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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Προς :
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Αριθμ. φακέλου (3/20)
Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη :
α.
β.
γ.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Την με αριθμ. πρωτ. 224 /17-07-2020 [ΑΔΑ:ΩΙΚΡ4690ΩΜ-ΦΕΖ] [ΑΔΑΜ:20REQ007053356]
Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
Την με αριθμ.πρωτ.12980-17/07/20 αριθμ.δεσμ.2206/0 [ΑΔΑ:ΩΛΓ84690ΩΜ-Θ32]
[ΑΔΑΜ:20REQ007053465]Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, για την ετήσια
τεχνική υποστήριξη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού Μηχανογράφησης του Νοσοκομείου
[Μονάδων Ηλεκτρ. Υπολογιστών, Οθονών Η/ Υ, Συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) και
κάθε είδους εκτυπωτών], σύμφωνα με τους όρους συντήρησης του Νοσοκομείου. [cpv: 50324200-4
Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης]
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω ετήσια συντήρηση ανέρχεται στο ποσό των
7.500,00€+ΦΠΑ ή 9.300,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 0433 του Νοσοκομείου.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

θα είναι η πλέον

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος.

συμφέρουσα

από οικονομική άποψη
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Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο
φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι την 5η Αυγούστου 2020 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00.
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (α/α 3/20)
για την Ε
Ετήσια τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού μηχανογράφησης του
Νοσοκομείου [Μονάδων Η/Υ, Οθονών Η/Υ, συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) και κάθε
είδους εκτυπωτών.
Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α.

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
i.

ii.
iii.

Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες
λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016
για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε
διαγωνισμούς του δημοσίου.
Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε
σύμφωνα με αυτούς.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 (εκατόν ογδόντα ) ημέρες από την λήξη
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Β. Τεχνική προσφορά Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).
Γ. Οικονομική προσφορά στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται
τα οικονομικά στοιχεία με την τιμή της προσφοράς σε ευρώ. Θα περιγράφονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς και με ΦΠΑ.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους
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Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ)
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου
β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο
υποβολής του)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα
πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)
δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη
και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του)
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από
τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής
της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση
αυτής.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί
Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr

στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ετήσια Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού Μηχανογράφησης του
Νοσοκομείου. (Μονάδων Ηλεκτρ. Υπολογιστών, οθονών Ηλεκτρ. Υπολογιστών,
Συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) και κάθε είδους εκτυπωτών)
1. Η σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης όλων των ΗΥ, των
οθονών τους, των εκτυπωτών κάθε είδους (laser, κρούσεως, inkjet, πολυμηχανήματα,
ετικετογράφους, κλπ) και των συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS).
Προσεγγιστικά:
• 350 ΗΥ & οθόνες
• 300 εκτυπωτές (κάποιοι εκ των οποίων παρουσιάζουν ήδη προβλήματα)
• 50 UPS
2. Εφόσον υπάρχει εξοπλισμός που καλύπτεται από εγγύηση εξαιρείται των υποχρεώσεων του
συντηρητή.
3. Τα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση βλάβης των εκτυπωτών και των οθονών
συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή και δεν θα χρεώνονται ως επιπλέον
δαπάνη.
4. Εφόσον απαιτούνται ανταλλακτικά για την αποκατάσταση βλάβης των ΗΥ θα αποστέλλεται
μέσω email από τον συντηρητή αναλυτική προσφορά με περιγραφή του είδους, των
προδιαγραφών του και ενδεικτικού κόστους, ώστε να ακολουθείται η διαδικασία προμήθειάς
τους ως εξωσυμβατικό είδος.
5. Εφόσον απαιτούνται ανταλλακτικά ή μπαταρίες για την αποκατάσταση της
λειτουργικότητας των UPS θα αποστέλλεται μέσω email από τον συντηρητή αναλυτική
προσφορά με περιγραφή του είδους, των προδιαγραφών του και ενδεικτικού κόστους, ώστε
να ακολουθείται η διαδικασία προμήθειάς τους ως εξωσυμβατικό είδος.
6. Σε περίπτωση που το κόστος προμήθειας ανταλλακτικών για τα συστήματα των
παραγράφων 4 και 5 κριθεί ασύμφορο από το Τμήμα Πληροφορικής, ο εξοπλισμός θα
επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση.
7. Εφόσον για την αποκατάσταση βλάβης απαιτείται μεταφορά εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις
του αναδόχου τα έξοδα μεταφοράς από και προς το Νοσοκομείο βαρύνουν τον ανάδοχο.
8. Η επισκευή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πολύ σε 10 εργάσιμες ημέρες, εφόσον δεν
υπάρχει καθυστέρηση λόγω διαδικασιών προμήθειας εξωσυμβατικών ειδών.
9. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνογνωσία υποστήριξης λειτουργικών
συστημάτων και εφαρμογών της Microsoft.
10. O ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:
a. κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εκπαίδευση και εμπειρία σε έργα τεχνικής
υποστήριξης και συντήρησης εκτυπωτικών μηχανημάτων και γενικότερης υποστήριξης
πληροφοριακών συστημάτων αντίστοιχη με το υπό ανάθεση έργο.
b. για την υποστήριξη στον Φορέα μας πτυχιούχο τομέα μηχανικών υπολογιστών ή
πληροφορικής ή σχετικού πεδίου, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην
συντήρηση και τεχνική υποστήριξη υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών.
Προς απόδειξη των ανωτέρω, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν
επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον μία βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης από ένα
αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο έργο, αντίγραφο πτυχίου του εκπροσώπου του
αναδόχου που θα μας υποστηρίζει και υπεύθυνη δήλωση ότι το τεχνικό τους προσωπικό
(εφόσον έχουν) διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία.
11. Τυπικά ο Τεχνικός Υπολογιστών εμπίπτει στον νόμο περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών
και ως εκ τούτου απαγορεύεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα που τυχόν υποπέσουν
στην αντίληψη του.
12. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς για τρίμηνη παράταση του συμβολαίου,
εφόσον το κρίνει απαραίτητο, με τους ίδιους όρους, αναλογική δαπάνη και μόνη υποχρέωση
την έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου.
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