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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
7η ΤΠΕ ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ‘
ΧΑΝΙΑ: 04/09/2020
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 19145
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ» με τθν υπ’ αρικμ. 23/πρκ 24/29-07-2020 (ΑΔΑ ΨΦ6Ο46907ΣΧ5Ν) απόφαςθ του Δ.. του Γ.Ν. Χανίων και ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,το
Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Όπωσ αυτοί ιςχφουν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΑΓΟΡΕΤΗ (CPV 32332100-0)
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ζρευνα Αγοράσ μζςω τθσ πλατφόρμασ i-supplies
Σθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
βάςει τιμισ
ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
ΜΕΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» ζωσ τθν
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
Παραςκευή 11-09-2020 και ώρα 10:00π.μ.
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ
ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ
ΣΟ Ε-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΑΓΟΡΕΤΗ
(CPV 32332100-0)

Κωδικόσ Αριθμοφ Εξόδου (ΚΑΕ)
ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

7131
20REQ006813670

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προχπολογιςμόσ : 2.814,00 ευρϊ ςυμπ.Φ.Π.Α.24%
Προχπολογιςμόσ : 2.269,35 ευρϊ άνευ .Φ.Π.Α.24%

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
ημείωςη: Διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν : 120 θμζρεσ.
ΣΕΜΑΧΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Σθλ: 28210 22310 Ε-mail: xgalani@chaniahospital.gr

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΑ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Προμικεια Επαγγελματικϊν ςυςτθμάτων
υπαγόρευςθσ (CPV: 32332100-0)

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΚΑΕ

2.269,35 €

544,65 €

2.814,00 €

7131

Σο Ολοκληρωμζνο φςτημα Τπαγόρευςησ αποτελείται από τζςςερεισ (4) υςκευζσ Τπαγόρευςησ και ζνα
ολοκληρωμζνο πακζτο μεταγραφήσ με ποδοπεντάλ. Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ είναι οι εξήσ :
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
DIGITALVOICERECORDER
Επαγγελματική Ψηφιακή υςκευή Τπαγόρευςησ
Σεχνικά Χαρακτηριςτικά
 Ψθφιακι υςκευι Καταγραφισ Φωνισ
 Ζνασ κφριοσ πλαϊνόσ διακόπτθσ λειτουργιϊν
 Σουλάχιςτον 3 προγραμματιηόμενα ζξυπνα πλικτρα
 Λειτουργίεσ: επικάλυψθ/ παρεμβολι/ διαγραφι/ κλείδωμα αςφάλειασ
 Μεγάλθ ζγχρωμθ οκόνθ LCD 2,4’’
 Επαναφορτιηόμενθ μπαταρία ιόντων λικίου Li-92B>1200mAhμε φόρτιςθ μζςω USB.
 Μορφζσ καταγραφισ: DSSPro. Και ςτερεοφωνικι ι μονοφωνικι ςε PCM (WAV)και MP3
 Να διακζτει τουλάχιςτο 7 φακζλουσ, 200 αρχεία ανά φάκελο, 32 μαρκαρίςματα ανά αρχείο.
 Ενςωματωμζνθ μνιμθ τουλάχιςτον 2GB και Τποδοχι κάρτασ μνιμθσ:SD/SDHC>16GB
 Τψθλισ ταχφτθτασ διαςφνδεςθ ςε υπολογιςτι με USB 2.0
 Να διακζτει 3 ευαιςκθςίεσ μικροφϊνου: Τψθλι/Μεςαία/Χαμθλι (για απομόνωςθ κορφβου).
 VCVA(Αυτοματιςμόσ Ενεργοποίθςθσ Φωνισ)
 Κλείδωμα αρχείου
 Ρφκμιςθ ID χριςτθ
 Απευκείασ υπαγόρευςθ και αποκικευςθ του θχθτικοφ αρχείου ςτο PC μζςω USB και WiFi.
 Διαςτάςεισ: 121x50x19 χιλ. (χωρίσ προεξοχζσ). Βάροσ: <200g (με μπαταρία)
 Θικθ μεταφοράσ και Βάςθ ςτιριξθσ για λειτουργία χωρίσ χζρια.
 Εγγφθςθ 2 χρόνων

Πακζτο Μεταγραφήσ (Transcription Kit)
Πακζτο Μεταγραφισ, που αποτελείται από ζναν κεντρικό διακόπτθ ποδιοφ (πεντάλ) με τζςςερα κουμπιά,
ςτερεοφωνικά ακουςτικά και μικρόφωνο κεφαλιοφ και το αντίςτοιχο λογιςμικό μεταγραφισ, το οποίο διευκολφνει
τθν πλθκτρολόγθςθ των ψθφιακϊν φωνθτικϊν αρχείων ςτον υπολογιςτι (PC ι Mac) ςυμβατό με τισ νεότερεσ
εκδόςεισ λειτουργικϊν (Windows 10 και Mac OS X 10.15). Σο Λογιςμικό Μεταγραφισ βοθκάει ςτθν επιτάχυνςθ τθσ
διαδικαςίασ, παίηοντασ τα φωνθτικά αρχεία ςε κανονικό, αργό ι γριγορο ρυκμό. Με το πεντάλ μποροφν να γίνουν
όλεσ οι κινιςεισ (παίξιμο, ςταμάτθμα, γριγορο γφριςμα εμπρόσ / πίςω).
Χαρακτηριςτικά

 Λειτουργία με ελεφκερα χζρια, με ςτακμό ςτιριξθσ.
 Μονάδα Μεταγραφισ για τθν οργάνωςθ και τθν αναπαραγωγι υπαγορεφςεων
 υμβατό με το ψθφιακό ςφςτθμα καταγραφισ φωνισ (ςφςτθμα υπαγόρευςθσ).
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Να διαχειρίηεται αρχεία όλων των τφπων όπωσ DSS Pro, DSS, WAV, WMA, και MP3.
Να διαχειρίηεται αρχεία εγγράφων.
Τποςτιριξθ διαφόρων προφίλ χριςτθ.
Μεταφορά υπαγόρευςθσ μζςω LAN, FTP ι e-mail.
Αναπαραγωγι κρυπτογραφθμζνων αρχείων DSS Pro.
Λογιςμικό για Αναπαραγωγι διάφορων κωδικοποιθτϊν ιχου (DSSPro, DSS, WAV, WMA, MP3)
Αυτόματθ δρομολόγθςθ / ροι εργαςίασ υπαγόρευςθσ

Ποδοπεντάλ USB με 4 κουμπιά










Εφκολοσ ζλεγχοσ του λογιςμικοφ μεταγραφισ (αναπαραγωγι, διακοπι, επαναφορά κλπ.)
Καλϊδιο USB 2.0.
Να ζχει τθ δυνατότθτα κλειδϊματοσ.
Λειτουργία πλθκτρολογίου HID (προαιρετικι)
Τποςτιριξθ ςυντομεφςεων πλθκτρολογίου (π.χ. «Ctrl + Alt + P» ι «Alt + 1»)
Τποςτιριξθ πλικτρων πολυμζςων.
υμβατότθτα με τα γνωςτά λογιςμικά διαχείριςθσ υπαγόρευςθσ.
Δυνατότθτα προςαρμογισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του εργαςτθρίου.

τερεοφωνικό Ακουςτικό με μικρόφωνο (Χ2)

 Άνετο και ελαφρφ ςτθ χριςθ ακόμθ και για πολλζσ ϊρεσ.
 Μικρόφωνο απομόνωςθσ κορφβου για βελτιςτοποιθμζνθ ποιότθτα ιχου ομιλίασ.
 υνδεςιμότθτα: καλϊδιο jack 3,5 mm, USB.
υμπεριλαμβανόμενο λογιςμικό

 φςτθμα Διαχείριςθσ Τπαγόρευςθσ για PC.
 DSS Player για MAC.
 Εργαλείο Footswitch Configuration Tool (για Windows και Mac) για τθ ρφκμιςθ των πεντάλ ςτθ λειτουργία
πλθκτρολογίου HID
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Ο οικονομικόσ φορζασ που λαμβάνει μζροσ ςτον παραπάνω διαγωνιςμό οφείλει να υποβάλει θλεκτρονικά τα εξισ
ζγγραφα δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία τησ αξιολόγηςησ τθσ
προςφοράσ κακϊσ και πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ (εφόςον δεν είναι φυςικό πρόςωπο).
α) Όςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου
ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσμζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73.
β) Όςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ.
γ) Όςον αφορά τθν παράγραφο 4, περίπτωςθ β' του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ χϊρα του οικονομικοφ φορζα δεν εκδίδει τα ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι
το πιςτοποιθτικά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α) – γ) (όπωσ αυτά αναφζρονται και ςτισ
παράγραφοσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73), τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
δ) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου
επαγγελματικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται
θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ,
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι
αρχι Οργανιςμοφ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
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