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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

‘’ Ο ΑΓΙΟΣ 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 1ο / πρακτικό 39ο/ 31-12-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ 67ΗΥ46907Τ-Ω3Ι)

9. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες
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Tο 39ο πρακτικό της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (θέμα 1ο) (ΑΔΑ: 67ΗΥ46907Τ-Ω3I)  απόφασης του 

Δ.Σ. 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. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΠ COVID CPV-45223220-4 »

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩN                                                                                       

ΜΠEΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ.Γεώργιος»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ       

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές να κατατεθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας          

« i-supplies» έως την Δευτέρα 17-01-2022 και ώρα 12:00 μμ

Τα  λοιπά  δικαιολογητικά σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης στην πλατφόρμα 

(λόγω όγκου) να  αποσταλούν στο  e-mail: kournidaki@chaniahospital.gr 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο  Άγ.Γεώργιος» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΠ COVID 

CPV-45223220-4 

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 1413

    ΑΡΙΘΜΟΣ AITHMAΤΟΣ  21REQ009885769 2021-12-31

ΑΔΑΜ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 21REQ009895782 2022-01-05

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
                           Προϋπολογισμός  :   5.400,00  ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.)
                                                                 6.696,00  ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

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

Σημείωση: Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ: 28210 22306  Ε-mail: kournidaki@chaniahospital.gr  

mailto:kournidaki@chaniahospital.gr
mailto:kournidaki@chaniahospital.gr
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τοποθέτηση στεγάστρων μεταλλικών, γαλβανιζέ στα ΤΕΠ COVID

Α) Στο αίθριο του χώρου λήψης δειγμάτων

Διαστάσεις στεγάστρου: 6,00 m*5,00 m

Το στέγαστρο θα είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 100mm* 40 mm* 3,2 mm περιμετρικά, 

έξι (6) οριζόντια τρέσα από κοιλοδοκό60mm* 40 mm* 3,2 mm και κάθετο τρέσο 100 mm* 40mm *3,2 

mm.Στην εξωτερική πλευρά των έξι (6)μέτρων (που δεν εφάπτεται με τον τοίχο), θα τοποθετηθεί 

ψαλίδι από κοιλοδοκό 40 mm * 40 mm* 2mm.

Θα φέρει κάλυψη από πολυκαρμπονικό διάφανο, γαλακτόχρωμο, δύο τοιχωμάτων κυψελωτό, 

με προστασία κατά  της ακτινοβολίας uv στην επάνω πλευρά  του(10 mm πάχος). Τα φύλλα του 

πολυκαρμπονικού θα τοποθετηθούν έτσι ώστε τα «νερά» να είναι παράλληλα με την κλίση του 

στεγάστρου. Θα τοποθετηθούν κατά το δυνατόν ενιαία φύλλα (η χρήση ρεταλιών θα πρέπει να 

αποφεύγεται). Οι ακμές θα σφραγιστούν περιμετρικά, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση των κυψελών.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα μόνωσης και στερέωσης αυτού ( π.χ.  

καπάκια, ταινία, ματίσματα, κτλ).

Η πάκτωση θα γίνει στον τοίχο του κτιρίου με μεταλλικά βύσματα και ρητίνη και θα 

τοποθετηθεί επιπλέον μία κολώνα στη γωνία των δυο εξωτερικών πλευρών, για την ασφαλή στήριξη 

του στεγάστρου σε ύψος 3,00m. Προφίλ κολώνας: 100 mm*100mm* 3,2 mm. Η κολώνα θα πακτωθεί 

σε υπάρχον τσιμεντένιο φρεάτιο. 

Τα σημεία επαφής του τοίχου με το σκελετό κατασκευής θα μονωθούν με ελαστομερές 

μονωτικό τύπου hyperdesmo. Από την επάνω πλευρά του πολυκαρμπονικού, θα τοποθετηθεί 

γαλβανιζέ λαμαρίνα για επιπλέον μόνωση της ακμής επαφής με τον τοίχο. 

Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και βαφής του σκελετού 

(περάσματος δύο χεριών με χρώμα μετάλλου λευκό).

Β) Πάνω από ράμπα εισόδου φορείου ΤΕΠ COVID

Διαστάσεις στεγάστρου: 8,00 m* 1,50m.

To στέγαστρο θα είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 100mm* 40 mm* 3,2 mm περιμετρικά 

και οκτώ (8) κάθετα τρέσα από κοιλοδοκό60mm* 40 mm* 3,2 mm.

Θα φέρει κάλυψη από πολυκαρμπονικό διάφανο, γαλακτόχρωμο, δύο τοιχωμάτων κυψελωτό, 

με προστασία κατά  της ακτινοβολίας uv στην επάνω πλευρά  του (10 mm πάχος). Τα φύλλα του 

πολυκαρμπονικού θα τοποθετηθούν έτσι ώστε τα «νερά» να είναι παράλληλα με την κλίση του 
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στεγάστρου. Θα τοποθετηθούν κατά το δυνατόν ενιαία φύλλα (η χρήση ρεταλιών θα πρέπει να 

αποφεύγεται). Οι ακμές θα σφραγιστούν περιμετρικά, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση των κυψελών.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα μόνωσης και στερέωσης αυτού ( π.χ.  

καπάκια, ταινία, ματίσματα, κτλ).

Η πάκτωση θα γίνει στον τοίχο του κτιρίου με μεταλλικά βύσματα και ρητίνη. Το στέγαστρο θα 

τοποθετηθεί σε ύψος περίπου 3 m.

Τα σημεία επαφής του τοίχου με το σκελετό κατασκευής θα μονωθούν με ελαστομερές 

μονωτικό τύπου hyperdesmo. Από την επάνω πλευρά του πολυκαρμπονικού, θα τοποθετηθεί 

γαλβανιζέ λαμαρίνα για επιπλέον μόνωση της ακμής επαφής με τον τοίχο. 

Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και βαφής του σκελετού 

(περάσματος δύο χεριών με χρώμα μετάλλου λευκό).

Είναι επιθυμητή η πραγματοποίηση αυτοψίας από τους προσφέροντες, κατόπιν συνεννόησης 

με το Τμήμα Τεχνικού. Θα δοθεί μια ενιαία τιμή προσφοράς κατ’ αποκοπή και για τα δυο στέγαστρα. 

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και αναλώσιμα για την κατασκευή 

και ασφαλή τοποθέτηση των στεγάστρων, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ. 

Ειδικά το πολυκαρμπονικό θα είναι πιστοποιημένου κατασκευαστικού οίκου με δεκαετή εγγύηση (να 

δοθεί ο προσφερόμενος τύπος). Χρόνος παράδοσης: επτά (7) ημέρες από την ανάθεση.  

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 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.

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.
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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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