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    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

7
η
 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ  

‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘ 

 

                                                                                       ΥΑΝΙΑ:  03-06-2021 

                                    ΑΡ. ΠΡΧΣΟΚ.  : 11358 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 28/ ππακ. 13/20-05-2021 
(ΑΓΑ:ΦΠΡΘ46907Σ-ΘΦΗ) Απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νόκν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ). ), Ν 4782/2021 (ΦΕΚ 
36/Α/09-03-2021) Εθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 
γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. Όπσο απηνί ηζρύνπλ:  
   

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ «ΔΡΓΑΙΔ ΣΔΓΑΝΧΗ ΑΡΜΧΝ ΓΑΠΔΓΟΤ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΟΡΟΦΟΤ  CPV-45262320-0 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο i-supplies 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΟΙ  ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΩ ΣΗ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο ηελ Πέμπηη 10-06-2021 θαη ώξα 14:00μμ 

ΣΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ 

ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ  ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Ε-MAIL: 

kournidaki@chaniahospital.gr  

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ      
ΔΡΓΑΙΔ ΣΔΓΑΝΧΗ ΑΡΜΧΝ ΓΑΠΔΓΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΟΡΟΦΟΤ  

CPV-45262320-0  

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ) 0863 

    ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ) 21REQ008663485 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 
Πξνϋπνινγηζκόο   7500,00 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24% 

                        Πξνϋπνινγηζκόο     6048,39 επξώ άλεπ  Φ.Π.Α. 24% 
 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΗ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ημείωζη: Δηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σει: 28210 22306  Ε-mail: kournidaki@chaniahospital.gr   

 

         Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΕΝ. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΥΑΝΙΩN                                                                                        

 

ΜΠΟΛΩΣΗ  ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΡΜΩΝ ΜΗΥΑΝΟΡΟΦΟΤ 

 

ηνλ Μεραλόξνθν ζθξαγίδνληαη θαη ζηεγαλνπνηνύληαη  νη ξσγκέο θαη όινη νη αξκνί κεηαμύ θαηαθόξπθσλ 

δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη δαπέδνπ (ηνίρνη, ππνζηπιώκαηα, ππεξπςώζεηο εγθηβσηηζκνύ εγθαηαζηάζεσλ, βάζξα 

έδξαζεο θηι). πνπ, ζύκθσλα κε ηηο θαηόςεηο είλαη 2.000 m . 

Απαηηνύληαη νη αθόινπζεο εξγαζίεο: 

α) Καζαξηζκόο επηθάλεηαο, απνκάθξπλζε πδάησλ, ζηέγλσκα. 

β) Απνκάθξπλζε πξνγελέζηεξσλ κνλώζεσλ πνπ έρνπλ αζηνρήζεη.  

γ) Δηάλνημε κε αξκνθόθηε, δηακόξθσζε, θαζαξηζκόο.  

δ) Αζηάξσκα κε αζηάξη Primer-Pu ηεο Alchimica ή άιινπ ηζνδύλακνπ ηύπνπ. 

ε) πιήξσζε αξκώλ ή ξσγκώλ δαπέδνπ κε Hyperseal-expert-150 ηεο Alchimica ή άιινπ ηζνδύλακνπ ηύπνπ. 

ζη) Απνκάθξπλζε κπαδώλ θαη θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ. 

Δελ γίλεηαη ηειηθή επηκέηξεζε πιεξσκήο αιιά ε ηηκή είλαη «θαη’ απνθνπήλ» θαη ππνινγίδεηαη ζε 7.500 Δςπώ 

με ΦΠΑ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά θαη  νη εξγαζίεο εθαξκνγήο ηνπο .  

Σα ςλικά πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα όιεο ηηο εξγαζίεο πξνζθνκίδνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηά κεηαμύ ηνπο θαη πιζηοποιημένα για ηην καηαλληλόηηηά ηοςρ από αναγνωπιζμένοςρ θοπείρ. 

ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ νη ηύπνη θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ (αζηάξη θαη ζθξαγηζηηθό 

αξκώλ), πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Σν πποζωπικό ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν, λα ηεξεί ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, λα είλαη έκπεηξν 

ζε αληίζηνηρεο εξγαζίεο. Ο ίδηνο ν Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξέπεη λα θαηαζέζεη ηα νλόκαηα πνπ ζα 

απαξηίδνπλ ην ζπλεξγείν κε ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ΙΚΑ θαη λα βεβαηώζεη ηελ εκπεηξία ησλ ηερληηώλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ πιηθώλ. 

Ο Αλάδνρνο επίζεο ζα πξέπεη λα έρεη αληηθείκελν εξγαζηώλ (θαη όρη απνθιεηζηηθά  εκπνξίαο) θαη λα 

πξνζθνκίζεη βεβαηώζεηο αληίζηνηρσλ εξγαζηώλ.  

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνβεί ζε απηνςία, παξνπζία ηεο ΣΤ θαη λα θαηαζέζεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ.  

Η κε πξνζθόκηζε ησλ αλσηέξσ απνηεινύλ αηηία απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

Υξόλνο απνπεξάησζεο: 20  εξγάζηκεο εκέξεο . 

Γηα όηη επηπιένλ πξνθύςεη πνπ ηπρόλ δελ  έρεη πεξηγξαθεί, ζα πξέπεη λα γίλεη ε πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθώλ θαη νη αξκόδνπζεο εξγαζίεο , κε δαπάλεο ηνπ Αλαδόρνπ.  

 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα 

εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ 

ηεο πξνζθνξάο. 

 

α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ 

κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο 

άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73. 

 

β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ηνπο ππνρξεώζεηο. 
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γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή 

ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από 

παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρώξα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή όπνπ ην 

έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) – γ)  (όπσο απηά αλαθέξνληαη θαη 

ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο -

κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. 

 

δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ 

νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε απηό. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ ή 

θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
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