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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. Το με αρ.πρωτ.19828/27-09-2021 αίτημα του τμήματος επιστασίας

9. Την με θέμα 27ο / πρακτικό 32ο/ 18-10-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ :61ΓΩ46907Τ-

Ρ32))

10. Τις  επείγουσες  υπηρεσιακές ανάγκες

Tο 27ο / πρακτικό 32ο/ 18-10-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ :61ΓΩ46907Τ-Ρ32)) 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. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

0000478354
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ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«Εξοπλισμού ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών για τις ανάγκες του 

τμήματος επιστασίας»(CPV:34996000-5)

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

  Δευτέρα 20-12-2021  και ώρα 14.00 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
Εξοπλισμός  ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης 

οδών για τις ανάγκες του τμήματος επιστασίας 
(CPV:34996000-5)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ 
(ΚΑΕ)

1899

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΔΑΜ:  21REQ009704723

AΔΑΜ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 21REQ009718472         
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  
ΔΑΠΑΝΗ

    Προϋπολογισμός:  4.435,50 €  (άνευ  Φ.Π.Α)    
                                        5.500,02 € (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.: 28213-42306, e-mail: αpontikaki@chaniahospital.gr

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

mailto:apontikaki@chaniahospital.gr
mailto:%CE%B1pontikaki@chaniahospital.gr
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ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ

1) 50 ταινίες  σήμανσης κινδύνου κόκκινη-άσπρη

2) 60 κώνοι  σήμανσης  72 cm

3) 250 κολωνάκια πλαστικά εύκαμπτα βαρέως τύπου οριοθέτησης 80 εκ. με στριφώνια 

και ροδέλες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 215795

ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 70ΜΜ X 200.V1 
ΚΟΚΚΙΝΗ/ΛΕΥΚΗ (ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΥΤΙ)

ΤΕΜ

Ταινία σήμανσης χωρίς κόλλα και κουτί για να 
αποκλεισμό περιοχών κατά τη διάρκεια εργασιών. 
Διαστάσεις: 70mm x 200m μήκος ΔΕΙΓΜΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

2 141861

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 72CM ΜΕ 
ΔΥΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ

ΤΕΜ

Κώνος σήμανσης αντανακλαστικός βαρέως τύπου 
ύψους 72 cm και βάρους 650 gr.
Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 
πορτοκαλί χρώμα, μαλακός με δύο αντανακλαστικές 
ταινίες. ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΥΚΑΠΤΟ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 75ΕΚ. ΥΨΟΥΣ

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια :

α. Κολωνάκι πλαστικό εύκαπτο βαρέως τύπου οριοθέτησης 75εκ. ύψους, με τα αντίστοιχα 

ούπα, στριφώνια και ροδέλες και τοποθέτηση .

Πλαστικό Κολωνάκι ελαστικό 75εκ. ύψους (α/α 30 του π/υ)

Το κολωνάκι θα είναι κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη PU) ειδικής 

επεξεργασίας ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις κρούσεις και στη γήρανση. Θα είναι 

ελαστικό ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να μειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών και θα 

εξασφαλίζει την επαναφορά του οριοδείκτη στο αρχικό του σχήμα και θέση μετά την επαφή 

του με διερχόμενο όχημα. Η αντοχή θα πρέπει να αποδεικνύεται μετά από σχετικές μετρήσεις 

σε επαναλαμβανόμενες κάμψεις σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του εξωτερικού. Θα 

ενσωματώνει ειδική, εύκαμπτη, μεμβράνη τύπου II (πρισματικής τεχνολογίας), χρώματος 

λευκού, ώστε να είναι ορατό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού ή καιρού.

Υλικό κατασκευής: ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη PU) Ύψος 75cm, διάμετρος 8cm, 

διάμετρος βάσης 20cm.

- Μορφή: Η όλη κατασκευή είναι μονοκόμματη κυλινδρική ύψους 75cm και θα έχει οπή στην 

κορυφή του. Το ελαστικό κολωνάκι ενσωματώνει ειδική, εύκαμπτη μεμβράνη υψηλής 
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αντανακλαστικότητας (συνολικά 3 μεμβράνες ανά κολωνάκι) ώστε να είναι ορατό κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού ή καιρού. Η βάση της έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη 

επί του εδάφους.

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου lit κατά την ΥΑ 16832/31.12.1986 ΥΠΕΧΩΔΕ 

(ΦΕΚ 954/86), τριών δακτυλίων εκάστου πλάτους 7εκ.

Η επικόλληση της μεμβράνης θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 

226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.

Το κολωνάκι (σώμα) θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των §7.4, 7.5 & 7.6 του 

ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - μέλους της Ε.Ε.

Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης.

Συμπεριλαμβάνονται τα κατάλληλα μεταλλικά βύσματα και υλικά στήριξης (για κάθε κολωνάκι 

3 στρι- φώνια 08x100mm, με τα αντίστοιχα ούπα και ροδέλες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν 1 (ένα) δείγμα 

εντελώς όμοιου κολωνακίου με τα προσφερόμενα τους στο ΓΝΧ Τμήμα Προμηθειών μέχρι 2 

(δύο) ημέρες μετά  από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να μπορέσει η 

Επιτροπή να το εξετάσει.

Στην προσφορά θα υπάρχει δήλωση του προσφέροντα, ότι το απεσταλμένο δείγμα είναι 

ακριβώς ίδιο με όλα τα κολωνάκια που θα προμηθεύσει, εάν κηρυχθεί ανάδοχος της 

προμήθειας.

Οι ελαστικοί οριοδείκτες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη κυλινδρικού σχήματος 

με διάμετρο κορμού 8 εκ. και βάσης 20 εκ. με άριστη ελαστικότητα, η οποία θα εξασφαλίζει 

την επαναφορά του οριοδείκτη στο αρχικό του σχήμα και θέση μετά την επαφή του με 

διερχόμενο όχημα. Περιμετρικά του οριοδείκτη και σε ισομήκεις αποστάσεις θα βρίσκονται 

τοποθετημένες τρεις (3) λευκές αντανακλαστικές ταινίες αντανακλαστικότητας τύπου III και 

πλάτους 7 εκ. η κάθε μία, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η ορατότητα από διερχόμενα 

οχήματα την ημέρα και ιδιαίτερα τη νύχτα. Οι ανακλαστικές ταινίες θα βρίσκονται σε ειδική 

εγκοπή στο σώμα του οριοδείκτη για να εξασφαλίζεται η μείωση της φθοράς τους κατά την 

επαφή με τα οχήματα. Οι οριοδείκτες θα παραδίδονται πλήρεις μαζί με τρεις (3) ανοξείδωτους 

κοχλίες πάκτωσης, διαστάσεων 95 χιλ. μήκος και 12 χιλ. διάμετρο, ούπα διαστάσεων 73 χιλ. 

μήκος και 13 χιλ. διάμετρο και ροδέλες διαμέτρου 25 χιλ. Διαστάσεις οριοδείκτη: ύψος 75εκ. 

Οι ελαστικοί οριοδείκτες θα διαθέτουν πιστοποιητικό εργαστηρίου για αντοχή 300.000/ 

κάμψεων.
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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 
την διαδικασία της αξιολόγησης της προσφοράς.

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.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ





Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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