ : 5.814,72 ευρϊ άνευ .Φ.Ρ.Α.24%

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ»
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε (1) ζνα ζτοσ με
δικαίωμα τρίμθνθσ παράταςθσ ωσ προσ τθν απορρόφθςθ φυςικοφ ι
οικονομικοφ αντικειμζνου
Σθμείωςθ: Διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν : 120 θμζρεσ.
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

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

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΑ
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ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΟ ΧΑΡΣΙ CPV 30197630-1

-

0,235

600

11.2.94

191662

ΧΑΤΙ ΓΙΑ ΥΡΕΗΧΟ ΟΛΛΟ
ΤΥΡΟΥ SONY UPP 110 HG.

3

262411

ΧΑΤΙ ΕΚΤΥΡΩΤΙΚΟ
ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΗΣ
ΑΤΜΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ VS10/2
TOY OIKOY STEELCO
ΙΤΑΛΙΑΣ.

4

82823

ΧΑΤΙ ΘΕΜ/ΚΟ ΟΛΟ
ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛ.SYSMEX
K-4500/1000 57Χ30Μ.

44

5

155920

ΧΑΤΙ ΘΕΜΟΓΑΦΙΚΟ
(ΜΙΛΙΜΕΤΕ) ΓΙΑ Κ/Φ
50MM.

12

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

2.843,50 €

682,44 €

3.525,94 €

2.886,00 €

692,64 €

3.578,64 €

1,87

56,10 €

13,46 €

69,56 €

11.2.76

2

ΜΕΡΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

0,52

22,88 €

5,49 €

28,37 €

-

ΜΜ

82845

ΤΕΜ

ΤΕΜ

1

ΧΑΤΙ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΗΣ
ΑΔΙΑΒΟΧΟ ΤΥΡΟΥ NON
WOVEN ΜΕ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΒΑΟΥΣ 60Γ
ΡΕΙΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΥΤΤΑΙΝΟΥΧΕΣ ΙΝΕΣ ΝΑ
ΡΟΣΦΕΕΤΑΙ ΣΕ
ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΜΟΦΗ
2 ΧΩΜΑΤΩΝ,ΝΑ
ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΙ Η
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΡΑΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤ
120Χ120CM.

ΤΝΟΛΑ

12100

ΤΕΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TIMH

ΠΟΟΣΗΣΑ

4,81

ΟΛΛΑ

ΚΔΚ
ORCO

ΤΕΜ

A
/
A

ΚΔ
ΠΣ

30

0,52

6,24 €

1,50 €

7,74 €

5.814,72 €

1.395,53 €

7.210,25 €

KATAΚΤΡΩΗ

12786

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

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) Πςον 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) Πςον 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
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φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.

γ) Πςον 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, Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του
οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ 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 Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
ε) Εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμόσ με αντιπρόςωπό του, υποβάλλει μαηί με τθν
προςφορά πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ.
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