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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την
παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των δύο εξυπηρετητών (HP ML350pT08
E5) και (HP Proliant ML350 Gen9), του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
(CPV:72267100-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό
διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής
δαπάνης 5.952,00€ με ΦΠΑ, (2.976,00€ για το πρώτο έτος και 2.976,00€ για την
παράταση)».
Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου κατόπιν της αριθμ. 2307/18-03-2020 απόφασης του
Διοικητή, διενεργεί διαγωνιστική διαδικασία για την παροχή τεχνικής υποστήριξης των δύο
εξυπηρετητών (HP ML350pT08 E5) και (HP Proliant ML350 Gen9), του Γ. Ν. Διδυμοτείχου,
για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, με τις κάτωθι τεχνικές
προδιαγραφές. Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ


Απομακρυσμένη (remote) υποστήριξη για 7 ημέρες την εβδομάδα (24x7).



Η απόκριση της υποστήριξη για priority 1 issues (system down) είναι το μέγιστο 2
ώρες και για τα υπόλοιπα προβλήματα χαμηλότερης σημαντικότητας ο χρόνος
απόκρισης καθορίζεται με το τέλος της επόμενης εργάσιμης μέρας



Υπηρεσίες για τις Oracle βάσεις :



Αρχική παραμετροποίηση του Rman backup (Backup & recovery process
development)



Πραγματοποίηση rman restore σε περίπτωση ανάγκης



DB startup & troubleshooting σε περίπτωση που έχουμε database crash



Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται για δύο βάσεις δεδομένων oracle το Γ.Ν.



Οι υπηρεσίες παρέχονται είτε απομακρυσμένα με ασφαλή σύνδεση την οποία παρέχει
το Γ.Ν.
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Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως τις 27
Mαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μμ. στο Γραφείο Προμηθειών,
αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει στις 30
Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου. Οι συμμετέχοντες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παρευρεθούν στο άνοιγμα
των προσφορών.
Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση:
Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 25ης Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδ/χο, Γραφείο Προμηθειών.
Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα
στοιχεία σας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΕΧΝΙΚΉΣ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (HP ML350PT08 E5) ΚΑΙ (HP PROLIANT ML350
GEN9) ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την τεχνική και οικονομική
προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’ (τεχνική) και Β’
(οικονομική).
Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που
υποβάλλονται για μέρος μόνο της συνολικής υπηρεσίας της ζητούμενης υπηρεσίας
καθώς και εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, (εκ των προμηθευτών τω
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις προδιαγραφές και τους όρους
της πρόσκλησης.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών πραγματοποιείται την ίδια ημέρα όλα τα στάδια ως
εξής :
Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Έλεγχος Τεχνικής προσφοράς
Γ’ ΣΤΑΔΙΟ – Έλεγχος Οικονομικών προσφορών
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας, θα πρέπει να καταθέσετε σε ξεχωριστούς
φακέλους τα εξής:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (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 79 Α του Ν. 4412/2016 το οποίο
προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017.
Το TEΥΔ αφορά :
οι διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε.
ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλ., όταν τα νομικά
πρόσωπα είναι Α.Ε.
 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.



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:
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αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι
έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017.
συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προμηθευτές για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου
από την παρούσα πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών και η μη συμπλήρωση των
δηλώσεων σύμφωνα με τα ζητούμενα συνιστά τoν αποκλεισμό του συμμετέχοντα
από τον διαγωνισμό, εκτός εάν συντρέχουν καταστάσεις που δίνουν το δικαίωμα
παρέκκλισης σύμφωνα με αρ. 73 του Ν.4412/2016.
Β) Τεχνική προσφορά η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές(ως Πίνακα 1
της παρούσης) που αναφέρονται και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’.
Η προμήθεια/υπηρεσία αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των δύο
εξυπηρετητών (HP ML350pT08 E5) και (HP Proliant ML350 Gen9), του Γ. Ν. Διδυμοτείχου.
Γ) Η οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’ , στην
οποία θα αναφέρετε η τιμή χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στο είδος.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Σε περίπτωση υποβολής ισοδύναμων προσφορών η ανάδειξη του μειοδότη θα
γίνει με κλήρωση.
Για ότι δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ισχύουν τα αναφερόμενα στην περί
προμηθειών του Δημοσίου Νομοθεσία.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΥΛΤΟΥΔΗΣ

3

ΑΔΑ: ΩΓΠΘ4690Β9-7Γ0

20PROC006449769 2020-03-18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
α/α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Απομακρυσμένη (remote)
1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
υποστήριξη

για 7 ημέρες την εβδομάδα (24x7).

ΝΑΙ

Η απόκριση της υποστήριξη για priority 1
issues (system down) είναι το μέγιστο 2
ώρες και για τα υπόλοιπα προβλήματα
2

χαμηλότερης σημαντικότητας ο χρόνος

ΝΑΙ

απόκρισης καθορίζεται με το τέλος της
επόμενης εργάσιμης μέρας
3

Υπηρεσίες για τις Oracle βάσεις
Αρχική

4

παραμετροποίηση

development)
rman

restore

startup

&

ΝΑΙ

σε

περίπτωση ανάγκης
DB

6

Rman

backup (Backup & recovery process

Πραγματοποίηση
5

του

ΝΑΙ

ΝΑΙ
troubleshooting

σε

περίπτωση που έχουμε database crash

ΝΑΙ

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται για
7

δύο βάσεις δεδομένων oracle το Γ.Ν.
Οι

8

υπηρεσίες

παρέχονται

ΝΑΙ
είτε

απομακρυσμένα με ασφαλή σύνδεση την
οποία παρέχει το Γ.Ν.

ΝΑΙ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ………/………../2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Αριθμητικά σε €)
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
[αριθμ σε €]

ΦΠΑ 24%
[αριθμ σε €]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ
[αριθμ σε €]

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΔΥΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ
(HP ML350PT08
E5) ΚΑΙ (HP
PROLIANT ML350
GEN9) ΤΟΥ Γ.Ν.
ΔΙΔΥΜΟΤΕΊΧΟΥ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης.
Η προσφορά ισχύει για 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ………/………../2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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