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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια ειδών πληροφορικής με
ΚΩΔΙΚΟ CPV: 30200000-1 συνολικού προϋπολογισμού 7.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις
ανάγκες ΤΟΥ Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12/2021 έως τις
11 πμ, σε κλειστό φάκελο για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού
προϋπολογισμού 7.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 7123.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

Tα ζητούμενα είδη πρέπει να είναι παραδοτέα και τιμολογημένα το αργότερο έως 30-12-2021
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου
εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι ίσες ή κατώτερες της τελευταίας σύμβασης με το νοσοκομείο μας.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΜΟΝΙΤΟΡ TFT 24”

12

2 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

8

3

ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 3ΤΒ ΓΙΑ ΤΗ

6

ΣΥΣΚΕΥΗ NAS SYNOLOGY

1
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ΑΞΙΑ

ΣΥΝ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

DS1819+
4

5

ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 4ΤΒ ΓΙΑ ΤΗ

2

ΣΥΣΚΕΥΗ NAS SYNOLOGY DS713
ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ -

20

ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ

6 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ BARCODE

2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
1.

ΜΟΝΙΤΟΡ TFT 24"

Μέγεθος οθόνης
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική)
Βήμα εικονοστοιχείων >=
Εγγενής αναλογία εικόνας
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης<=
Τύπος HD
Τεχνολογία οθόνης
Αντιθαμβωτική οθόνη
Σχήμα οθόνης
Λόγος αντίθεσης>=
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης>=
Γωνία θέασης, οριζόντια>=
Γωνία θέασης, κατακόρυφη>=
Αριθμός χρωμάτων οθόνης>=
Τύπος Panel
Βήμα εικονοστοιχείων<=
Κάλυψη NTSC (τυπική)>=
Ποσότητα θυρών VGA
Ποσότητα θυρών HDMI
Εγγύηση>=

(24")
200 cd/m2
1920 χ 1080 εικονοστοιχεία
16:9
5 ms
Full HD
LED
ΝΑΙ
Επίπεδη
1000:1
75 Hz
178°
178°
16,7 εκατομμύρια χρώματα
IPS
0,2745 χ 0,2746 mm
72%
1
1
1 Έτος
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Τεχνολογία Εκτύπωσης
Μένεθος Χαρτιού
Ταχύτητα Εκτύπωσης (Α4, Μαύρο)
Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο)
Ανάλυση Εκτύπωσης
Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης
Μνήμη (Ενσωματωμένη)
Ταχύτητα Επεξεργαστή
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική)
Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού
Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle)
Σύνδεση Ethernet
Σύνδεση USB 2.0
Αρχικό Τόνερ (Μαύρο)
Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο)
Εγγύηση

Laser
Α4
>= 40ppm
=<5,9seconds
>= 600 χ 600 dpi
Ναι
>= 256 MB
>= 1.000 Mhz
>= 350 (ρύλλα
>= 900 φύλλα
>= 80.000 σελ./μήνα
Ναι
Ναι
>= 3.000 σελίδων
>= 20.000 σελίδων
>= 1 έτος

3. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 3ΤΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
NAS SYNOLOGY DS1819+
Χρήση
Χωρητικότητα
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
Τεχνολογία Καταγραφής
Ταχύτητα Περιστροφής
Μέγεθος Cache
Form Factor

NAS
3000 GB
SATA III
CMR
5400 rpm
64 MB
3.5"
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4. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 4ΤΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ NAS SYNOLOGY
DS713+
Χρήση
Χωρητικότητα
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας
Τεχνολογία Καταγραφής
Ταχύτητα Περιστροφής
Μέγεθος Cache
Form Factor

NAS
4000 GB
SATA III
CMR
5400 rpm
64 MB
3.5"
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5. ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ
•

Ενσύρματο πληκτρολόγιο και οπτικό ενσύρματο ποντίκι με 1600 DPI ανάλυση

•

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Εργονομικά πλήκτρα για γρήγορη πληκτρολόγηση και multimedia λειτουργίες (με χρήση πλήκτρου
FN)



Με αγγλικούς και ελληνικούς χαρακτήρες για γρήγορη πληκτρολόγηση στην επιθυμητή γλώσσα



Αντιολισθητικές βάσεις για να μην μετακινείται το πληκτρολόγιο κατά τη χρήση Πληκτρολόγιο



Μήκος καλωδίου: 1.4m



3 LED indicators για ενεργοποίηση NUMLOCK, CAPSLOCK και ένδειξης λειτουργίας

Ποντίκι





Σύνδεση: USB
•Μήκος καλωδίου: 1.4m
•Σύνδεση: USB
•Ανάλυση: 1600 DPI

6 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ BARCODE
Τεχνολογία εκτύπωσης
Thermal
Σύνδεση
USB
Ταχύτητα εκτύπωσης>=
102mm/s
Είσοδος / έξοδος χαρτιού
Front
Αυτόματη κοπή
No
Εκτύπωση barcode
Yes
Εκτύπωση ετικέτας
Yes
Τροφοδοτικό
Yes
Επιπρόσθετα label printer,thermal, resolution: 8 dots/mm (203 dpi), media width (max.): 112
mm, print width (max.): 104 mm, roll diameter (max.): 127mm, speed (max.): 102 mm/s, USB,
emulation: EPLII, ZPLII, XML, incl.: power supply unit
Εγγύηση (μήνες)>=

Σε περίπτωση που προκύψουν προσωρινοί μειοδότες με κατακυρωθεισα αξία άνω των 2.500,00 ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α θα απαιτηθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου για τη σύναψη
σύμβασης
Α)
1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
5
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πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικο πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης
και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι
αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται,
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.
Β)

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν
από την υποβολή του.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:
•
Φυσικά πρόσωπα
•
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
•
Διαχειριστές Ε.Π.Ε

Διαχειριστές ΙΚΕ
•
Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
•
Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή
ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.

Γ)
1. Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο
και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
6

*-

συμπεριλαμβανομένων , κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Δ)
1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να
καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην
περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος
θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που
προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω
υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο
προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά
περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο
οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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