
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΙΔΥΜΟΤΕΙXO  13-11-2019
   4η Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                                       ΑΡΙΘΜ. Πρωτ :    7469                  
 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια  του  Γενικού
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και του ΚΕΦΙΑΠ με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακές
συσκευές  και  αδειών  χρήσης  WINDOWS 10 (CPV:  31710000-6), συνολικής  ενδεικτικής
δαπάνης 3.090,23€ με φπα»

       Το Γενικό Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου  κατόπιν της αριθμ. 7432/12-11-2019 απόφασης του Αν.
Διοικητή,  διενεργεί  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια  με  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  περιφερειακές
συσκευές και αδειών χρήσης WINDOWS 10, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.090,23€ με ΦΠΑ
και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1 Η/Υ  ( Γ.Ν. ΔΙΔ/ΧΟΥ) 2 362,90 725,80 899,99

2 Η/Υ  (ΚΕΦΙΑΠ) 1 322,58 322,58 400,00
3 ΟΘΟΝΗ  (ΚΕΦΙΑΠ) 1 100,00 100,00 124,00

4
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

MICROSOFT (ΚΕΦΙΑΠ) 1 13,00
13,00 16,12

5
ΠΟΝΤΙΚΙΑ MICROSOFT

(ΚΕΦΙΑΠ) 2 8,07
16,14 20,01

6
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
WINDOWS 10 3 161,29 483,87 600,00

7
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (LEXMARK 
Β2236dw ή Β2338dw)

3 88,71
266,13 330,00

8
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (HP Laserjet 
pro M15A) 10

56,46
564,60 700,10

        Οι  ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως την 22 η

Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 14:00μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών,
αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία.  

    Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει την 25η    Νοεμβρίου
2019,   ημέρα   Δευτέρα   και ώρα 12:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

    Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: 
Γενικό  Νοσοκομείο  Διδυμοτείχου,  25ης Μαΐου  152,  Τ.Κ.  68300  Διδ/χο,  Γραφείο  Προμηθειών,
πληροφορίες στο τηλέφωνο 25533-50329. 

   Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και
την ένδειξη «Προσφορά για την προμήθεια Η/Υ».

     

   Τμήμα:    Οικονομικού 
Γραφείο:  Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση:  25ης Μαΐου 152 
Πληροφ. Βαλασίδου Αγγελική
Τηλέφωνο:  25533-50329
 FΑΧ:   25533-50330

  ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
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 Μέσα στοv κυρίως φάκελο της πρoσφoράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα εξής:
1)  το  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ  (ΤΕΥΔ) ) συμπληρωμένο  από  τον
συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει ημερομηνία
εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
Οι  προσφέροντες  συμπληρώνουν  το  σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ,  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί  και  σε
επεξεργάσιμη  μορφή  αρχείου  doc.  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  http://www.did-hosp.gr
(προμήθειες  -  προκηρύξεις).  Αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  Ν.
1599/1986.  Το ΤΕΥΔ κατατίθεται  με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 το οποίο προστέθηκε  με το
άρθρο 107 του Ν.4497/2017. 
Προς  απόδειξη  του    εκπροσώπου θα πρέπει  να  κατατεθούν  νομιμοποιητικά  έγγραφα,
σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 
 Το TEΥΔ αφορά :

- τους διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,ΕΠΕ, ΙΚΕ
-το Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα νομικά
πρόσωπα είναι Α.Ε.
- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση
των ανωτέρω δικαιολογητικών τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα.

2)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75),  όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν 4412/2016, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία
του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς σας:

 ότι διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.)
για την εκτέλεση της σύμβασης.

 ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση  CE και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τη
χρήση για την οποία προορίζονται.

 ότι οι  υπολογιστές φέρουν την πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης  EnergyStar
είτε πληρούν προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρές
με τις κοινές προδιαγραφές του EnergyStar. 

 ότι μπορείτε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά,
σε  περίπτωση που  η  χρήση του  θέσει  σε  κίνδυνο  την  υγεία  ή  και  την  ασφάλεια  των
ασθενών,  των χρηστών ή ενδεχομένως και  άλλων προσώπων,  καθώς και  την ασφάλεια
πραγμάτων και εξοπλισμού.

 To χρόνο παράδοσης  των μηχανημάτων ο οποίος  δεν θα  υπερβαίνει  τις  δεκαπέντε(15)
ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία.

 Την εγγύηση καλής λειτουργίας των Η/Υ για τουλάχιστον δύο(2) έτη και θα αναφέρεται τις
καλύψεις που περιλαμβάνει αυτή. 

Β) Η Τεχνική προσφορά στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς για κάθε είδος
που  είναι  αναλυτική  περιγραφή  των  ειδών.  Επίσης  τα  είδη  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος.
    Στο  φάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  αναλυτικό  φύλλο
συμμόρφωσης,  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω  πίνακα,  στο  οποίο  θα  δίνονται  αναλυτικές
απαντήσεις  σε  όλα  τα  σημεία  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών   (με  τη  σειρά  που
αναγράφονται).
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1) ΝΑΙ
2)

3) 

    Στα  περιεχόμενα  του  φακέλου  της  τεχνικής  προσφοράς  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να
εμφανίζονται  οικονομικά  στοιχεία.  Τυχόν  εμφάνιση  οικονομικών  στοιχείων  (συμπεριλαμβανομένων
λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Γ) Η οικονομική προσφορά η οποία θα εσωκλείεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον
κυρίως φάκελο της προσφοράς σας.
   Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή των ειδών αναλυτικά χωρίς ΦΠΑ 24% η οποία θα
λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 

     Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές.

      Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες. Η έναρξη προθεσμίας
αρχίζει από την επομένη της διενέργειας της έρευνας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
                                                                   

     Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα.
Έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού
από  επίσημη  μετάφραση  στην  Ελληνική.  Δεν  γίνονται δεκτές  προσφορές  που  συνοδεύονται  από
φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αντί των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων.
   
    Η  παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις και
τις τροποποιήσεις αυτών.                                                                                               

                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
    ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

                                                                                       ΖΑΓΚΟΥΛΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο  εξοπλισμός  που  προσφέρεται  οφείλει  να  είναι  σύγχρονος  και  να  μην  υπάρχει
ανακοίνωση  περί  αντικατάστασής  /απόσυρσής  του,  να  αναφέρονται  ο
κατασκευαστής και το μοντέλο και να είναι συμβατός με Windows 10 Pro. Επιπλέον,
το  προτεινόμενο  σύστημα πρέπει  να είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας  με  ανακοίνωση
τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Κουτί

 Μέγεθος: Midi Tower
 Χρώμα: Μαύρο
 Σύστημα ψύξης: Ενσωματωμένοι: Πίσω: 120 x 120 x 25 mm. Προαιρετικοί: Μπροστά: 120 x 120 x 25 

mm, Κάτω: 120 x 120 x 25 mm. 
 Υποστήριξη μητρικών: Micro ATX, Full ATX

Επεξεργαστής

 Τεχνολογία Κατασκευής: i3 9100 ή ισοδύναμος ή καλύτερος
 Εγγύηση: 3 έτη

Τροφοδοτικό
 Τάση: 230V
 Μέγιστη Ισχύς: ≥ 550 Watt
 Συνδέσεις: 1 x Mainboard, 1 x P4/P8, 1 x PCI Express, 4 x SATA, 3x Molex, 1 x FDD
 Σύστημα ψύξης: 12CM Silent Fan
 Εγγύηση: 3 έτη

Μητρική

 Διαστάσεις: Micro ATX 
 On-Board Συσκευές: Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου, Ενσωματωμένη κάρτα ήχου, Ενσωματωμένη 

υποστήριξη γραφικών
 Υποδοχή CPU: Συμβατή με τον αντίστοιχο επεξεργαστή
 Θέσεις επέκτασης: 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode), 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot
 Εσωτερικές συνδέσεις: 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, 2 x SATA2 3.0 Gb/s Connectors, 1 x Front 

Panel Audio Connector, 2 x USB 2.0 Headers
 Πίσω συνδέσεις: 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D Port, 4 x USB 2.0 Ports, 2 x 

USB 3.0 Ports, 1 x RJ-45 LAN Port, HD Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone
 Εγγύηση: ≥ 3 έτη

Μνήμη   RAM

 Μέγεθος: 8GΒ (2x4GB)
 Τύπος Μνήμης: DDR4
 Ταχύτητα Διαύλου: ≥ 2000 MHz
 Εγγύηση: Lifetime

Οπτικό μέσο
 Τύπος: DVD +/- R/W
 Σύνδεση: SATA
 Χρώμα: Μαύρο
 Συμβατότητα: WIN XP, 7, 8, 10
 Εγγύηση: ≥ 2 έτη
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Σκληρός Δίσκος (  SSD  ) (ή εναλλακτικά HDD, 500GB, 7,2 rpm)

 Μέγεθος: 2,5 in
 Ταχύτητα ανάγνωσης / εγγραφής: ≥ 500MB/s
 Χωρητικότητα: 256 GB
 Διεπαφή: Sata III
 Εγγύηση: ≥ 3 έτη

Επιπλέον συνδέσεις (  MONO   για τους 2 εκ των 3 κεντρικών μονάδων)

2 x serial ports 9-pin, σύνδεση PCIe ή PCI ή on-board 

Προδιαγραφές Λειτουργικού Συστήματος
 Windows 10 pro
 64bit
 Ελληνική Γλώσσα

Προδιαγραφές οθόνης
 Τύπος οθόνης: TN LED Full HD

 Αναλογία εικόνας: 16:9

 Διαγώνιος ≥ 21,5 inches

 Χρώμα οθόνης: Μαύρο

 Επεξεργασία επιφάνειας: Anti-Glare 3H

 Ανάλυση ≥ 1920 x 1080 pixels

 Χρόνος απόκρισης ≤ 5 ms

 Αντίθεση (Contrast): 5.000.000:1 (dynamic), 600:1 (typ)

 Φωτεινότητα: 200 cd / m2

 Υποδοχή σύνδεσης: D-Sub 15-pin (analog)

 Εγγύηση: 2 έτη zero pixel

Προδιαγραφές εκτυπωτών
Lexmark B2236dw ή B2338dw *

Τύπος Εκτυπωτή Laser (ασπρόμαυρο)
Εκτύπωση διπλής όψης Απαραίτητο (αυτόματη)
Τύπος μέσου Χαρτί Α4
Συνδεσιμότητα USB 2.0, ethernet
Υποστηριζόμενο λειτουργικό windows 7, windows 10
Εγγύηση ≥1 έτος

* Όποιο μοντέλο και αν δοθεί θα είναι το ίδιο και για τους τρεις εκτυπωτές. Δεν είναι επιθυμητοί δηλαδή οι
συνδυασμοί, π.χ. δύο από το πρώτο μοντέλο και ένας από το δεύτερο ή το αντίστροφο.

HP LaserJet Pro M15A
Τύπος Εκτυπωτή Laser (ασπρόμαυρο)
Τύπος μέσου Χαρτί Α4
Συνδεσιμότητα USB 2.0
Υποστηριζόμενο λειτουργικό windows 7, windows 10
Εγγύηση ≥1 έτος

Ποντικιών (της εταιρείας Microsoft)

Τύπος Ενσύρματο
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Διασύνδεση USB 2.0
Αισθητήρας Οπτικός
Χρώμα Μαύρο ή /και γκρι
Χαρακτηριστικά Δύο κουμπιά και τροχός κύλισης δύο κατευθύνσεων
Ανάλυση κίνησης >=1000 dpi
Σχεδιασμός Για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες
Εγγύηση 1 έτος

Πληκτρολογίου (της εταιρείας Microsoft)

Τύπος Ενσύρματο
Διασύνδεση USB 2.0
Γλώσσα Ελληνικά
Χρώμα Μαύρο ή /και γκρι
Χαρακτηριστικά QWERTY
Εγγύηση 1 έτος
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	Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως την 22η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία.
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