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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 48/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.720,55. € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας 30.06.2016

Τόπος Διενέργειας
Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία

Φλέμιγκ
Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή Είδους CPV : 30230000-0
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 23.720,55€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. οι διατάξεις  του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Αλληλεγγύης και Λοιπές Διατάξεις»
2. τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
3. οι διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες των Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
4. οι διατάξεις του Ν.3580/2007«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

άλλες διατάξεις»
5. τις διατάξεις  της παρ.11 του άρθρου 27 του Ν.3867/2010
6. οι διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές  αλλαγές στο σύστημα  υγείας και άλλες διατάξεις» » και του

Ν.4038/2012( ΦΕΚ  14  /Α/02.02.2012)  «  Επείγουσες   Ρυθμίσεις  που  αφορούν  την  εφαρμογή  του  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

7. οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
          Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων
          Συμβάσεων Χρηματοδοτικής…….»
8. οι διατάξεις του Ν.4281/2014 (Α΄160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
9. οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
10. την υπ΄αριθμ.883/12.02.2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ με θέμα «Εγκύκλιος – αποφυγή απευθείας ανάθεσης προμηθειών –Δυνατότητα

διενέργειας διαγωνισμών επί τη βάσει προσυμφωνημένου ποσοστού επιμερισμού της συνολικής αξίας των συμβάσεων και με
κριτήριο  κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική  άποψη προσφορά –Δυνατότητα  χρήσης τεχνικών προδιαγραφών και
προτύπων από τους λοιπούς δημόσιους φορείς υγείας πέραν αυτού που τις εκπόνησε»

11. τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
12. την υπ αριθμ 08/16.05.2016 Θ.26ο ΗΔ  απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης σκοπιμότητας υλοποίησης της προμήθειας και

έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.

                                                                    ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με  κατάθεση γραπτών και  σφραγισμένων προσφορών,  για την  προμήθεΙα   «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ»  (CPV:  30230000-0  ),  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  23.720,55€ συμπεριλαμβανομένου  του
αναλογούντος ΦΠΑ,  σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή και πίνακα των υπο προμήθεια ειδών  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  30.06.2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα 12.00 πμ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του

διαγωνισμού, δηλ. στις 29.6.2016 ημερα ΤΕΤΑΡΤΗ και ωρα : 14:00 μμ.
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Η  κατάθεση  των  προσφορών  θα  γίνεται  στο  Γραφείο  Προμηθειών  αφού  προηγουμένως  πρωτοκολληθούν  στη  Γραμματεία  του

Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται

χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής:

http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που

πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

3. Οι προσφορές θα κατατεθούν  στην ελληνική  γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο  φάκελο (κυρίως φάκελος)  ο οποίος  θα

περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.

4. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α)  Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση

ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να

προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα

(πιστοποιήσεις  CE,  ISO,  HACCP, κ.λπ.)  και  να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και  Διεύθυνση του παραγωγού

συσκευαστή.

Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η

οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

5. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει

σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται

στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Η  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  των  προσφορών  θα  γίνει  Δημόσια  και  ενιαία  χωρίς  διάκριση  σταδίων/φάσεων  (τεχνική  και  οικονομική

προσφορά  ταυτόχρονα).

7. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι  προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι

αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

8. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.  Με την υπογραφή της σύμβασης,  ο προμηθευτής  υποχρεούται  στην έκδοση

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.

10. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των

όρων της διακήρυξης.

11. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το

Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή

του  τιμολογίου  πώλησης  από  αυτόν,  η  αναθέτουσα  αρχή  (οφειλέτης),  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  ΠΔ  166/2003  (ΦΕΚ

138/Α/5.6.2003)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην  οδηγία  2000/35  της  29.6.2000  για  την  καταπολέμηση  των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση

από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως

του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 Οι κρατήσεις που αφορούν σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών είναι οι εξής:
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Α) 4 % Προκαταβολή φόρου
Β) 2% Ν.3580/2007
Γ) 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
Δ) χαρτόσημο 2% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
Ε) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

12. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος. 

13. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση

του αποτελέσματος  αυτού,  θα εναρμονίζονται  υποχρεωτικά με τις  τιμές  του Παρατηρητηρίου Τιμών,  εφόσον  υπάρχουν  στο

Παρατηρητήριο Τιμών.

                                                                                                          

                                                                                                    

                                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
   

                                                                                                    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ
1  27 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (χωρίς οθόνη)

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΠΥΡΓΟΣ Η/Υ(με πληκτρολόγιο και ποντίκι) 
1. μητρική πλακέτα που να υποστηρίζει τουλάχιστον επεξεργαστές της Intel :Intel Core i7 / i5 / i3 , 
μνήμες τύπου DDR2 ή DDR3 – Να συνοδεύεται με CD και για DRIVERS 
2. ανάλογη της μητρικής, εγκατάσταση επεξεργαστή (CPU) τουλάχιστον Intel Core i3 
3. Μνήμη RAM τουλάχιστον 4 GΒ τύπου DDR2 ή DDR3
4. Τροφοδοτικό τελευταίου τύπου ΑΤΧ.
5. Ενσωματωμένη στην μητρική κάρτα δικτύου 10/100/1000 Μbps ή ανεξάρτητη
6. Ενσωματωμένη στην μητρική κάρτα ήχου ή ανεξάρτητη
7. Ενσωματωμένη στην μητρική κάρτα γραφικών ή ανεξάρτητη 
8.  Διαθέσιμες στη μητρική 2 τουλάχιστον ελεύθερων θυρών επέκτασης τύπου PCI (για κάρτες 
επέκτασης)
9. Εσωτερικός οδηγός DVD-RW διπλής στρώσης (dual layer) 
10. Σκληρός δίσκος τουλάχιστον SATA2, τουλάχιστον 7200RPM, χωρητικότητας 500GB τουλάχιστον 
11. Πληκτρολόγιο Microsoft τύπου ps2 ή USB 
12. Οπτικής τεχνολογίας ποντίκι Microsoft τύπου USB με τροχό-wheel 
13. Αντίστοιχο αξιόπιστο case τεχνολογίας ATX για την κύρια μονάδα, εξαιρετικής αξιοπιστίας και στο 
επίπεδο του χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού, επαρκές σύστημα εξαερισμού καθώς και χαμηλό 
επίπεδο θορύβου 
14.Τέσσερις (4) τουλάχιστον USB θύρες
15. Μία (1) Άδεια λειτουργικού συστήματος τελευταίας έκδοσης WINDOWS 8.X PRO(ή WINDOWS 7. 
XPRO) τύπου DSP. Να συνοδεύεται ο Η/Υ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ) ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
WINDOWS!
16. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΚΑΘΕ Η/Υ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΤΩΝ-ON 
SITE.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διευκόλυνση επεξεργασίας και αξιολόγησης των Προσφορών, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ στις 
όποιες υποβαλλόμενες προσφορές, να απαντάται η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών, σημείο 
προς σημείο ξεκάθαρα και με την ίδια σειρά, προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν σωστά, 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα απορρίπτονται

15.120 €

2 17 Οθόνες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 19”
1 κάδρου 16:9
2. μεγέθους 19'' τουλάχιστον
3. με πιστοποίηση TCO πρόσφατη
4. με ενσωματωμένα ηχεία, προαιρετικά.
5. κάθετης συχνότητας σάρωσης τουλάχιστον 75Ηz σε ανάλυση 1024Χ768 
6. ΕΓΓΡΑΦΗ εγγύηση ZERO-PIXEL ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ-ON SITE
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διευκόλυνση επεξεργασίας και αξιολόγησης των Προσφορών, ΘΑ
 ΠΡΕΠΕΙ στις όποιες υποβαλλόμενες προσφορές, να απαντάται η πλήρωση των ανωτέρω
 προδιαγραφών, σημείο προς σημείο ξεκάθαρα και με την ίδια σειρά, προκειμένου να 
μπορούν να αξιολογηθούν σωστά, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα απορρίπτονται

2.125 €
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3 4 Εκτυπωτές LASER B/W μαυρόασπροι
1.       ασπρόμαυρης εκτύπωσης
2.       ταχύτητας τουλάχιστον : 23 σελίδων/λεπτό
3.       ανάλυσης εκτύπωσης τουλάχιστον 1200Χ600 dpi ή/και καλύτερη
4.       μηνιαίος κύκλος εργασιών :τουλάχιστον 20000 σελίδων/μήνα
5.       με τροφοδότη χαρτιού τουλάχιστον 150 φύλλων
6.       μεγέθους χαρτιού Α4
7.       τρόπου σύνδεσης USB 2.0 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ (Ethernet)
8.       να συνοδεύεται με το καλώδιο σύνδεσής του (USB)
9.       ενσωματωμένης μνήμης τουλάχιστον 32ΜΒ
10.  δυνατότητα εκτύπωσης με PCL5
11.   να συνοδεύεται με οδηγούς υποστήριξης (drivers) για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 
XP, Vista / 7/ 8
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διευκόλυνση επεξεργασίας και αξιολόγησης των Προσφορών, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ στις όποιες 
υποβαλλόμενες προσφορές, να απαντάται η πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών, σημείο προς σημείο 
ξεκάθαρα και με την ίδια σειρά, προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν σωστά, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα 
απορρίπτονται

640 €

4 4 Εκτυπωτές barcode
 Θερμικής εκτύπωσης
 Ανάλυση (resolution) τουλάχιστον 8 dots/mm (203 dpi)
 τρόπου σύνδεσης τουλάχιστον USB, παράλληλη Centronics και RS232
 Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 102 mm/sec
 Συμβατότητα  με  το  Διαχειριστικό  Πληροφοριακό  Σύστημα  του  Νοσοκομείου  (υποστήριξη

γλώσσας; EPL) 
 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ

1400 €
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ΑΔΑ: ΩΓΚ54690Ω5-Γ03


		2016-06-16T12:28:31+0300
	Athens




