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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
--του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα-Τροποπ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις άρθρου 1,
-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
-του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του (ΚΗΜΔΗΣ)
Καθώς και

- Την υπ’ αρίθμ. 24/2-6-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού
- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/532, με ΑΔΑ: 6ΚΣΘ4690ΒΞ-ΡΘΞ, Ποσού: 1.000,00 € (για το 2017)
- Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:
Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού
Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών. .
α/α

1

2

Περιγραφή

CPV

ΚΑΕ

Πιθανή δαπάνη
συμπ. ΦΠΑ 24%

Ανάθεση του έργου:
Παροχή εξειδικευμένης Υπηρεσίας, για την ετήσια συντήρηση και
επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

50323000-5 «συντήρηση και
επισκευή περιφερ. εξοπλισμού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

0887

3.805,00 €

Προμήθεια :
ανταλλακτικών που απαιτούνται, για την επισκευή και συντήρηση

30237000-9
«Μέρη, εξαρτήματα και
προμήθειες υπολογιστών»

1439

2.195,00 €

Συνολικής προϋπ. δαπάνης 4.838,71 € προ ΦΠΑ ή 6.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολ. του Νοσοκομείου.
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Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 3 Ιουλίου του 2017 και ώρα
12:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/ φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» ,
παράγρ. 4. «Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής).
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί:
-στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου και θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ
-στο Κεντρικό Ηλεκτρ. Μητρώο Δημοσ. Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό ΑΔΑΜ.
-στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.zante-hospital.gr
Επίσης θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς {φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών} που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης (και σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 11, του ν.4412/2016)
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
---- για την προμήθεια των ειδών που αναγράφονται στον πίνακα 1)
μόνο επί του συνόλου αυτών,
με απαράβατο όρο στην οικονομική προσφορά να δοθεί τιμή
στα πινάκια 3) Παροχής Συγκεκριμένων Εργασιών & 4) Παροχής Εργασιών
---- για την προμήθεια των ειδών που αναγράφονται στον πίνακα 2)
επί του συνόλου ή μεμονωμένες ανά εμπορική ονομασία μηχανήματος,
με απαράβατο όρο να δοθεί στον πίνακα 4) Παροχής Εργασιών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους κάτωθι όρους:
Άρθρο 1… ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.- Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος
Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΡΙΝ της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα,
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
2.- Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Α) Τα στοιχεία του αποστολέα,
Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ. ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ »
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου,
Δ) Η ονομασία του διαγωνισμού,
Ε) Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας,
Ζ) «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα τα εξής:
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, (Πρωτότυπα και σε ένα αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπα και ένα αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
=== Οι υποφάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα φέρουν τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου====.
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4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα.
Αν υπάρχουν διορθώσεις, η επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π.
και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5.- Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των
όρων (ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
6.- Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν
συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και τα οποία θα κατατεθούν πρωτότυπα ή ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα
7.- Εφόσον οι ανάδοχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης .
8.- Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών – τεχνική - οικονομική προσφορά) μπορούν να
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.
Κατά την ημέρα του διαγωνισμού, η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον
πληρούν τους όρους της διακήρυξης, προχωρά στο άνοιγμα και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών. Εφ΄όσον
και οι τεχνικές προσφορές πληρούν τα ζητούμενα από τους όρους της παρούσης, τότε η Επιτροπή προβαίνει
στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
Η ανωτέρω αποσφράγιση-αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών - τεχνική – οικονομική)
ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα του διαγωνισμού και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της
Επιτροπής.
Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των
άλλων προσφορών, ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των φακέλων
των προσφορών των άλλων συμμετασχόντων, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής και χωρίς να επιτρέπεται η
φωτοαντιγραφή.
Άρθρο 2…ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
1...ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», πρέπει να περιλαμβάνει:
Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία
σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
που συμμετέχουν και θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
3) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση.
4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και
των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
Καθώς και ότι:
6) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
7) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους έλαβε πλήρη
και ανεπιφύλακτη γνώση.
8) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
9) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή, ακύρωση, ματαίωση του διαγωνισμού.
10) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
--Σε περίπτωση Ένωσης ή κοινοπραξίας, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος
στην ένωση ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μια συμμετοχές
(σχήματα διαγωνιζομένων).
11) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της.
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12) Οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα
κατατεθεί από την εταιρεία, εντός τριών (3) ημερών.
Β) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
2… ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, τις εξής ενότητες:
α) Τεχνική προσφορά (πρωτότυπη, σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή CD- σε επεξεργάσιμη μορφή)
στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, περιγράφει τα προσφερόμενα και δηλώνει τις τυχόν αποκλίσεις σε σχέση με
τους ζητούμενους γενικούς και ειδικούς όρους και προδιαγραφές της Διακήρυξης
Η τεχνική προσφορά πρέπει να φέρει: Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος,
σφραγίδα εταιρείας.
β) Πληροφορίες, Δηλώσεις ή Πιστοποιητικά που αφορούν την Προσφερόμενη Υπηρεσία.
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης, από το οποίο θα προκύπτει η κάλυψη απαιτήσεων του
ζητούμενου έργου
γ) ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΙΜΕΣ.
-- Σημειώνεται ότι, επί ποινή απόρριψης στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς
==Στην αρχή της τεχνικής προσφοράς, θα καταγράφονται τα περιεχόμενα αυτής==
3… ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει τις προσφερόμενες τιμές και θα πρέπει να φέρει
ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου, και σφραγίδα εταιρείας.
Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε € (ολογράφως και αριθμητικώς) ανά μονάδα μέτρησης και θα
περιλαμβάνουν:
- τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού του αναδόχου τα οποία θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου
- τα έξοδα της μεταφοράς του απαραίτητου εξοπλισμού
- οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, για την πλήρη εκτέλεση του έργου.
- τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναγράφεται
χωριστά
Σημειώνεται ότι: Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση ή αύξηση έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, που θα υπογραφεί
Η κάθε προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή του είδους ή της υπηρεσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει την
τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. (www.epromy.gr) (εάν το είδος ή η υπηρεσία, έχει ενταχθεί στο
παρατηρητήριο), κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Σε αντίθετη περίπτωση, η
προσφορά για το συγκεκριμένο είδος ή υπηρεσία θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (Ν. 3918/2.04.2011).
Η τιμή προσφοράς προ ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή που δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν
επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του
συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές, μέχρι και την οριστική παραλαβή των εργασιών.
Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του
αντιτίμου για τις εργασίες που θα εκτελέσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της πρoσφoράς του.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες, επιπλέον στοιχεία, απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν τα
στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής .
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Άρθρο 3… ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια {60} ημερών από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 4… ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή που έχει ορισθεί για τον
σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ορίζεται η χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι
προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τους όρους της διακήρυξης που επισυνάπτονται με
ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση, που η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή του είδους ή
της υπηρεσίας υπερβαίνει την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών, κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής
των προσφορών.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των
προσφερομένων ειδών ή υπηρεσιών σε σχέση με τους αντίστοιχους ζητούμενους γενικούς και ειδικούς όρους
της Διακήρυξης.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της
διακήρυξης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου
Άρθρο 5… ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Το Νοσοκομείο, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να αποφασίσει την οριστική ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του
διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη
της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα επιλεγεί με κλήρωση (Ν. 4412/2016 Άρθρο
90 «Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές» { Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και
είναι σύμφωνες με τους ζητούμενους γενικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές}.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6… ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την τεχνική – οικονομική αξιολόγηση υπογράφεται το σχετικό πρακτικό από τα μέλη της
επιτροπής και κατατίθεται για έγκρισή του .
Μετά την απόφαση της έγκρισης του πρακτικού ανακοινώνεται το αποτέλεσμα στις συμμετέχουσες
εταιρείες και γνωστοποιείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον μειοδότη –ανάδοχο.
Το αργότερο ΚATA την υπογραφή της σύμβασης, ο μειοδότης –ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει:
Α...τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης
(1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω κοινοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις
Επίσης υποχρεούται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία να
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω
κοινοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.

ΑΔΑ: 70Λ04690ΒΞ-ΩΓ3

17PROC001552149 2017-06-20

(2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω κοινοποίησης .
Β... εγγυητική επιστολή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ύψους 5% επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α, διάρκειας (17)
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο μειοδότης - ανάδοχος ο οποίος έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση
γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη, και
ούτω καθεξής.
Άρθρο 7… ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση
του έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την
κατακύρωση, την προσφορά και την παρούσα διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών
πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί
καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 8… ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αρχικού προϋπολογισθέντος ποσού των 6.000,00 €
συμπ. ΦΠΑ και όχι αργότερα του ενός (1) έτους από την υπογραφή της, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να
παρατείνει το χρόνο αυτό για τρεις (3) ακόμη μήνες. (Υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης της συμβατικής
αξίας, που θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της
παράτασης)
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης μετά από έγγραφη
ενημέρωση προς τον Ανάδοχο, χωρίς καμιά αξίωση τού αναδόχου για οικονομική ή άλλη αποζημίωση, εφ’
όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201, ν. 4412/2016).
Άρθρο 9 … ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από επιτροπή, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, από την Δ/νση
του Νοσοκομείου.
Σε κάθε συντήρηση ή επισκευή, υποχρεωτικά θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο δελτίο εργασιών, το
οποίο θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και θα παραδίδεται στον Προϊστ. Τεχνικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου
Στις περιπτώσεις: α) ποιοτικής εκτροπής των εργασιών, από εκείνη των συμβατικών, β) κήρυξη
προμηθευτή έκπτωτου, ισχύουν οι περί προμηθειών νόμοι και διατάξεις
Άρθρο 10 … ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με εξόφληση του 100% της αξίας του παραδοθέντος έργου μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτού από αρμόδια επιτροπή.
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Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 200, παραγρ. 5, του ν. 4412/2016, είναι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» που θα έχει εκδοθεί στο
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ταχ. Δ/νση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00
ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Στο τιμολόγιο θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο: ο αριθμός της
σύμβασης και η σχετική ΑΔΑ της Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης .
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
ζ) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου που
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
(άρθρο 4, Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και
κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί
του καθαρού ποσού, αξίας 4% για προμήθεια υλικών & 8% για την παροχή υπηρεσιών.
3. Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης που θα υπογραφεί (συνολικά και τιμές μονάδος), θα παραμένουν σταθερά
και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
Άρθρο 11 … ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 202 του ν.4412/2016, όταν
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες στο σύνολο τους
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις
και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 12 … ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσης
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ'
αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν
είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν
στον Νομό Ζακύνθου
Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και διατάξεις.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού
Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών.
α/α

1

2

Περιγραφή

CPV

ΚΑΕ

Πιθανή δαπάνη
συμπ. ΦΠΑ 24%

Ανάθεση του έργου:
Παροχή εξειδικευμένης Υπηρεσίας, για την ετήσια συντήρηση και
επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

50323000-5 «συντήρηση και
επισκευή περιφερ. εξοπλισμού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

0887

3.805,00 €

Προμήθεια :
ανταλλακτικών που απαιτούνται, για την επισκευή και συντήρηση

30237000-9
«Μέρη, εξαρτήματα και
προμήθειες υπολογιστών»

1439

2.195,00 €

Συνολικής προϋπ. δαπάνης 4.838,71 € προ ΦΠΑ ή 6.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%
Σημείωση: Τα ζητούμενα είδη, φέρουν εμπορική ονομασία η οποία προκύπτει από συγκεκριμένο εξοπλισμό
που διαθέτει το Νοσοκομείο μας και επί του εξοπλισμού αυτού θα γίνονται οι ζητούμενες εργασίες συντήρησης
και επισκευής. Εναλλακτικές προσφορές που αφορούν αντικατάσταση του εξοπλισμού προκειμένου να
παρασχεθούν οι ζητούμενες από τον διαγωνισμό υπηρεσίες, ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται

Ζητούμενα Υλικά – Ζητούμενες Υπηρεσίες
Πίνακας 1. Ζητούμενα Υλικά – Ανταλλακτικά
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιθανή
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ
24%

1
2
3
4
5
6
7

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 500GB
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 1TB
ΜΝΗΜΗ RAM 1 GB DDR2
ΜΝΗΜΗ RAM 2 GB DDR2
ΜΝΗΜΗ RAM 2 GB DDR3
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Η/Υ 500W
ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 100/1000

4
2
1
4
1
5
1

311,00 €
168,00 €
32,00 €
155,00 €
21,00 €
240,00 €
19,00 €

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

MOTHERBOARD H/ Y SOCKET 775 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ASROCK
MOTHERBOARD H/Y SOCKET 1150 EΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ASROCK
MOTHERBOARD H/Y SOCKET 1151 EΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ASROCK
SWITCH 8 PORTS 10/100/1000 MBIT
ΠΟΝΤΙΚΙ ΟΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ MICROSOFT USB ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ
ΠΟΝΤΙΚΙ ΟΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ MICROSOFT USB AΣΥΡΜΑΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ MICROSOFT USB
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ PCI
DVD WRITER
COOLER KOYTIOY
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΛΩΔΙΟ USB
ΚΟΥΤΙ (CASE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ MIDI TOWER
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ INTEL i3
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ INTEL i5

1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

117,00 €
78,00 €
97,00 €
39,00 €
12,00 €
17,00 €
12,00 €
117,00 €
23,00 €
18,00 €
2,00 €
2,00 €
32,00 €
162,00 €
285,00 €
Σύνολο : 1.959,00 €

Εκτιμώμενος ΧΡΟΝΟΣ
εγκατάστασης του υλικού
Μέχρι της πλήρους
λειτουργίας

Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των παραπάνω υλικών
ΜΕΧΡΙ την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία ………………………………………… περίπου 22 ώρες
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Πίνακας 2. Ζητούμενα Υλικά – Ανταλλακτικά
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιθανή
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

DRUM UNIT SHARP 5520
DEVELOPER SHARP 5520
PHOTOCONDACTOR LEXMARK E260 260X22G
PAPER PICK UP ROLLER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK
UPS ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V – 7.2 AH
UPS ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V – 12 AH
UPS ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V – 21AH
DRUM UNIT CANON IR 2018
FIXING FILM IR 2018
ROLLER PRESSURE IR 2018
BUSHING IR 2018
ROLLER PICK UP CANON
ROLLER PICK UP LEXMARK
DRUM UNIT SAMSUNG XPRESS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%

Εκτιμώμενος ΧΡΟΝΟΣ
εγκατάστασης του υλικού
Μέχρι της πλήρους λειτουργίας

110,00 €
40,00 €
59,00 €
20,00 €
23,00 €
47,00 €
71,00 €
227,00 €
275,00 €
110,00 €
10,00 €
26,00 €
20,00 €
808,00 €
Σύνολο : 1.846,00 €

Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των παραπάνω υλικών
ΜΕΧΡΙ την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία ………………………………………… περίπου 21 ώρες
Πίνακας 3. Παροχής Συγκεκριμένων Εργασιών
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ FORMAT ΕΝΟΣ Η/Υ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΧΩΡΙΣ BACKUP ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

37

ΠΛΗΡΕΣ FORMAT ΕΝΟΣ Η/Υ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΜΕ
BACKUP ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΘΕΣΗ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

38

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Η/Υ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

39

Πιθανή
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%

1

50,00 €

3

223,00 €

20

248,00 €
Σύνολο : 521,00 €

Πίνακας 4. Παροχής Εργασιών
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πιθανή
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

40

ΤΙΜΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (πινάκια 1 & 2)

43

1.599,60 €

2

74,40 €

41

ΤΙΜΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ

Σημείωση: Για επιπλέον ανταλλακτικά που τυχόν χρειαστούν για την επισκευή,
θα δίδεται έγγραφη προσφορά από τον ανάδοχο, προς έγκρισή από την υπηρεσία μας.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%

Σύνολο : 1.674,00 €

-- Τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι καινούρια,
αμεταχείριστα, γνήσια και να φέρουν πιστοποιητικό CE όπου προβλέπεται.
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-- Τα ανταλλακτικά να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και να είναι κατάλληλα
για τον αντίστοιχο τύπο και μοντέλο που προορίζονται.
-- Οι εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και επισκευής να γίνονται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες
διαδικασίες και μεθόδους που προβλέπει ο κατασκευαστής.
-- Η συντήρηση / επισκευή πραγματοποιείται στο χώρο που βρίσκεται ο εξοπλισμός. Σε περίπτωση που πρέπει
να μεταφερθεί ο εξοπλισμός στο εργαστήριο του αναδόχου, ή σε χώρο τρίτου εξωτερικού συνεργάτη, αυτό θα
γίνεται με τη συναίνεση του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου. Η μέριμνα της μεταφοράς και τα έξοδα
αποστολής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες καθώς και τα υπό προμήθεια είδη και ποσότητες αυτών,
θα διαμορφώνονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :
Ο συμμετέχων στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει
Α) να απαντά :
1- για κάθε είδος ή υπηρεσία που προσφέρει με τον ίδιο αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητουμένων ειδών ή
υπηρεσιών της διακήρυξής μας
2- για τα ανταλλακτικά με την εμπορική ονομασία –μάρκα – καθώς και το εργοστάσιο και την χώρα
κατασκευής
Β) να αναγράψει τον χρόνο :
1- της μετάβασής του για την πιστοποίηση της βλάβης, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που
θα υποδεικνύεται κάθε φορά, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο (2) ώρες από την τηλεφωνική ή έγγραφή
εντολή μας
2- της παράδοσης των απαιτούμενων υλικών επισκευής, από τη στιγμή που θα πιστοποιηθεί η βλάβη και
3- της ολοκλήρωσης της εργασίας αντικατάστασης και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία
στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου
Γ) να καταθέσει :
1- πιστοποιητικό ISO 9001:2008 σε ισχύ, βάση προτύπων που να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο διαπιστευμένο
φορέα Πιστοποίησης, στο θεματικό πεδίο της ζητούμενης υπηρεσίας.
2- βεβαίωση ότι έχουν άριστη γνώση των μηχανημάτων και να διαθέτουν ικανό αριθμό εξειδικευμένου
προσωπικού για την εξασφάλιση της ποιότητας των σχετικών υπηρεσιών
3- πίνακα με στοιχεία πελατολογίου, για την εκτέλεση ίδιων υπηρεσιών κατά το τελευταίο διάστημα στον
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να στοιχειοθετήσει την εμπειρία του.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι
αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό
του. Το Νοσοκομείο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιοδήποτε μισθωτού
του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του αναδόχου
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων φόρων,
υγεία-ασφάλεια εργατών και θα ευθύνεται έναντι Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που
προκύπτει από αυτούς.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση είδους ζημίας ή βλάβης που θα
προκληθεί στην Υπηρεσία μας ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή
του Υπαλλήλου του ή των Εργασιών του. ====================

