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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ‘’
Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ
Σηλέθυνο : 28210 22310
FAX :

28210-22329

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 54Π
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΙΚΙΛΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ» (CPV 3023600-2)
ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΠΠΤΤ 2014
με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

πλνπηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Η ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΔΜΠΣΖ 18-2-2016 ΧΡΑ 10:00 π.μ
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΠΟΗΚΗΛΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ» (CPV 3023600-2)

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

7123
15.085,95 € ζπκπ. ΦΠΑ
12.265,00€ άλεπ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΣΜΥ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

1 έηνο

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν "Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ " έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ :

1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ
247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31

εο

Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί

ζπληνληζκνχ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,
3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
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δεκνζίσλ έξγσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»
5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
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6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96
(ΦΔΚ

135/Α/1996)

αξζξν

14

ζε

ζπλδπαζκφ

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

Π.Γ

82/96

(ΦΔΚ

66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο
έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7. Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη
ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10.Σελ

κε

αξίζκ.24014/25-11-2005

(ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α

ησλ

Τπνπξγψλ

Αλάπηπμεο

θαη

Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11.Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12.Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13.Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,

πξνκεζεηψλ θαη

ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ
εο

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 Ννεκβξίνπ 2005.»
14. Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)
15.Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
16.Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο
ζεκάησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17.Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18.Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19.Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ,
ππεξεζηψλ θαη έξγσλ.
21.Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).
Β: Σιρ αποθάζειρ:

1.

Σην υπ’ αριθ. 6484/30.12.2014 (ΦΕΚ 3693/Β/31.12.2014) Απόφαςη του Τπουργοφ Τγείασ «Οριςμόσ φορζων

διενζργειασ για την υλοποίηςη του Προγράμματοσ Προμηθειών, Τπηρεςιών και Φαρμάκων Τγείασ (ΠΠΤΤΦ) 2014
πιςτώςεισ 2015 και εξουςιοδότηςη για την ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνιςμών».
2.

Σην υπ. αριθ. 5804/21-11-2014 (ΦΕΚ 3261/Β΄/04.12.2014) Κοινή Απόφαςη του Τφυπουργοφ Τγείασ και

Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και του Τπουργοφ Οικονομικών περί: «Ζγκριςησ Προγράμματοσ Προμηθειών, Τπηρεςιών και
Φαρμάκων των Μονάδων Τγείασ και Εποπτευόμενων Φορζων, ζτουσ 2014-2015, με χρηματοδότηςη από τον τακτικό
προχπολογιςμό, το Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων, τισ λοιπζσ πηγζσ».
3.

Σην υπ’ αριθ. 9 ΠΡΚ 13 29-07-2015 (ΑΔΑ 7ΨΘΗ46907Σ-41Ω) Απόφαςη του Δ.. του Νοςοκομείου.
ησ

4. Σην υπ’ αριθ. 352 /08-06-2015(ΑΔΑ Ω1ΘΝ469Θ2Ι-638) Απόφαςη του Διοικητή τησ 7 ΤΠΕ Κρήτησ
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Ππόσειπο ανοισηό μειοδοηικό διαγυνιζμό
ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΠΟΗΚΗΛΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ» (CPV 3023600-2)
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Πποϋπολογιζμόρ: 15.085,95 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ
Σόπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γλώζζα : Διιεληθή
Ζμεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: η ΣΔΣΑΡΣΖ 17-2-2016, ώπα 14.00 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε ΠΔΜΠΣΖ 18-2-2016, ώπα 10.00 πμ ζην Γπαθείο Ππομηθειών ηος Γενικού
Νοζοκομείος Υανίυν.
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
Α) Τπεύθςνη δήλυζη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:
• Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
•Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
• Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ
• Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.


Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο

ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε.


Ο δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.



Ο δηαγσληδφκελνο δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Πξνθεηκέλνπ δε γηα

αιινδαπνχο, απαηηείηαη δήισζε φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ αληίζηνηρε αξρή.
Β) Πιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’

απηφ

θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα φζνπο αζθνχλ
γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επάγγεικα, απφ

αξκφδηα αξρή ηνπ

Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Η πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Η ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
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Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Η/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
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Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΗΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα 190 εκέξεο
Η έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΗΜΖ: Η ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΩ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ :
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΗ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
ΚΡΑΣΖΔΗ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

0,10% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ εκηόρ ΦΠΑ. Τπέπ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν
(ΔΑΑΓΖΤ).

2.

Υαπηόζημο 3.60 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ.

3.

Ποζοζηό 2% ςπέπ ηυν οπγανιζμών Φςσικήρ Τγείαρ, ζύμθυνα με ηο Ν.3580/2007 και ηην
Γ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

4.

Φόπορ 8% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν .

ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΧΜΖ : Η πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
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ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:

16PROC003748104
2016-02-01
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.

2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.

8. ΠΡΟΟΥΖ: ύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού θα
ππαγμαηοποιηθεί ζύγκπιζη ηυν ηιμών ηυν οικονομικών πποζθοπών με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών,
όπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. Οι οικονομικέρ
πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικόρ ηος
Παπαηηπηηηπίος Σιμών και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπώνονηαι επί ποινή αποππίτευρ ζηην πποζθοπά.
ε πεπίπηυζη πος ηο είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών θα ππέπει αςηό να αναθέπεηαι
με ςπεύθςνη δήλυζη από ηον πποζθέπονηα.)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ:
Ωο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδνληαη νη δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο χζηεξα απφ έγγξαθε
παξαγγειία .
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κεηξάεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννζνθνκείνπ θαη
Πξνκεζεπηή . Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ρξφλνο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε, δελ ζα
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ .
ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ : αλ ηφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ . Η
παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ελψπηνλ επηηξνπήο, πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ έξγν ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο είλαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο βάζεη ησλ δεηγκάησλ ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο παξάδνζε είδνο θξηζεί απνξξηπηέν απφ ηελ επηηξνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ .
ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.
Οι πποζθέπονηερ

θα ππέπει να αναθέποςν όηι έλαβαν ςπ’ ότιν ηοςρ, καηά ηην καηάπηιζη ηηρ

πποζθοπάρ ηοςρ, ηιρ ςποσπεώζειρ ζσεηικά

με ηιρ διαηάξειρ πεπί πποζηαζίαρ ηηρ απαζσόληζηρ και ηυν

ζςνθηκών επγαζίαρ πος ιζσύοςν ζηον ηόπο όπος ππόκειηαι να εκηελεζθεί η ζύμβαζη.
Ο ανάδοσορ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ή οι νόμιμοι εκππόζυποι ηος δεζμεύονηαι όηι, ζε όλα ηα ζηάδια πος
πποηγήθηκαν ηηρ καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, δεν ενήπγηζαν αθέμιηα, παπάνομα ή καηασπηζηικά και όηι θα
εξακολοςθήζοςν να μην ενεπγούν καη’ αςηόν ηον ηπόπο καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ αλλά και μεηά ηη

5

ΑΔΑ: 6Ι0Ε46907Τ-ΝΧΛ
λήξη αςηήρ.
Ζ διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιοδήποηε ζηάδιο βπίζκεηαι, εθόζον η Δ.Π.Τ. πποκηπύξει
16PROC003748104
2016-02-01
ζσεηικούρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ. ηιρ πεπιπηώζειρ πος οι ανυηέπυ ζσεηικοί διαγυνιζμοί ολοκληπυθούν
από ηιρ ΤΠΔ, οι ανηίζηοισερ ζςμβάζειρ πος θα ςπογπαθούν θα διακοπούν, όηαν ςπογπαθούν οι ζςμβάζειρ πος
θα πποκύτοςν από ηοςρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ πος θα διενεπγήζει η Δ.Π.Τ.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΓΔΝ. ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΧΝ

Γπ. ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α. ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ LASER
(ηεμ10)
 Δθηχπσζε, ζάξσζε, αληηγξαθή, fax
 Δπεμεξγαζηήο 600 MHz
 Οζφλε LCD
 Μλήκε
128ΜΒ
 χλδεζε Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX, wifi
 Λεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
 ηάζκε ζνξχβνπ: Κάησ απφ 55 dBA
άπυζη
 πκβαηφηεηα κε Πξφηππν TWAIN / Πξφηππν WIA
 Αλάιπζε ζάξσζεο (εληζρπκέλε) 4800 x 4800 dpi
 άξσζε ζε Τπνινγηζηή
Δκηύπυζη
 Σαρχηεηα εθηχπσζεο 29 ζειίδεο A4/ιεπηφ
 Υξφλνο εθηχπσζεο πξψηεο ζειίδαοι ηγφηεξν απφ 15 δεπηεξφιεπηα (απφ θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο)
 Αλάιπζε: 1200x1200 dpi
 Πξνζνκνίσζε: PCL6 / PCL5e / SPL
 Δνζυμαηυμένο ζύζηημα εκηύπυζηρ διπλήρ ότηρ
 πκβαηφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8,
Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Linux
Γιασείπιζη σαπηιού
 Καζέηα ηξνθνδνζίαο 250 θχιισλ
 Γίζθνο ηξνθνδνζίαο 1 θχιινπ
 Δίδε κέζσλ εθηχπσζεο (Καζέηα): Απιφ ραξηί / Λεπηφ ραξηί / Υνληξφ ραξηί / Cardstock / Αλαθπθισκέλν /Archive / Υαξηί
κε επηθάιπςε
 Μεγέζε κέζσλ εθηχπσζεο (Καζέηα): A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5
 Βάξνο κέζσλ εθηχπσζεο (Καζέηα): 60 - 163 g/m²
 Υσξεηηθφηεηα απηφκαηνπ ηξνθνδφηε εγγξάθσλ (ADF): 40 θχιια
Ανηιγπαθή
 Σαρχηεηα εθηχπσζεο (αζπξφκαπξεο) 28 ραξαθηήξεο / ιεπηφ ζε A4 (29 ραξαθηήξεο / ιεπηφ ζε Letter)
 Υξφλνο αληηγξαθήο πξψηεο ζειίδαο (αζπξφκαπξεο): Ληγφηεξν απφ 15 δεπηεξφιεπηα
 Πνιιαπιά αληίγξαθα 1 - 99 ζειίδεο
Δγγύηζη: 3 ρξφληα

Β. ΔΚΣΤΠΧΣΖ LASER (Tεμ. 50)
 Δπεμεξγαζηήο:

400MHz.

 Μλήκε: 8ΜΒ.
 χλδεζε: Hi-Speed USB 2.0
 Μέγηζηνο κεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ:

10000 ζειίδεο.

 Σαρχηεηα εθηχπσζεο (αζπξφκαπξεο): η 20 ζειίδεο A4 / ιεπηφ
 Υξφλνο εθηχπσζεο πξψηεο ζειίδαο (αζπξφκαπξεο):Ληγφηεξν απφ 9 δεπηεξφιεπηα
 Αλάιπζε:
1200 x 1200 dpi effective output.
 Υσξεηηθφηεηα ηξνθνδνζίαο:
150 θχιια.
 Μεγέζε κέζσλ εθηχπσζεο (Καζέηα): A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope
(Monarch, Com10, DL, C5) / Custom (76 x 127mm - 216 x 356mm).
 Βάξνο κέζσλ εθηχπσζεο (Καζέηα): 60 ~ 163g/m².
Δγγύηζη: 1 ρξφλνο
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Γ. ΔΚΣΤΠΧΣΖ LASER (Tεμ. 10)
 Δπεμεξγαζηήο: 600MHz

16PROC003748104 2016-02-01

 Μλήκε: 128ΜΒ
 χλδεζε: Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX (δελ παξέρνληαη ηα θαιψδηα)
 Σαρχηεηα εθηχπσζεο
28 ζειίδεο A4 / ιεπηφ
 Υξφλνο εθηχπσζεο πξψηεο ζειίδαο (αζπξφκαπξεο):Ληγφηεξν απφ 9 δεπηεξφιεπηα (απφ . . θαηάζηαζε
εηνηκφηεηαο)
 Αλάιπζε:
4800 x 600 dpi effective output
 Δθηχπσζε δηπιήο φςεο
 Γηαρείξηζε ραξηηνχ: Καζέηα ηξνθνδνζίαο
250 θχιισλ, Γίζθνο ηξνθνδνζίαο 1 θχιινπ
 Δίδε κέζσλ εθηχπσζεο (Καζέηα):Απιφ ραξηί / Λεπηφ ραξηί / Υνληξφ ραξηί / Cardstock / Αλαθπθισκέλν / Archive / Υαξηί
κε επηθάιπςε
 Υσξεηηθφηεηα εμφδνπ:150 θχιια κε φςε πξνο ηα θάησ, 1 θχιιν κε φςε πξνο ηα πάλσ
 πκβαηφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα:Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8,
Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Linux
 Μέγηζηνο κεληαίνο θχθινο εξγαζηψλ:
12 000 ζειίδεο
Δγγύηζη: 1 ρξφλνο

Γ.ΔΚΣΤΠΧΣΖ LASER (Σεμ 12)
 Δπεμεξγαζηήο:

600



Μέγεζνο κλήκεο:



Απφδνζε εθηχπσζεο (κεληαία):

180.000 θχιια



Αλάιπζε (πνηφηεηα εθηχπσζεο):

1200 Υ 1200

128 MB (επεθηάζηκε 640mb)





Μέγηζην επίπεδν ζνξχβνπ 55 dB
Δθηχπσζε δηπιήο φςεο



Υσξεηηθφηεηα δίζθνπ ραξηηνχ:






Έμνδνο ραξηηνχ: 500 θχιια
Οζφλε LCD
πλδέζεηο: Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX, High Speed USB 2.0, Host USB(1 ζχξα πίζσ)
πκβαηφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8,
Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Linux
PCL5e / PCL6 / IBM ProPrinter / EPSON / PostScript3 / PDF Direct v1.7 / XPS v1.0



520 θχιια

Δγγύηζη: 1 Έηνο

E. ΚΖΡΟ ΓΗΚΟ 1.0 ΣΒ (Σεμ 8)
 Υσξεηηθφηεηα: 1 TB
 Σχπνο δίζθνπ: 3.5" εζσηεξηθφο δίζθνο
 Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο: 7200RPM
 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο: SATA 3
 Cache: 64MB.
 Interface transfer rate: 6Gb/s
 Δγγχεζε: 5 έηε
Ε. ΚΖΡΟ ΓΗΚΟ 3 TB (Σεμ 4)
 Πηζηνπνίεζε Σερλνινγίαο NAS
 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο: SATA 3
 Cache: 64MB


Δγγχεζε: 3 έηε

Κατσανεβάκη Μαρία
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