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ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΥΠΟΥ ΡΓΕΙΟ Υ ΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩ ΝΙ ΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ ΗΣ
ΔΙΟ ΙΚΗΣ Η 2ης Υ ΓΕ ΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΦΕ ΡΕ ΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩ Σ Κ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ ΕΝΤΡΟ Υ ΓΕΙΑΣ Ν ΑΞΟΥ
ΔΙΟ ΙΚΗΤΙΚΗ -ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Η ΥΠΗ ΡΕΣ ΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Ο

Πληροφορίες:
Ταχ. Διεύθυνση:
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Email:

Π Ρ Ο Σ: ΚΑΘ Ε ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ ΜΕΝΟ

Κοντοπούλου Δ.
Χώρα Νάξου
84300
22853-60506
dkontopoulou@naxoshospital.gov.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν - Κ.Υ ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.355,00€
ΠΡΟ ΦΠΑ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ: 31.440,20€), ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24%: 6.085,20€.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
50 του Ν.4782/2021.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014)
3. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. Το Νόμο 4270/2014: Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 143/Α/2014),28.06.2014.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)
5. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ.
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»
6. Τον Ν.3329/2005 <Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις> (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
7. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012)
Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
8. Το άρθρο 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως
προστέθηκε με την παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 Α/16-18 και ισχύει.
9. Την με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του
Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 23/16-012020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ).
Την Γ4β/Γ.Π.οικ.1438/10-1-2020 (ΑΔΑ:6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ,ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020)
απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως
Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ.
Την με αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της
Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό
Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ
και ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης
Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου.
Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020 ) απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου
Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πράξεων, με
δικαίωμα τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα
του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία
ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας.
Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή των
διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»
και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
To υπ’ αριθμ. πρωτ. 480/18-01-2022 πρωτογενές αίτημα όπου συμπεριλαμβάνονται
οι τεχνικές προδιαγραφές (ΑΔΑΜ: 22REQ010033592)
Την υπ’αριθμ 56/17-02-2022 απόφαση (με ΑΔΑ: 9ΑΕ1469070-0ΚΡ) του Διοικητικού
Συμβουλίου περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος, σκοπιμότητας, τρόπου
χρηματοδότησης, δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, διενέργειας και τεχνικών
προδιαγραφών
Την με αριθμό πρωτ. 2241/22-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:
ΨΦΙ9469Η2Ο-0ΓΘ
Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010253192
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε Ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια υλικολογισμικού
πληροφορικής, για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, ενδεικτικού προϋπολογισμού
25.355,00€ προ Φ.Π.Α 24%, ( συμπ. Φ.Π.Α. 24% : 31.440,20€), ποσό Φ.Π.Α 24%: 6.085,20€.
Τα προς προμήθεια είδη εμπίπτουν στους κωδικούς CPV που περιγράφονται στον

παρακάτω πίνακα:
CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΕΙΔΗ

30213000-5

Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Υπολογιστής

30231000-7

Οθόνες και
υπολογιστών

Οθόνη

30122000-0

Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου Εκτυπωτής

30122000-0

Εκτυπωτικά

κονσόλες

ηλεκτρονικών

μηχανήματα όφσετ γραφείου
32420000-3

Εξοπλισμός δικτύου

Πολυμηχάνημα
Νetwork Switch
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30237100-0

Μέρη υπολογιστών

Σκληρός Δίσκος

30237100-0

Μέρη υπολογιστών

DVD-RW

30233152-1

Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής
DVD-RW external
ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD)

48620000-0

Λειτουργικά συστήματα

48000000-8

Πακέτα λογισμικού
πληροφορικής

48760000-3

Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς

MS WINDOWS
και

συστήματα MS OFFICE
Antivirus

Αναλυτικά οι προς προμήθεια ανάγκες υλικολογισμικού πληροφορικής, όπως
προσδιορίσθηκαν ποσοτικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Νοσοκομείου
παρατίθενται κατωτέρω:

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΠΑΝΗΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕ ΦΠΑ

1.

Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές

15

900,00

13.500,00

3.240,00

16.740,00

2.

Οθόνες για
Η/Υ

15

160,00

2.400,00

576,00

2.976,00

Εκτυπωτές

16

160,00

2.560,00

614,40

3.174,40

4.

Πολυμηχανήμ
ατα

3

250,00

750,00

180,00

930,00

5.
2.

Μεταγωγέας
Δικτύου 48port
(Network
Switch)
SSD Σκληροί
δίσκοι για Η/Υ

1

290,00

290,00

69,60

359,60

2

45,00

90,00

21,60

111,60

DVD-RW
εσωτερικά

5

15,00

75,00

18,00

93,00

DRW-RW
εξωτερικά

4

35,00

140,00

33,60

173,60

MS Windows
10
pro GR
Licensees

10

170,00

1.700,00

408,00

2.108,00

3.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

MS Office
2019
Standard GR
Licensees
Αντιϊκά
προγράμματα
clients
(Antivirus)

10

230,00

2.300,00

552,00

2.852,00

31

50,00

1.550,00

372,00

1.922,00

25.355,00

6.085,20

31.440,20

ΣΥΝΟΛΑ

Το κόστος των συμβάσεων που θα προκύψουν, θα καλύπτεται από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια υλικολογισμικού
πληροφορικής, για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, ενδεικτικού προϋπολογισμού
25.355,00€ προ Φ.Π.Α 24%, ( συμπ. Φ.Π.Α. 24% : 31.440,20€), ποσό Φ.Π.Α 24%: 6.085,20€.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ
Η αξιολόγηση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή που θα
οριστεί.
Προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, για τη συνολική
ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους.
Η απόφαση της ανάθεσης και το πρακτικό αξιολόγησης της προσφοράς κοινοποιείται στον
συμμετέχοντα.
Μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’74):

Α.


Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου
του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 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. (άρθρο 80
παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του
Ν.4506/2019). Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016).
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Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται σε αυτήν χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή της.



Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται σε αυτήν χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή της.



Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ),
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή
τους.



Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό
του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα
προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και
εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την
οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται
αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.



Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Ο
υποψήφιος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, και του
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016
Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές από την προσφέρουσα. Για τις ανάγκες της
αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και
πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.
Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της
παρούσας.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, για τη συνολική
ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους.
Η προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα είδη θα πρέπει να περιλαμβάνει
διακριτές προσφορές για κάθε ένα είδος, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά και η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να επιλέξει είδος της συνολικής προσφοράς, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ως η
πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή ) ανά είδος.
5.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες.
Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή και ανάρτησή αυτής στο
ΚΗΜΔΗΣ.
5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται
δεκτές.
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6.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email:info@naxoshospital.gov.gr
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του mailbox του
Νοσοκομείου (info@naxoshospital.gov.gr) , παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τις προσφορές
και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά σας, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων όπως
Dropbox, Wetransfer, Onedrive, Google Drive κλπ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 11-04-2022 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14:00

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Προδιαγραφή

Απαίτηση
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Τεμάχια
CPU

15
O Επεξεργαστής θα πρέπει να έχει average cpu mark: ≥ 11500
όπως αυτό υπολογίζεται από διεθνές αναγνωρισμένο
benchmark όπως το www.cpubenchmark.net.

Μητρική κάρτα

Micro-ATX
DDR4 2666 MHz slots >= 2 (ή καλύτερο)
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης >= 32 GB ή καλύτερο
4 X USB 3.2 ports, 4 X USB 2.0 ports, HDMI 1.4 port, VGA
port
SATA ports >= 4 εκ των οποίων SATA 3 6.0Gb/s >= 2
Ελεύθερα PCI Express 3.0 x16 slots >= 1
1 x RJ-45 LAN port (100/1000), HD Audio Jack: Line in / Front
Speaker / Microphone

Κουτί/Τροφοδοτικό

Κουτί Mini tower με τροφοδοτικό ATX

Μνήμη RAM

Κάρτα γραφικών

Τύπου DDR4, χωρητικότητας >= 8GB, συχνότητας >= 2666
MHz
Τεχνολογίας SSD (Solid State Drive), σύνδεσης SATA 3,
χωρητικότητας >= 256 GB
On board τουλάχιστον 1 GB RAM

Κάρτα δικτύου

On board Gigabit (100/1000 Mbps)

Κάρτα ήχου

On board

Ηχεία

Ενσωματωμένα

DVD/CD

DVD-RW

Πληκτρολόγιο

Τυπικό 101/102 πλήκτρων USB ελληνικό και ενσύρματο

Ποντίκι

Οπτικό ποντίκι με ροδέλα USB ενσύρματο τριών πλήκτρων
και για τα δύο χέρια

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Pro ελληνικά με τις τελευταίες ενημερώσεις
και με άδεια χρήσης

Αντιϊκό πρόγραμμα

Κατασκευαστής

Antivirus & Firewall σε full έκδοση και με προστασία
Malware, Ransomware, Web και mail protection
MS Office 2019 Greek (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
ή νεότερο
Να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Εγγύηση

5 έτη

**Υπηρεσίες
Εγκατάστασης
**Υπηρεσίες
Συντήρησης
CPV

πλήρης λειτουργική εγκατάσταση, Μεταφορά δεδομένων,
σύνδεση στο δίκτυο και στο Domain κ.λπ.
π.χ. για οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία που δεν
εμπίπτει στην εγγύηση κ.λπ.), για τα έτη εγγύησης
30213000-5 - Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Κατά
προσέγγιση
προϋπολογιζόμενη
δαπάνη (€)

900+ΦΠΑ(24%) = 1116 (ΣΥΝΟΛΟ: 16.740,00 €)

Σκληρός δίσκος

Πρόγραμμα Office

ΟΘΟΝΗ
Προδιαγραφή

Απαίτηση

Τεμάχια

15

Μέγεθος

23" ή μεγαλύτερη

Τεχνολογία

IPS

Ανάλυση

1920Χ1080 ή μεγαλύτερη

Είσοδοι

VGA και HDMI (να περιλαμβάνεται και το καλώδιο HDMI)
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Κατασκευαστής

Να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Εγγύηση

5 έτη

**Υπηρεσίες
Συντήρησης
CPV

π.χ. για οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία που δεν
εμπίπτει στην εγγύηση κ.λπ.), για τα έτη εγγύησης
30231000-7 - Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών
υπολογιστών
160+ΦΠΑ(24%) = 198,4 (ΣΥΝΟΛΟ: 2.976,00 €)

Κατά
προσέγγιση
προϋπολογιζόμενη
δαπάνη (€)

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
Προδιαγραφή

Απαίτηση

Τεμάχια

16

Τεχνολογία εκτύπωσης

Μονόχρωμος Laser

Μέγεθος χαρτιού

Α4

Ανάλυση εκτύπωσης

600X600 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης

35 σελίδες ανά λεπτό ή καλύτερο

Eκτύπωση διπλής όψης:

Αυτόματη

Συρτάρι χαρτιού

500 φύλλα Α4 και πολλαπλών μεγεθών χαρτί (Α4, Α5, Α6,
Β4, Β5, Β6, Letter, Νομικά ζητήματα, Executive)

Σύνδεση

USB, Ethernet 10/100/1000

Μηνιαίος
λειτουργίας

κύκλος

80000 ή καλύτερο

Εγγύηση

5 χρόνια

Αναλώσιμο τύμπανο

Για τουλάχιστον 50000 φύλλα

Αναλώσιμο τόνερ

Για τουλάχιστον 2500 φύλλα

CPV

30122000-0 (Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου)

Εγγύηση

5 χρόνια

**Υπηρεσίες
Εγκατάστασης

πλήρης λειτουργική εγκατάσταση, σύνδεση στο δίκτυο και
στο Domain κ.λπ.

**Υπηρεσίες
Συντήρησης

π.χ. για οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία που δεν
εμπίπτει στην εγγύηση κ.λπ.), για τα έτη εγγύησης
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Προδιαγραφη

Απαίτηση

Τεμάχια

3

Τεχνολογία εκτύπωσης:

Μονόχρωμος Laser

Μέγεθος χαρτιού

Α4

Εκτύπωση διπλής όψης

Ναί

Ανάλυση εκτύπωσης

600X600 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης

35 σελίδες ανά λεπτό ή καλύτερο
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Eκτύπωση διπλής όψης:

Αυτόματη

Συρτάρι χαρτιού

500 φύλλα Α4 και πολλαπλών μεγεθών χαρτί (Α4, Α5, Α6,
Β4, Β5, Β6, Letter, Νομικά ζητήματα, Executive)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Ανάλυση αντιγραφής

600Χ600 dpi

Πολλαπλή αντιγραφή

έως 99 φορές ή καλύτερη

Αντιγραφή διπλής όψης

Αυτόματη

ΣΑΡΩΣΗ
Υποστηριζόμενα μεγέθη
χαρτιού σάρωσης

Πολλαπλών μεγεθών χαρτί (Α4, Α5, Α6, Β4, Β5, Β6, Letter,
Νομικά ζητήματα, Executive)

Ανάλυση σάρωσης

600 X 600 dpi

ADF

50 φύλλα ή καλυτερο

Ταχύτητα αντιγραφής
ασπρόμαυρη :

35 σελίδες ανά λεπτό ή καλύτερο

Εγγύηση

5 χρόνια

Αναλώσιμο τύμπανο

Για τουλάχιστον 50000 φύλλα

Αναλώσιμο τόνερ

Για τουλάχιστον 2500 φύλλα

**Υπηρεσίες
Εγκατάστασης

πλήρης λειτουργική εγκατάσταση, σύνδεση στο δίκτυο και
στο Domain κ.λπ.

**Υπηρεσίες
Συντήρησης

π.χ. για οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία που δεν
εμπίπτει στην εγγύηση κ.λπ.), για τα έτη εγγύησης

CPV

30122000-0 (Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου)

Κατά
προσέγγιση
προϋπολογιζόμενη
δαπάνη (€)

250+ΦΠΑ(24%) = 310,00 (ΣΥΝΟΛΟ: 930,00 €)

NETWORK SWITCH
Προδιαγραφή

Απαίτηση

Τεμάχια

1

Πόρτες

48

Tαχύτητα
μεταδοσης
δεδομένων

10/100/1000 Mbps

CPV

32420000-3 - Εξοπλισμός δικτύου

Κατά
προσέγγιση
προϋπολογιζόμενη
δαπάνη (€)

290+ΦΠΑ(24%) = (ΣΥΝΟΛΟ: 359,60 €)

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Τεμάχια

2

Μέγεθος

230 GB ή μεγαλύτερο

Τεχνολογία

SSD

Επικοινωνία

SATA 3 ή καλύτερο

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
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Τύπος

Εσωτερικός

CPV

30237100-0 - Μέρη υπολογιστών

Κατά
προσέγγιση
προϋπολογιζόμενη
δαπάνη (€)

45+ΦΠΑ(24%) = 55,80 (ΣΥΝΟΛΟ: 111,60 €)

DVD-RW
Προδιαγραφή

Απαίτηση

Τεμάχια

5

Επικοινωνία

SATA 2 ή καλύτερο

Τύπος

Εσωτερικός 5,25"

CPV

30237100-0 - Μέρη υπολογιστών

Κατά
προσέγγιση
προϋπολογιζόμενη
δαπάνη (€)

15+ΦΠΑ(24%) = 18,60 (ΣΥΝΟΛΟ: 93,00 €)

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Τεμάχια

4

Επικοινωνία

USB 3

Τύπος

Εξωτερικός

CPV

30233152-1 - Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής
ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD)

Κατά
προσέγγιση
προϋπολογιζόμενη
δαπάνη (€)

35+ΦΠΑ(24%) = 43,40 (ΣΥΝΟΛΟ: 173,60 €)

DVD-RW external

MS WINDOWS
Προδιαγραφή

Απαίτηση

Licences

10

Έκδοση

MS Windows 10 Pro

Γλώσσα

Ελληνική

CPV

48620000-0 - Λειτουργικά συστήματα

Κατά
προσέγγιση
προϋπολογιζόμενη
δαπάνη (€)

170+ΦΠΑ(24%) = 210,80 (ΣΥΝΟΛΟ: 2.108,00 €)

MS OFFICE
Προδιαγραφή

Απαίτηση

Licences

10

Έκδοση

MS Office 2019 Standard ή νεότερο

Γλώσσα

Ελληνική

Να περιλαμβάνει

Word, Excel, Outlook, Powerpoint

CPV

48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα
πληροφορικής
230+ΦΠΑ(24%) = 285,20 (ΣΥΝΟΛΟ: 2.852,00 €)

Κατά
προσέγγιση
προϋπολογιζόμενη
δαπάνη (€)

ANTIVIRUS
Προδιαγραφή

Απαίτηση
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Licences

31

Firewall

NAI

1)
Να διαθέτει κεντρική κονσόλα διαχείρισης Management Server και Administrator
Interface, με δυνατότητα remote control από οποιαδήποτε συσκευή και control Panel με
επισκόπηση όλων των σχετικών πληροφοριών ( αναφορές κατάστασης, ιστορικό
εγκαταστάσεων, κλπ)
2)
Δυνατότητα υποστήριξης Active Directory με εισαγωγή υπολογιστών από τον τοπικό
Domain.
3)
Δυνατότητα δημιουργίας οργανωτικών μονάδων και ομάδων ανά οργανωτική
μονάδα.
4)
Δυνατότητα δημιουργίας, προσθήκης, επεξεργασίας, διαγραφής υπολογιστή ή
ομάδων υπολογιστών καθώς και δυνατότητα εύρεσης υπολογιστών στο δίκτυο
5)
Να διαθέτει τείχος προστασίας με δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
ανά υπολογιστή ή ομάδα υπολογιστών.
6)
Να παρέχει Security Events panel το οποίο να συμπεριλαμβάνει virus results, Policy
manager requests και Firewall reports, καθώς και σύστημα μηνυμάτων για εγκαταστάσεις,
επανεκκινήσεις κτλπ.
7)
Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πακέτου εγκατάστασης για Windows Clients
και δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης.
8)
Να παρέχει δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό, εξωτερικό δίκτυο καθώς και
αυτόνομη εγκατάσταση (χωρίς επικοινωνία με το την κονσόλα κεντρικής διαχείρισης).
9)
Δυνατότητα λειτουργίας αυτόματης αναβάθμισης προγράμματος και υπογραφών
ιών.
10)
Δυνατότητα λειτουργίας αποστολής μηνυμάτων σε έναν ή περισσότερους
επιλεγμένους χρήστες ή σε ομάδα χρηστών.
11)
Να παρέχει υπηρεσία USB Keyboard Guard
12)
Να παρέχει υπηρεσία Antispam
13)
Να υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού ανά υπολογιστή ή ομάδα υπολογιστών σε
επίπεδο Web content control, Application Control και Device Control
14)
Να παρέχει δυνατότητα για έλεγχο και περιορισμό συσκευών (Device Control) και
πρόσβασης εξωτερικών συσκευών ανά υπολογιστή ή ομάδα υπολογιστών.
15)
Να παρέχει δυνατότητα για έλεγχο εφαρμογών και περιορισμό αυτών ανά
υπολογιστή ή ομάδα υπολογιστών.
16)
Να παρέχει δυνατότητα Email Virus Protection (Microsoft Outlook & POP3/IMAP)
17)
Να παρέχει δυνατότητα προστασίας για Online Τραπεζικές συναλλαγές και Browser
Protection.
18)
Να παρέχει Anti- Ransomware Προστασία
19)
Να έχει τη δυνατότητα για ανίχνευση άγνωστων ιών.
20)
Να παρέχει δυνατότητα για Light Agent για Virtual Machines
21)
Να διαθέτει MDM ( Mobile Device Management) με δυνατότητες Theft protection &
App & Contact filter.
Διάρκεια
3 έτη
CPV
Κατά προσέγγιση
δαπάνη (€)

προϋπολογιζόμενη

48760000-3 - Πακέτα λογισμικού
προστασίας από ιούς
50+ΦΠΑ(24%) = 62,00 (ΣΥΝΟΛΟ:
1.922,00 €)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΔΑ: 6ΑΑΔ469Η2Ο-Γ07

22PROC010313317 2022-04-01

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν-Κ.Υ ΝΑΞΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
2 μηνών
Της επιχείρησης ……………..…………………….……………………, έδρα …………………..……………….,
οδός ………………….………., αριθμός ………, Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ …………….………..,
τηλέφωνο ..…………………., fax ……..…………..
Στο πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά:

A/A

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΠΑΝΗΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕ ΦΠΑ

Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές

15

.....

.....€

.....€

.....€

Οθόνες για
Η/Υ

15

.....

.....€

.....€

.....€

3.

Εκτυπωτές

16

.....

.....€

.....€

.....€

4.

Πολυμηχανήμ
ατα

3

.....

.....€

.....€

.....€

5.

Μεταγωγέας
Δικτύου 48port
(Network
Switch)

1

.....

.....€

.....€

.....€

6.

SSD Σκληροί
δίσκοι για Η/Υ

2

.....

.....€

.....€

.....€

7.

DVD-RW
εσωτερικά

5

.....

.....€

.....€

.....€

8.

DRW-RW
εξωτερικά

4

.....

.....€

.....€

.....€

9.

MS Windows
10
pro GR
Licensees

10

.....

.....€

.....€

.....€

10

.....

.....€

.....€

.....€

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

2.

10.

MS Office
2019

ΑΔΑ: 6ΑΑΔ469Η2Ο-Γ07

22PROC010313317 2022-04-01
Standard GR
Licensees
11.

Αντιϊκά
προγράμματα
clients
(Antivirus)

31
ΣΥΝΟΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γρατσίας Ιωάννης
ΓΝ-ΚΥ Νάξου

.....

.....€

.....€

.....€

.....€

.....€

.....€

