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    ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ  

7η ΤΠΕ ΚΡΗΣΗ 

ΓΕΝΚΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΚΟ ΧΑΝΚΩΝ 

‘’ Ο ΑΓΚΟ ΓΕΩΡΓΚΟ ‘ 

 

ΧΑΝΚΑ:      31/05/2021 

ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ.  :  11098 

 

ΤΝΟΠΣΚΚΑ ΣΟΚΧΕΚΑ ΔΚΑΓΩΝΚΜΟΤ 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ» με τθν υπ’ αρικμ. 20/πρκ 13/20-05-2021 απόφαςθ του 
Δ.. του Γ.Ν. Χανίων (ΑΔΑ 6ΡΔΧ46907Σ-Ο6Χ) και ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Ν2286/95, Ν3329/2005, 
Ν2955/01,το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Ν 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 
Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, 
ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν 
ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία. Όπωσ αυτοί ιςχφουν: 
 

ΑΝΑΚΟΚΝΩΝΕΚ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΧΕΣΚΚΑ ΜΕ ΣΗΝ  

ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΚΜΟΔΚΑΛΤΗ (CPV:33141324-7) 

ΑΝΑΙΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΕΚΔΟ ΔΚΑΓΩΝΚΜΟΤ Ζρευνα Αγοράσ μζςω τθσ πλατφόρμασ i-supplies 

ΚΡΚΣΗΡΚΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Σθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμισ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΩ 
ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» ζωσ τθν 
Δευτζρα 07/06/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

ΣΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ 
ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ  ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ 

ΣΟ Ε-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr 

ΣΟΠΟ ΔΚΕΝΕΡΓΕΚΑ Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΚΑ ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΚΜΟΔΚΑΛΤΗ (CPV:33141324-7) 

Κωδικόσ Αριθμοφ Εξόδου (ΚΑΕ) 1311 
ΑΡΚΙΜΟ AITHMAΣΟ (REQ) 21REQ008655733 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΚΙΕΚΑ ΔΑΠΑΝΗ 

          Προχπολογιςμόσ : 2.996,99 ευρϊ ςυμπ.Φ.Π.Α.13% 
          Προχπολογιςμόσ : 2.652,20 ευρϊ άνευ .Φ.Π.Α.13% 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΚ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ορίηεται ςε (1) ζνα ζτοσ με 

δικαίωμα τρίμθνθσ παράταςθσ ωσ προσ τθν απορρόφθςθ φυςικοφ ι 
οικονομικοφ αντικειμζνου 

θμείωςθ: Διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν : 120 θμζρεσ. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ Σθλ: 28210 22310   Ε-mail: xgalani@chaniahospital.gr 

 

Ο ΔΚΟΚΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΚΟΤ  

 

ΓΕΩΡΓΚΟ ΜΠΕΑ 
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ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΚΜΟΔΚΑΛΤΗ (CPV:33141324-7) 

Η ΠΡΟΚΟΜΚΗ ΔΕΚΓΜΑΣΟ ΜΑΖΚ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΚΝΑΚ ΑΠΑΡΑΚΣΗΣΗ 

 

ΚΩΔΚΚΟ 
OR-CO 

ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ  
ΕΚΔΟΤ  

ΖΗΓΟΤΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Ε ΣΜΧ 

ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ 
ΣΚΜΗ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Θ 
ΣΚΜΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΚΟΤ  

ΜΕΡΚΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΧΩΡΚ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 13% 

ΓΕΝΚΚΟ 
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

126902 

FISTULA NEEDLES 
16G ME BACK EYE 
ΜΗΚΟ ΩΛΗΝΑ 

150ΜΜ 

14.900 0,1780 € 2.652,20 € 344,79 € 2.996,99 € 

 

ΣΕΧΝΚΚΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ ΒΕΛΟΝΩΝ ΣΕΧΝΗΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ ΜΕ BACK-EYE 

 

1. Σο μεταλλικό τμιμα τθσ βελόνασ να είναι επικαλυμμζνο με αδρανζσ υλικό, ςφμφωνα με τθν 

Ευρωπαϊκι Φαρμακοποιία. 

2. Να διακζτουν ςφιγκτιρα (κλιπ) για τθ δυνθτικι διακοπι τθσ αιματικισ ροισ, κατά τθ 

φλεβοκζντθςθ. 

3. Να διακζτουν περιςτρεφόμενθ πεταλοφδα. 

4. Σο πάχοσ του τοιχϊματοσ τθσ βελόνασ να είναι του τφπου με εξαιρετικά λεπτά τοιχϊματα (extra thin 

walled) και να κυμαίνεται ςφμφωνα με το Διεκνζσ πρότυπο ISO 9626:1991 ι νεϊτερθ ζκδοςθ αυτοφ 

ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του. 

5. Σο μικοσ τθσ βελόνασ να είναι τουλάχιςτον 20mm.  

6. Σα προϊόντα να φζρουν ςιμανςθ CE, όπωσ προβλζπεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Ελλθνικι 

Νομοκεςία.  

7. Να ακολουκείται το Διεκνζσ πρότυπο ISO 9626:1991 ι νεϊτερθ ζκδοςθ αυτοφ ςε περίπτωςθ 

αντικατάςταςθσ του.   

8. Να ςταλεί δείγμα των βελονϊν. 
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ΔΚΚΑΚΟΛΟΓΗΣΚΚΑ ΔΚΑΓΩΝΚΜΟΤ 

 

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) Όςον 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) Όςον 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 

φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

 

γ) Όςον 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, Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 

οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ 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 Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
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