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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ               « Ο  Άγ.  Γεώργιος»  
   ΔΙΟΙΚΗΣΗ  7ης  Υ.ΠΕ  ΚΡΗΤΗΣ  
         Χανιά   02 – 03 – 2021  
 
         Αρ. Πρωτ.:  4561 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
    Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος» με το  4ο πρακτικό  της 01ης   Φεβρουαρίου  2021  (θέμα 30ο 
οικονομ.) (ΑΔΑ: ΨΧΜ246907Τ-ΞΗ1) απόφασης του Δ.Σ. και έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των Ν.4286/95, 
Ν.3329/2005, Ν.2955/2001, καθώς και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ& 2014/25/ΕΕ), όπως αυτοί ισχύουν.  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
  σχετικά με την ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων  

Ιατρείου, Εξεταστηρίου & Γραμματείας του Γαστρεντερολογικού Τμήματος 
 
 

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  15 – 3 – 2021  &  ώρα 10.00 π.μ.  
Τα λοιπά δικαιολογητικά σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης στην 
πλατφόρμα (λόγω όγκου) να αποσταλούν στο ηλεκτρ. Ταχ.:  
estergiou@chaniahospital.gr 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  «Ο Άγ. Γεώργιος» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων Ιατρείου, Εξεταστηρίου & 
Γραμματείας του Γαστρεντερολογικού Τμήματος  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ) 0863 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 21REQ008213471  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 3.400,00 € (άνευ Φ.Π.Α 24%) 
4.216,00 € (με Φ.Π.Α 24%)  

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος» 
 

Σημείωση:  Διάρκεια ισχύος προσφορών: 120 ημέρες 

ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υπηρεσία 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ.: 28213-42322, e-mail: estergiou@chaniahospital.gr 

 
Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

mailto:estergiou@chaniahospital.gr
mailto:estergiou@chaniahospital.gr




Σελίδα 2 από 4 
 

 
 
 

Ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων Ιατρείου, Εξεταστηρίου & Γραμματείας  του Γαστρεντερολογικού 
Τμήματος (CPV 98342000-2)  (ΚΑΕ 0863  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ  ΑΝΕΥ Φ.Π.Α Φ.Π.Α  24% ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α ΚΑΕ 
Ανάθεση εργασιών 
διαμόρφωσης χώρων 
Ιατρείου, Εξεταστηρίου 
& Γραμματείας του 
Γαστρεντερολογικού 
Τμήματος   

1 3.400,00 €  816,00 € 4.216,00 €  0863 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
   Οι εργασίες αφορούν τη μεταφορά της Στάσης Αδελφής για τη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος και 
τη δημιουργία Ιατρείου-Εξεταστηρίου στο χώρο που βρίσκεται τώρα η Στάση Αδελφής.  
1. Κατασκευή & τοποθέτηση νέου γκισέ για τη μεταφορά της Στάσης Αδελφής θα κατασκευαστεί πάγκος με 
επάνω ράφι με τις παρακάτω διαστάσεις :  

 0,60 m πλάτος  
 0,25 m πλάτος ραφιού  
 1,15 m ύψος πάγκου  
 0,40 m ύψος ραφιού  
 1,90 m μήκος  

 
   Η  κατασκευή θα είναι από μελαμίνη γκρι  και θα συνοδεύεται από τροχήλατη συρταριέρα διαστάσεων   
1,10m * 0,50 m * 0,60 m, με τρία συρτάρια, με φρένο.  
   Πάνω στον πάγκο θα τοποθετηθεί διαχωριστικό από κρύσταλλο, triplex 5+5  που θα εδράζεται πάνω σε 
κολώνες αλουμινίου Φ40. Μεταξύ κρυστάλλου  και πάγκου θα υπάρχει διάκενο 15 cm. Διαστάσεις γυάλινου 
διαχωριστικού 1,90  m * 1,56 m.  
Στον γκισέ θα τοποθετηθεί θύρα αλουμινίου με φεγγίτη σταθερό στο πάνω τμήμα. Η θύμα θα είναι με τζάμι 
διαφανές triplex. Θα φέρει πόμολο μέσα – έξω και κλειδαριά. Διαστάσεις θύρας 2,70 m * 0,90 m. Προφίλ από 
αλουμίνιο λευκό διαστάσεων 60 mm * 50 mm.  
 
2.  Στο υπάρχον γκισέ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης θύρας αλουμινίου με 
φεγγίτη σταθερό (από πάνω της).  
Θα φέρει κρύσταλλο  διπλό αμμοβολής, χωρισμένο οριζοντίως σε δύο μέρη.  
Θα φέρει πόμολο μέσα – έξω και κλειδαριά.  
Διαστάσεις θύρας  2,70 m * 0,90 m. 
Προφίλ από αλουμίνιο λευκό, διαστάσεων  60 mm * 50 mm. 
    Η νέα κατασκευή (για τη δημιουργία του εξεταστηρίου) θα φέρει επίσης σταθερά πλαίσια αλουμινίου 
χρώματος λευκού, με κρύσταλλα  διπλά  4-12-5 αμμοβολής, για τη διακριτικότητα των συνδιαλέξεων μεταξύ 
ιατρού και ασθενούς.  
 
Διαστάσεις πλαισίων (Π*Υ) 
2,00 m x 1,60 m 
0,50 m x 1,60 m  
1,60 m x 1,60 m  
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   Πάνω από τα σταθερά πλαίσια αλουμινίου θα τοποθετηθεί αποσπώμενος φεγγίτης αλουμινίου, με διάτρητη 
επιφάνεια για το σωστό αερισμό του χώρου.  
 
Διαστάσεις  φεγγιτών:  
2,00 m x 0,25 m  
0,50 m x 0,25 m  
1,60 m x 0,25 m  
 
  Με την προσφορά θα κατατεθεί βεβαίωση αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
Περιλαμβάνονται  όλα τα αναγκαία υλικά, μικροϋλικά και αναλώσιμα για την εκτέλεση των εργασιών.  
Θα δοθεί τιμή κατ’ αποκοπή.  (Προϋπολογισμός: 3.400,00 € (άνευ ΦΠΑ). 
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    Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα 

εξής έγγραφα δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης 

της προσφοράς καθώς και πιστοποιητικά εκπροσώπησης (εφ’ όσον δεν είναι φυσικό πρόσωπο).  

Α). Όσον αφορά την  § 1 του άρθρου 73,  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 § 1 του άρθρου 73.  

Β). Όσον αφορά την § 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 τι υποχρεώσεις τους  που αποφούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

Γ). Όσον αφορά την  § 4, περ. β’ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο 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 τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις (α – γ), (όπως αυτά αναφέρονται και 

στις  §§ 1 & 2 και στην περ. β’ της § 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 

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 § 1α & 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 




