ANAΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
1ε ΄ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 3-5 Ν.ΙΧΝΙΑ 14 233
ΣΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Κ ρίδαο
ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2132057951
FAX:2132057038

Νέα Ιωλία 10-1-2020
Αξηζκ.Πξωη 629

ΑΡΙΘΜΟ Γ/ΞΗ Π 48/19

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΓΙΑ
ΣΙ ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΔ ΚΛΗΔΙ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
(Αξηζκόο Γηαθήξπμεο Π 48/19)

Έρνληαο ππφςε :
1. Σνπ Ν 3861/2010 (ΦΔΚ 112/13-7-10 ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαπγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο »
2. Σνπ λ. 3886/10 (ΦΔΚ Α ́ 173) « Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηελ ζχλαςε Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 377Ν.4412/2016
3.Σνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/2010, « Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε»
4. Σνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/22-11-2010 η.Α΄) « Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο».
5. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), άξζξν 4 παξ.3, γηα ηελ επηβνιή θξάηεζεο
0,10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηφο Φ.Π.Α. ηεο αξρηθήο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. θαη ηνπ άξζξνπ 61. παξ.5 ηνπ Ν.
4146/2013«ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν 4013/2011».
6. Σνπ λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο ΄Δξγσλ , Πξνκεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) »
7.Σν ππ αξ πξ 23370/20-9-2019 έγγξαθν ηνπ Κνπ Πεηξίδε Δπζχκηνπ Πξντζηακέλνπ
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
8. Σελ ππ αξ. πξ. 23651/24-9-2019 απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ έγθξηζε
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
9. Σθν υπ αρ. πρ. 31158/18-12-2019 απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου για τθν ζγκριςθ
επανάλθψθσ του διαγωνιςμοφ

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
πλνπηηθφ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζε μερσξηζηνχο
θαθέινπο ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
ζπζηήκαηνο απηφκαηεο απάληεζεο γηα ηηο εηζεξρφκελεο ηειεθσληθέο θιήζεηο ζην
Ννζνθνκείν , ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 4.650,00 € πιένλ Φ.Π.Α. θαη κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά .
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ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Γεληθό Ννζνθνκείν Ν
Ιωλίαο
Κωλζηαληνπνύιεην –
Παηεζίωλ
(Πξωηόθνιιν)

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
30-1-2020 εκέξα
Πέκπηε θαη ψξα
14.30 π.κ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΧΡΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Γεληθό Ννζνθνκείν Ν
Ιωλίαο
Κωλζηαληνπνύιεην –
Παηεζίωλ(Ακθηζέαηξν)

31/1/2020 εκέξα
Παξαζθεπή θαη ψξα
10.30 π.κ

1.ΣΟΠΟ –ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
2.ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ :
χκθσλα κε ην αξ 25 ηνπ Ν 4412/2016 , ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε
ελψζεσλ , ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε :
α)ζε θξάηνο –κέινο ηεο Έλσζεο ,
β)ζε θξάηνο –κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ)
γ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Παξαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαζψο θαη
δ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ .
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά .Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη
λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ΄φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο
κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3.ΚΡΑΣΗΔΙ
Η Σηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο εθηφο ηνπ αλαινγνχληνο
Φ.Π.Α
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ.
Οη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη εμήο :
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ).Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν
Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ & κέζσ ηνπ
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ΄΄ et.diavgeia.gov.gr ΄΄
4.Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη
ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο .
4.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

4.2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄

4.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄

4.5.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄

Γξ Πξνκεζεηψλ Η Αλ/ηξηα πξντζη Γηνηθ/θήο Γ/λζεο Η Πξντζη Γηνηθ/θήο Γλζεο O Γηνηθεηήο

Κ.ρίδαο

Γ. Λακπξνπνχινπ

Δ.Ραπηνπνχινπ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

πλνπηηθφο επαλαιεπηηθφο κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο
10-1-2020

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ
(ΚΗΓΜΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ)
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΚΩΓΙΚΟ CPV

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο
απηφκαηεο απάληεζεο γηα ηηο εηζεξρφκελεο
ηειεθσληθέο θιήζεηο ζην Ννζνθνκείν
(CPV 33180000-5) .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

4.650,00 επξψ, πιένλ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

Πξνκήζεηεο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΙ

Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ 7127

ΠΟΟΣΗΣΑ -ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Β

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη
ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3%
(πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη
3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ).Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα
παξνρή ππεξεζηψλ
(Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηηκνινγίνπ
πιελ ΦΠΑ).

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη 4% γηα
πξνκήζεηεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ -ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ηελ ξχζκηζε κίαο Gateway
κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κέζσ ISDN PRI (Δ1) ζην πθηζηάκελν ηειεθσληθφ ζχζηεκα ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα ηελ αλαθνίλσζε ερνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ κε δπλαηφηεηα IVR θαζψο
επίζεο θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ε ίδηα σο ηειεθσληθφ θέληξν ζε ζπλδπαζκφ κε ην
πθηζηάκελν ηειεθσληθφ θέληξν ή θαη αλεμάξηεηα.

A. πλδεζηκόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ:
Η Gateway πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί κε ην πθηζηάκελν ηειεθσληθφ
ζχζηεκα κέζσ Δ1 θαη ηαπηνρξφλσο ζηνλ πάξνρν κέζσ Δ1 θαη κέζσ SIP (Session Initiation
Protocol).
Η ειάρηζηε δπλακηθφηεηα φζνλ αθνξά ην ISDN νξίδεηαη αξρηθά ζε ηέζζεξεηο Δ1 κε ηηο
νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε ε Gateway.

B. Απηόκαηε Απάληεζε & IVR:
Η Gateway πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγεη ερνγξαθεκέλα κελχκαηα κε
δπλαηφηεηα IVR (ζχλδεζε θαινχληα κε εζσηεξηθά ηειέθσλα ή νκάδα εζσηεξηθψλ
ηειεθψλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ) είηε ζε φιεο ηηο εηζεξρφκελεο θιήζεηο ή ζε επηιεγκέλεο
εηζεξρφκελεο θιήζεηο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο δηαθνξεηηθψλ κελπκάησλ
αλάινγα κε ηνλ δηεπηινγηθφ αξηζκφ πνπ θιήζεθε.
Σν πιήζνο ησλ ερνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη απεξηφξηζην.
Σα κελχκαηα ζα ερνγξαθεζνχλ απφ επαγγεικαηία πνπ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ αλάδνρν.

C. VoIP Σειεθωλία:
Η Gateway πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδψζεη ρωξίο άδεηεο απεξηφξηζηα ηειέθσλα
ηερλνινγίαο VoIP κέζσ SIP πξσηνθφιινπ θαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζε SIP trunks. Όια απηά ηα ηειέθσλα ζα κπνξνχλ λα θαινχλ θαη λα θαινχληαη
απφ φια ηα ππφινηπα ηειέθσλα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην πθηζηάκελν ηειεθσληθφ ζχζηεκα θαη
ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ θαη λα δέρνληαη εμσηεξηθέο θιήζεηο. ηελ παξνχζα θάζε
απαηηείηαη ε Gateway λα κπνξεί λα δερηεί άκεζα 5 VoIP ηειεθσληθέο ζπζθεπέο.
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D. ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ:





















Γπλαηφηεηα κειινληηθήο ζχλδεζεο κε SIP Trunks.
Λεηηνπξγία θαη ζαλ απηφλνκνπ IP ηειεθσληθνχ θέληξνπ κε απεξηφξηζηα ηειέθσλα
ηερλνινγίαο VoIP κέζσ SIP πξσηνθφιινπ ρωξίο άδεηεο.
Πξνζθνξά ζην πθηζηάκελν ηειεθσληθφ θέληξν απεξηνξίζησλ IP ηειεθψλσλ
(ζηαζεξά, smartphones, dect, Wi-Fi, PC, Laptop, Tablet).
χλδεζε GSM-3G-4G θηλεηψλ ηειεθψλσλ σο εζσηεξηθά ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ.
Πνιιαπιέο απηφκαηεο απαληήζεηο πνιιαπιψλ επηπέδσλ
Ηρνγξαθεκέλα κελχκαηα απφ επαγγεικαηία
Πνιιαπιά ζχζηεκα IVR δειαδή ζπζηήκαηα αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ θαινχληα κέζσ
θσλεηηθψλ νδεγηψλ
Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ησλ IVR κε βάζεο δεδνκέλσλ θαη TTS (Text to Speech)
γηα ηελ παξνρή ερεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ θαιψλ θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε
ηνπ κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ.
Γπλαηφηεηα θσλεηηθνχ ηαρπδξνκείνπ voice mail κε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ
κελχκαηνο κε email ή θαη ζηελ ηειεθσληθή ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε.
χζηεκα παξνρήο κνπζηθήο ζηελ αλακνλή θαζψο θαη ζηηο νπξέο αλακνλψλ.
Γπλαηφηεηα γηα πνιιαπιέο νπξέο αλακνλήο.
Γπλαηφηεηα αλαθνίλσζεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο θαη εθηηκψκελνπ ρξφλνπ
απάληεζεο ζηελ αλακνλή ζε πνιιέο νπξέο αλακνλήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
δηαρείξηζε ησλ εηζεξρφκελσλ θιήζεσλ.
Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ζπλνκηιηψλ κε επηινγή θαηαγξαθήο ζπγθεθξηκέλσλ
εζσηεξηθψλ ή φισλ.
Γπλαηφηεηα CTI- ζχζηεκα ζχλδεζεο κε ππνινγηζηή θαη κε άιια πξνγξάκκαηα φπσο
CRM
Γπλαηφηεηα dialer γηα απηφκαηεο θιήζεηο πξνο θάζε θαηεχζπλζε θαη αλαθνίλσζε
πξνεπηιεγκέλσλ θσλεηηθψλ κελνχ θαη ζπγθέληξσζε απνηειεζκάησλ.
Γπλαηφηεηα ειέγρνπ θιήζεσλ κέζσ θξαγψλ θαη κέζσ ππνρξεσηηθψλ
νηθνλνκηθφηεξσλ δξνκνινγήζεσλ.
Γπλαηφηεηα παξνρήο απεξηφξηζησλ πξνζσπηθψλ θσδηθψλ PIN κε ηνπο νπνίνπο ν
θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δηελεξγήζεη ηηο θιήζεηο πνπ ηνπ επηηξέπνληαη αλεμαξηήησο
απφ ηελ ηειεθσληθή ζπζθεπή πνπ δεκηνπξγεί ηελ θιήζε.
Γπλαηφηεηα απηφκαηεο αλαδήηεζεο ηνπ ρξήζηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηειέθσλν, ζην
θηλεηφ ηνπ, ζην IP ηειέθσλφ ηνπ θιπ.
Γπλαηφηεηα FAX Server γηα απνζηνιή θαη ιήςε εγγξάθσλ απφ δηάθνξεο κνξθέο
αξρείσλ (Word, PDF, Excel) θαζψο θαη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ εηζεξρφκελσλ
θαη εμεξρφκελσλ fax ζε ζθιεξφ δίζθν (HDD).
Γπλαηφηεηα WiFi Dect κε ρξήζε ησλ smart phones ή WiFi Dect ζπζθεπψλ σο
εζσηεξηθά.

E. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηειεθωληθώλ ζπζθεπώλ :
 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη πξνκήζεηα ησλ πέληε (5) VoIP ηειεθσληθψλ
ζπζθεπψλ.
 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη εγθαηάζηαζε ξχζκηζε ησλ VoIP
ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαη παξνπζίαζε ιεηηνπξγηάο

F. Δγγύεζε εμνπιηζκνύ
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 Σα πιηθά ζα ζπλνδεχνληαη κε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ελφο (1) έηνπο κε έλαξμε
απηήο ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ζην ρψξν ηνπ πειάηε.
 Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ δελ ηζρχεη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
i. Αλ ν εμνπιηζκφο έρεη ππνζηεί δεκία ιφγσ θαθήο ρξήζεο, ακέιεηαο,
ππξθαγηάο, πιεκκχξαο, θεξαπλνχ, αηπρήκαηνο, έθξεμεο, ζενκελίαο ή
παξφκνησλ ζπκβάλησλ.
ii. Αλ ν εμνπιηζκφο
έρεη ππνζηεί δεκίεο
πνπ νθείινληαη ζηελ κε
εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ινγηζκηθνχ παξαγσγήο ηξίηνπ ή ζηε ζχλδεζε κε
εγθεθξηκέλσλ ηεξκαηηθψλ.
iii. Αλ έρεη ππνζηεί δεκίεο ην ινγηζκηθφ εηδηθψλ εθαξκνγψλ πνπ έρεη
αλαπηπρζεί απφ ηνλ Πειάηε κε εμνπζηνδφηεζε ηεο Δηαηξίαο.
 Η Δηαηξία ζα παξέρεη κε δηθά ηεο έμνδα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο πνπ θαηά ηελ θξίζε
ηεο απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζε θαηαζθεπαζηηθφ
ειάηησκα. Σα Τιηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δμνπιηζκνχ εθφζνλ δελ εκπίπηνπλ ζηελ εγγχεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο βαξχλνπλ ηνλ Πειάηε .

G. Λνηπέο απαηηήζεηο
 Ο αλάδνρνο επί ηεο πνηλήο απφξξηςεο απφ ην δηαγσληζκφ έρεη ππνρξέσζε λα
πξνζθνκίζεη ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ζπκβάζεηο εθηειέζεηο παξφκνησλ έξγσλ ζε
Ννζνθνκεηαθά Ιδξχκαηα.
 Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ, ησλ
ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ θαη φισλ ησλ όξωλ ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, πνπ
ηα απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.





Γη απηφ νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ζην λνζνθνκείν γηα λα ιάβνπλ
γλψζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ θαη λα θαηαζέζνπλ επί ηεο πνηλήο
απφξξηςεο απφ ην δηαγσληζκφ ζηνλ θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηελ Βεβαίωζε
Δλεκέξωζεο πνπ ζα ιάβνπλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία.
Μεηά ηελ επηηφπηα έξεπλα θαη ηε κειέηε ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, αλ δηαπηζησζεί
νπνηαδήπνηε αζπκθσλία ζα πξέπεη λα ηε γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο θαη εγθαίξσο
ζηελ Σερληθή Τπεξεζία , ε νπνία ζα δψζεη ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νινθιεξψζεη ην έξγν εληφο 30 (ηξηάληα)
εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ην Ννζνθνκείν.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ
1.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηov δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππoβάιoπv
εκπξνζέζκσο ηελ πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε
ην Ν 4412/2016 .
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1.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία
κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
1.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2)
αληίγξαθα, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
1.3.1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.
1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
1.3.4. Η εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ.
1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα.
1.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ
ηνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή,
δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.
1.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη:
1.5.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο εηο δηπινύλ (πξωηόηππα αληίγξαθα κε
ηελ έλδεημε πξωηόηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θωηνηππία απηώλ κε ηελ
έλδεημε αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο )
1.5.2. Υωξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν
oπoίoο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ ( πξωηόηππα
αληίγξαθα κε ηελ έλδεημε ηερληθή πεξηγξαθή πξωηόηππν θαη θωηνηππία απηώλ κε
ηελ έλδεημε ηερληθή πξνζθνξά αληίγξαθν )
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε
λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο.
1.5.3. Υωξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
εηο δηπινχλ ( πξωηόηππε κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξωηόηππε θαη
θωηνηππία απηήο κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίγξαθν ), ζηνλ νπνίν
ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
α.

β.

γ.

Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη,
δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο
δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή
ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα
αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε
«ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε
έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο
έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.
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Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο :
1)Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήιωζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ αξ. 79 παξ. 4 ηνπ Ν.
4412/2016, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν.
1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
Α) α. δε βξίζθεηαη ζε µία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο
νπνίεο νη νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016.
Β) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016):
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα,
νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β,
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
Γ) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο
Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ζχκθσλα
κε ηηο πεξ. ζη θαη δ, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
Σν e_ΣΔΤΓ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ
(www.konstantopouleio.gr), κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ
Ν. 4412/2016
Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην
δηαδηθηπαθφ http://www.eprocurement.gov.gr ζην πεδίν: «Promitheus ESPDint –
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο eΔΔΔ/eΣΔΤΓ» θαη παξαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ
.xml, ην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, γηα λα ζπληάμνπλ
ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή
ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί
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ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α'75), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν
Τπνςήθηνο ζα δειψλεη:
 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηεο
νπνίαο έιαβαλ γλψζε
 Όηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
3)Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
ΠΡΟΦΟΡΔ
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα
περιζχονται ςτθν Τπθρεςία (Πρωτόκολλο του Νοςοκομείου) μζχρι και τθν προθγοφμενθ
θμζρα του διαγωνιςμοφ .
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για 180 θμζρεσ από τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Προςφορζσ ποφ υποβάλλονται ι περιζχονται ςτθν Τπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο,
εκπρόκεςμα κα επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.
τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όταν απαιτείται κατάκεςθ δείγματοσ, επιτρζπεται θ αποςτολι του
ςφμφωνα με τα οριηόμενα παραπάνω, υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι τοφτο κα περιζλκει
ςτθν Τπθρεςία μζχρι τζςςερισ (4) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ, το δε αποδεικτικό αποςτολισ κα περιζχεται απαραίτθτα ςτον φάκελο
προςφοράσ με τα τεχνικά ςτοιχεία.
Σα προςφερόμενα είδθ πρζπει να καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν τεχνικι και οικονομικι κα γίνει ενϊπιον τθσ επιτροπισ
παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ςε ζνα ςτάδιο .
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ςαν απαράδεκτεσ. Επίςθσ
απορρίπτονται ςαν απαράδεκτεσ προςφορζσ για μζροσ τθσ ποςότθτασ που προκθρφχκθκε
κακϊσ και προςφορζσ που ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπομζνου από τθ
διακιρυξθ.

9

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο θαη ε ηηκή ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4052/2012 αξ.14 παξ.7 πεξί ζχγθξηζεο
ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο
Πξνκεζεηψλ Τγείαο, φπσο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ αλά δηαγσληζκφ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη γηα θάπνην είδνο θσδηθφο παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη κε ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή
Σηκή αλψηεξε απφ απηή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θάζε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε απφθξνπζε φξνπ ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.
Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκφο απφ λνζνθνκείν πνπ
ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή φπνηνο άιινο δηαγσληζκφο απφ θεληξηθή
αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρφλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνχλ .
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ
ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο .
ΥΡΟΝΟ –ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ 2000 ηνπ Ν 4412/2016
ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν 4412/2016 , ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη
θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν θ.ι.π απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαθή
εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ
ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ
χκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ 2 ηνπ Ν 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν
νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο , ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο .
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ
ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο » ηα
θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) Απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο –κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν
πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, φπσο δειψζεθε ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε
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ππεχζπλε δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν
έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη, γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ
έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε
πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν
έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ, ή
Δ.Π.Δ., γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
β)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο,
πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο
εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
γ)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο,
θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα,
πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ην ΓΔΜΗ γηα
ηελ πεξίπησζε ηεο εθθαζάξηζεο, φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Γελ πξνζθνκίδεηαη απφ
ηα θπζηθά πξφζσπα πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην.
εκεηώλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο.

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
1ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΩΝ

ΑΡ ΤΜΒΑΗ /19

ΤΜΒΑΗ (πνζoύ : € κε ΦΠΑ )
Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηόκαηεο απάληεζεο γηα ηηο
εηζεξρόκελεο ηειεθωληθέο θιήζεηο ζην Ννζνθνκείν
Α΄ ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΙΚΑ
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Υξνλνινγία θαηάξηηζεο : ……………………….
Σφπνο θαηάξηηζεο :
ηα γξαθεία ηνπ Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ

πκβαιιφκελνη :

1.Ο …………………………………………. Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηνπ Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ Ν Ισλίαο θαινχκελνο ζην
εμήο ΄΄Ννζνθνκείν΄΄ θαη

2.Η εηαηξεία ……………………………………………...λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ
………………………………………
θαινχκελε ζην εμήο ΄΄ Πξνκεζεπηήο ΄΄

Β΄ ΟΡΟΙ
Σν ΄΄Ννζνθνκείν΄΄ έρνληαο ππφςε :
1. Tελ αξηζκ 48/19 δηαθήξπμε ηνπ επαλαιεπηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηφκαηεο απάληεζεο γηα ηηο εηζεξρφκελεο
ηειεθσληθέο θιήζεηο ζην Ννζνθνκείν.
2. Σελ απφ . . ………………………. απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία
θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ .
3. Σελ απφ . . ………………………. απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ .
αλαζέηεη

ζηνλ ΄΄Πξνκεζεπηή ΄΄ ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν
ζχκθσλα κε ην Ν 4024/2011 άξζξν 26.
Δθ΄φζνλ ηα παξαδνζέληα θξηζνχλ απνδεθηά ε επηηξνπή ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
παξαιαβήο .ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνζέληα δελ βξεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ε
επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν απφξξηςεο ζην νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο
ιφγνπο ηεο απφξξηςεο .
2.Αλ ν ΄΄Πξνκεζεπηήο ΄΄΄παξαβεί νπνηνδήπνηε νπζηψδε θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο φξν
ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα ηνπ επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 4412/8-82016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία .
.
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΣΗΔΙ
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ην λνζνθνκείν εμήληα
(60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ην λνζνθνκείν θαζίζηαηαη
ππεξήκεξν θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν .
Γηα ηα λνζνθνκεία εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ Ν 2955/01
Γηα ηελ εμφθιεζε ν ΄΄Πξνκεζεπηήο ΄΄ ζα πξνζθνκίδεη
1.Σηκνιφγην
2.Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 300 επξψ.
Σνλ ΄΄Πξνκεζεπηή ΄΄ ζα βαξχλνπλ
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ).Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
ΑΡΘΡΟ 2ν
Γηα φηη δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζ 48/19
Δπαλαιεπηηθήο Γηαθήξπμεο ηνπ ΄΄Ννζνθνκείνπ΄΄ θαη ε θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία .
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.Δθηφο ησλ λνκίκσλ θαη ζπκβαηηθψλ απαγνξεχζεσλ , απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα
εθρσξήζεη ηελ ρνξεγία ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην , λα ελερπξηάζεη ή λα κεηαβηβάζεη
νπνηαδήπνηε απαίηεζε απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή
ζπλαίλεζε ηνπ λνζνθνκείνπ .
Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα
θαη νη Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1905/90 ΦΔΚ
147/15-11-90 .
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζεί έληαικα θαη επηηαγή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ππνρξενχηαη
ν πξνκεζεπηήο λα απνδψζεη ηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ πνπ έρεη εηζπξάμεη θα είλαη
εθρσξεκέλα , ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ , κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλαθζεί ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε
εθρψξεζεο .ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηηκνιφγηα είλαη ελερπξηαζκέλα λα αλαγξάθεηαη ε
ηξάπεδα ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρνπλ ελερπξηαζζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηηκνινγίνπ .
2. Ο ΄΄Πξνκεζεπηήο΄΄ δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη φηη κε βάζε απηνχο θαη κφλν ζα ιχλεηαη θάζε δηαθνξά
ή ακθηζβήηεζε θαη θάζε δηέλεμε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία .
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Δπίζεο ζπκθσλείηαη φηη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε φξνπ ηεο ζχκβαζεο , πξφζζεηε ζπκθσλία ,
παξνρή δηεπθφιπλζεο , παξάηαζε ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π. δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ παξά
κφλν έγγξαθα θαη απνθιείεηαη θάζε άιιν κέζν απφδεημεο .
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκφο απφ λνζνθνκείν πνπ
ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή φπνηνο άιινο δηαγσληζκφο απφ θεληξηθή
αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρφλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνχλ .

ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΔΙΓΗ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
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