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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ης  Υ.ΠΕ  ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

«Ο ΆΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος» έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995).

2. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» και  το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων  υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α’ 

3. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 

και άλλες διατάξεις».

4. Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 

- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

5. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

6. Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

7. Τις διατάξεις των διαχειριστικών κανονισμών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

8. Την με θέμα 18ο / πρακτικό  24ο/πρκ02/17- 01--2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ 

9ΔΗΛ46907Τ-4ΥΨ) που εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και την διενέργεια 

Έρευνας Αγοράς.

9. Τις επείγουσες  υπηρεσιακές ανάγκες

Tη με θέμα 18ο / πρακτικό  24ο/πρκ02/17- 01--2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ 9ΔΗΛ46907Τ-

4ΥΨ)που εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και την διενέργεια Έρευνας  Αγοράς. καθώς και 

τις διατάξεις των Ν. 4286/95,  Ν.3329/2005, Ν.2955/2001, καθώς και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ  &  2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν 

4782/2021 και ισχύει. 
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΡΑΦΙΩΝ (CPV 39151100-6) ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ   
ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος»

ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έρευνα αγοράς μέσω της πλατφόρμας  «i-supplies»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  μέσω της 

πλατφόρμας  «i-supplies» έως την  Τρίτη   01-02-2022  και ώρα 12.00 μ.μ.
Τα λοιπά δικαιολογητικά σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης στην 

πλατφόρμα (λόγω όγκου) να αποσταλούν στο ηλεκτρ. Ταχ.:  

apontikaki@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  «Ο Άγ. Γεώργιος»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΙΩΝ (CPV 

39151100-6) ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ)
1899

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑΜ  ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:  22REQ009957142
AΔΑΜ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 22REQ009961137       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ

    Προϋπολογισμός:  16.500,00 €  (άνευ  Φ.Π.Α)    
                                        20.460,00 € (με Φ.Π.Α 24%)

ΧΡΟΝΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος»
Σημείωση:  Διάρκεια ισχύος προσφορών: 180 ημέρες

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ.: 28213-42335, e-mail: αpontikaki@chaniahospital.gr

mailto:apontikaki@chaniahospital.gr
mailto:%CE%B1pontikaki@chaniahospital.gr
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Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ 

Το σύστημα ραφιών (ενδεικτικού τύπου MIDI RACK – Θ.Δημητρουλάκος ΑΕΒΕΕ) θα 

αποτελείται  από τα στοιχεία που περιγράφονται  παρακάτω.

Α)Πλαίσια διαστάσεων 60Χ300 cm (ΒΧΥ) δεμένα με όλα τα απαραίτητα διαγώνια 

και οριζόντια στοιχεία και τα απαραίτητα πέλματα στήριξης , γαλβανιζέ, με διατομή 

κολώνας 60Χ60 mm περίπου και πάχος ελάσματος κολώνας τουλάχιστον 1,25mm. 

Το βήμα της δοκίδας καθ΄ ύψος να είναι το πολύ 10 cm 

Β) Δοκίδες βαμμένες ηλεκτροστατικά με  βαφή πούδρας epoxy-polyester, μήκους 

κατά περίπτωση ( βλ. συνημμένα σχέδια ) 92cm (αντοχή τουλάχιστον  700kg / 

ζεύγος), 122cm (αντοχή τουλάχιστον 650kg / ζεύγος), 152cm (αντοχή τουλάχιστον 

600kg / ζεύγος), 183cm (αντοχή τουλάχιστον 550kg / ζεύγος).

Γ)επιφάνειες ραφιών 60Χ30 cm (ΒΧΠ)   από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 

τουλάχιστον 0,8mmικανές  να φέρουν το πλήρες φορτίο των δοκίδων στις οποίες 

τοποθετούνται. Κάθε ζεύγος δοκίδων θα είναι πλήρως καλυμμένο  από επιφάνειες 

ραφιών.

 Δίνεται κάτοψη του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το σύστημα ραφιών καθώς και ο 

τρόπος τοποθέτησής τους. Με το πρόθεμα Δ είναι σημειωμένο το μήκος (σε 

εκατοστόμετρα) των δοκίδων που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης δίνεται όψη όπου 

φαίνονται τα τέσσερα επίπεδα που θα διαμορφωθούν και οι μεταξύ τους 

αποστάσεις σε μέτρα (οι αποστάσεις μπορούν ελαφρά να αποκλίνουν ανάλογα με 

το που επιτρέπει το βήμα τοποθέτησης της δοκίδας).

Το σύστημα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένο (συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά και εργασίες), σύμφωνα με τα σχέδια και τις 

οδηγίες του κατασκευαστή τους , πακτωμένο στο δάπεδο με χημικά αγκύρια και 

στερεωμένο στα τοιχεία από μπετόν που βρίσκονται πίσω από τα ράφια με χημικά 
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αγκύρια, ντίζες και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή ανατροπής τους. Τα 

ράφια που τοποθετούνται πλάτη με πλάτη θα δεθούν μεταξύ τους ώστε να 

αποτελέσουν ένα ενιαίο στατικό σύνολο.

Οι προσφορές να συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια του οίκου προέλευσης των 

προσφερόμενων ειδών που να τεκμηριώνουν την συμφωνία τους με τα ζητούμενα 

τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά. Ο κατασκευαστικός οίκος του συστήματος 

ραφιών να διαθέτει ISO 9001  για την μελέτη και παραγωγή αποθηκευτικών 

συστημάτων (να κατατεθεί με την προσφορά).

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 16500€ χωρίς Φ.Π.Α (20460€ με Φ.Π.Α)
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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 καθώς και πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
εφόσον δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

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.





Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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