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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ‘’
ΥΑΝΙΑ:14-3-2017
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ:4791
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:8Π
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ην ζέκα 15/πξθ17/12-10-2016 (ΑΓΑ: Φ6Ν46907Σ-Φ4Φ) θαζώο
θαη ην ζέκα 8/πξθ8/08-04-2017 (ΑΓΑ: 660Ν46907Σ-ΕΛ) ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νόκν 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ
θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). Όπσο απηόο ηζρύεη.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 20 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΟΤ ΥΑΝΗΧΝ (καηηγοπία CPV 30237300-2)»
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

βάζεη ηηκήο
ΟΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΘΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ Δ ΦΡΑΓΗΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΓΔΗΞΖ «ΠΡΟΦΟΡΑ» ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΔΧ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ 28-3-2017, ώπα 10.00 πμ.

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 20 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ

ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΟΤ
ΥΑΝΗΧΝ (καηηγοπία CPV 30237300-2)»

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

7123

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

Πποϋπολογιζμόρ : 8.500.,00 εςπώ ζςμπ.Φ.Π.Α.24%
Πποϋπολογιζμόρ: 6.854,83εςπώ άνες .Φ.Π.Α. 24%

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ημείωζη: Γηάξθεηα ηζρύεηο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.

ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Δ ΔΤΡΩ €

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

Τπεξεζία

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Σκ .Πξνκεζεηώλ 2821-0 (22310) Σκ Πιεξνθνξηθήο (22338)

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ

1

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 20 ( ΔΙΚΟΙ) ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

17PROC005918811
2017-03-14
Midi tower κε ηξνθνδνηηθό 450W
Motherboard: Σύπνο M-ATX LGA 1151
Δλζσκαησκέλε Κάξηα Γξαθηθώλ DVI & D-SUB &HDMI
Τπνζηεξηδόκελνη ηύπνη κλήκεο DDR4, Σαρύηεηα Γηαύινπ 1333 MHz 2133 MHz
Μέγεζνο κλήκεο έσο 32GB Channel Dual
πλδέζεηο θιεξώλ δίζθσλ θαη Οπηηθώλ κέζσλ (DVD) και 4xSATA IIΙ
Θύξεο ζύλδεζεο: 1xPCI - Express x 16 2xPCI Express 1x, 2xUSB 2.0 & 8xUSB 3.0, εηξηαθή Θύξα, Γίθηπν, Καλάιηα
Ήρνπ 7.1.
Δπεξεπγαζηήρ :corei3-6100 /3.70GHz/LGA 1151).
Μνήμη: 1 X RAM DDR4 4GB DIMM 2133 Mhz
Οπηικά μέζα: 1X DVD-RW
κληπόρ Γίζκορ: HDD 500GΒ θαη ζύλδεζε SATA III ηαρύηεηα εγγξαθήο θαη αλάγλσζεο δεδνκέλσλ 6Gb/s, μνήμη
cache 16MB θαη ν ξπζκόο πεξηζηξνθήο ζηηο 7200 rpm
Οθόνη: Μέγεζνο 18,5”, Αλάιπζε 1366 ρ 768
πλδεζηκόηεηα : D-SUB & DVI
Δλζσκ. Ηρεία
Πονηίκι:USB Οπηηθό
Πληκηπολόγιο :USB
ΔΓΓΤΖΖ ≥2 ΥΡΟΝΗΑ .
Σα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ειάρηζηα πνπ απαηηνύληαη.

Ο ΤΝΣΑΞΑ
Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα
εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ηεο
πξνζθνξάο.
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή,
ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο
ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη
πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ηνπ
δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73,
β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο
- κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.
γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί
ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε
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νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρώξα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή όπνπ ην έγγξαθα ή ην
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πηζηνπνηεηηθά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) – γ) (όπσο απηά αλαθέξνληαη θαη ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2
θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή
εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο.
δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε
εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε απηό. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ ή θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή
Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
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