
    

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  05/05/2021
                Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  3438
  

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς  για την
συντήρηση  και  επισκευή  του  server του  αξονικού  τομογράφου  (χωρίς
ανταλλακτικά) CPV:50324100-3 του Γ.Ν.  Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός
(1)  έτους  και  με  δικαίωμα  παράτασης  (προαίρεση)  για  ένα  επιπλέον  έτος,
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  συμπ/νου  και  του  δικαιώματος  της
ετήσιας  παράτασης  (προαίρεση)  8.600,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α,  με  κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής». 
            Το Γ.Ν. Διδυμοτείχου, κατόπιν της αριθμ. πρωτ.  3419/05-05-2021 απόφασης του
Διοικητή για την έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας αποφάσισε την συντήρηση και
επισκευή  του  server του αξονικού τομογράφου (χωρίς ανταλλακτικά) CPV:50324100-3 του
Γ.Ν.   Διδυμοτείχου, για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  έτους  και  με  δικαίωμα  παράτασης
(προαίρεση) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπ/νου και του
δικαιώματος της ετήσιας παράτασης( προαίρεση) 8.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α, ήτοι  τέσσερις
χιλιάδες και τριακόσια ευρώ με φπα (4.300,00€ ) με φπα για την ετήσια σύμβαση (αρχική) και
τέσσερις  χιλιάδες  και  τριακόσια  ευρώ  με  φπα  (4.300,00€)  για  την  ετήσια  παράταση
(προαίρεση) και  με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

o πλήρη κάλυψη εργασιών και υποστήριξη του server (χωρίς ανταλλακτικά)

o την εγκατάσταση μετατροπών  syngo.plaza (μέσω  SRS),  Technical Support
μέσω SRS και τηλεφώνου 

o δεν θα περιλαμβάνεται η διαχείριση του συστήματος.

o Η κάλυψη των ανταλλακτικών θα γίνεται βάσει προσφοράς προμήθειας και
εργασίας όταν αυτό απαιτείται. 

     Παρακαλούμε  όπως  μας  καταθέσετε  την  προσφορά   σας,  στο  Γραφείο
Προμηθειών, σε σφραγισμέvo φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη
προσφορά για την συγκεκριμένη έρευνα,  αφού προηγουμένως έχει πρωτοκολληθεί
από την Γραμματεία,  έως την  19/05/2021,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00μμ.    

      Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
       Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης –
αξιολόγησης  την Πέμπτη 20/05/2019, και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου. Μετά την  ολοκλήρωση της  αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών η επιτροπή θα προβεί την ίδια ημέρα και στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών.

Τμήμα:    Οικονομικού 
Γραφείο:  Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση:  25ης Μαΐου 152 
Πληροφ.   : Βαλασίδου Αγγελική
Τηλέφωνο:  25533-50329
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
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        Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει  τα 
στοιχεία  σας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για την ετήσια συντήρηση και επισκευή του 
server του αξονικού τομογράφου (χωρίς ανταλλακτικά), καθώς και τον αριθμό της 
πρόσκλησης.

       Οι προσφορές θα αποστέλλονται στην διεύθυνση:
            Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
         25ης Μαΐου 152,  Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο 

         Γραφείο Προμηθειών  
      Τηλέφωνο: 25533 50329

Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς επί ποινή απόρριψης τοποθετούνται:
Α.    Κλειστός  φάκελος  με  την  ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα εσωκλείονται τα παρακάτω:       
  
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 79Α του 
Ν.4412/2016 το οποίο προστέθηκε  με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017.

 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. 

Επισημαίνεται ότι :
1.Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες  άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016
(Ά147), το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 
2. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας

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: 

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

 ότι  εγγυάστε  την  άμεση  παράδοση  των  ιατρικών  αερίων  σε  περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.

 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.

Η  μη  κατάθεση  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  συνιστά  τoν  αποκλεισμό  του
συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.
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      Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
την  προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα.

   Επίσης ο φάκελος θα περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς, που είναι αναλυτική
περιγραφή της προσφοράς. 

  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.

      Η  μη  υποβολή  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  συνιστά  τoν  αποκλεισμό  του
προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο
τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς   Οι τιμές της
προσφοράς  είναι  δεσμευτικές  για  τον  προμηθευτή  καθ  όλη  την  διάρκεια  της  σύμβασης.
Αποκλείεται αναθεώρηση τωv τιμώv προσφοράς και οποιασδήποτε επιπλέον οικονομική αξίωση
τoυ προμηθευτή, πέραν των τιμών κατακύρωσης.  

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης (αρχική σύμβαση) και των προσφερομένων τιμών  θα ισχύει
για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ακόμα
ένα (1) έτος, με υπογραφή νέας σύμβασης και σύμφωνα με τους ίδιους όρους της αρχικής
σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.300,00€ με ΦΠΑ. 
Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 4.300,00€ συμπεριλαμβανομένου  και του 
ΦΠΑ και ασκείται από το Νοσοκομείο με μονομερή του δήλωση πριν την λήξη της Σύμβασης. 
Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος 
της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες. Η εν λόγω παράταση θα διακοπεί με την 
ανάδειξη νέου προμηθευτή είτε από κεντρικό, περιφερειακό επίπεδο ή από νέο Διαγωνισμό 
του Νοσοκομείου.
                                                                  

 Για ότι δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ισχύουν τα αναφερόμενα στην περί προμηθειών του
Δημοσίου Νομοθεσία. 

                                                                          
                                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                          ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
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