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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΑΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΙΝ:Γραμ. Νοςοκ. Φ/Α/1/
ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 78/2020
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ (1) ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΑΡΟΤΙΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ
ΠΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΩ 1.150 ΕΝΕΡΓΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 8.618,00 € ΣΟΤ ΦΠΑ
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ (ΕΚΣΟ SERVER) προχπολογιςμοφ 8.618,00€ με ΦΠΑ
O Διοικθτισ του Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» ζχοντασ υπόψθ τα παρακάτω ςχετικά:
ΧΕΣ:

1Το N.4412/2016
2.Tθν αρικμ.15/20.07.2020 (κ.17) απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου (ΑΔΑ: ΩΤΣ146906Ω-Φ2Δ, ΑΔΑΜ:
20REQ007523248)
3.Τθν αρικμ.1105 ο.ε/21.07.2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:Ω7ΖΟ46906Ω-Ν2Ο, ΑΔΑΜ:
20REQ007523275)

ΠΡΟΚΑΛΕΙ
τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ (1) ΤΣΗΜΑΣΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΑΡΟΤΙΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΠΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΩ 1.150 ΕΝΕΡΓΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 8.618,00 € ΣΟΤ ΦΠΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ (ΕΚΣΟ SERVER) προχπολογιςμοφ 8.618,00€ με ΦΠΑ,
μζχρι την Σρίτη 03.11.2020 και ώρα 10.00πμ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Νοςοκομείου τθν Σρίτη 23.11.2020 και ώρα 10.00πμ ςτο
Γραφείο Ρρομθκειϊν. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν ι να αποςτείλουν τισ προςφορζσ τουσ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο με τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία» ςτο γραφείο προμθκειϊν, μζχρι και
τθν ΤΙΤΗ, 03.11.2020 και ϊρα 10.00 πμ
Στθν προςφορά πρζπει να περιζχονται οι εξισ υποφάκελοι εισ διπλοφν:
3.1. Φάκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ
α. Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΗ ι ιςχφον καταςτατικό από όπου να προκφπτουν εμφανϊσ τα μζλθ του ΔΣ ςε περίπτωςθ ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ι
του/των διαχειριςτι/των ςε περίπτωςθ Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ κακϊσ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ 30
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τουσ.
β. Ροινικά μθτρϊα των μελϊν του ΔΣ (ςε περίπτωςθ ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ) ι του/των διαχειριςτι/των (ςε περίπτωςθ Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ) με
χρόνο ζκδοςθσ ζωσ 3 μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ
γ. φορολογικι ενθμερότθτα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολισ τουσ
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δ. αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΡΔΔ
και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΡΑΣΙΕΣ και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολισ τουσ
3.2 Φάκελοσ τεχνικήσ προςφοράσ
Στον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με το παράρτθμα Β.ΦΥΣΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ χωρίσ τθν αναγραφι τιμϊν.
3.3 Φάκελοσ οικονομικήσ προςφοράσ
Οικονομικι προςφορά του υποψθφίου, με τθν τιμι ςε ευρϊ.
Η οικονομικι προςφορά κα αφορά ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΥΡΕΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΡΟΣΟ ΤΩΝ 8.618,00€
ΣΥΜΡ. ΦΡΑ. ςτθν οικονομικι προςφορά κα περιλαμβάνεται και ο πίνακασ του παραρτιματοσ Β. Φυςικό αντικείμενο- τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ςυμπλθρωμζνοσ με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντα ςε κάκε γραμμι.
Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ, που κα δίνεται ξεχωριςτά, είτε ωσ ποςοςτό, είτε ωσ απόλυτθ τιμι.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται.
Ρζραν τθσ κφριασ προςφοράσ γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ, όχι περιςςότερεσ τθσ μιασ. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται
δεκτζσ και απορρίπτονται
4.ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν
χρθματικϊν ενταλμάτων. Η ζκδοςθ του τιμολογίου κα γίνεται ανά τρίμθνο, και θ πρϊτθ τιμολόγθςθ κα γίνει με το πζρασ του
πρϊτου τριμινου τθσ ςφμβαςθσ.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά Ι δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του Ρρομθκευτι κα
γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων
Υπουργείων.
Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ
ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.
4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β'2
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ
20%.
δ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, ςφμφωνα με το Ν.3580/2007 και τθν Δ.Υ6α/ΓΡ/οικ.36932/17-3-2009
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009).
ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του
κακαροφ ποςοφ (άρκρο 24 του Ν. 2198/94, όπωσ ιςχφει
Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο.
5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ -ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Η αποςφράγιςθ των φακζλων των προςφορϊν κα γίνει ςε μια φάςθ τθν 29.10.2020 και θ αξιολόγθςι τουσ δφναται να διενεργθκεί ςε
επόμενθ κλειςτι ςυνεδρίαςθ, ςφμφωνα με τθν πρόταςθ τθσ επιτροπισ. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον ςυμμετζχοντα που κα προςφζρει
τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο του εξοπλιςμοφ που αναφζρεται ςτον πίνακα του παραρτιματοσ Β.
Οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν κα πρζπει να ζχουν ιςχφ εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν αποςφράγιςι τουσ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΑΡΟΤΙΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΠΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΚΑΙ ΕΩ 1.150 ΕΝΕΡΓΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 8.618,00 € ΣΟΤ ΦΠΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ (ΕΚΣΟ
SERVER).
ΓΕΝΙΚΑ.
Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ωρομζτρθςθσ και Διαχείριςθσ Ραρουςιϊν Ρροςωπικοφ (ζλεγχοσ, παρακολοφκθςθ και
διαχείριςθ παρουςιϊν-απουςιϊν, αδειϊν, ωρϊν εργαςίασ και ειςόδου-εξόδου υπαλλιλων. για τθν πλιρθ κάλυψθ των αναγκϊν
του Γραφείου Ρροςωπικοφ ςτον τομζα του ελζγχου και τθσ παρακολοφκθςθσ των παρουςιϊν του προςωπικοφ για μζχρι 1.200
ενεργοφσ εργαηόμενουσ με δυνατότθτα επζκταςθσ για Multi User, Unlimited users.
Το προςφερόμενο ςφςτθμα, κα πρζπει να είναι ανεπτυγμζνο και να λειτουργεί ςε ςφγχρονο γραφικό περιβάλλον (Microsoft
Windows), και να χρθςιμοποιεί Βάςθ Δεδομζνων ςε ORACLE ι SQL.
Θα πρζπει να ςτθρίηεται ςε ζτοιμο παραμετροποιιςιμο πακζτο, ςφγχρονθσ αρχιτεκτονικισ και να ενςωματϊνει τισ νεότερεσ
τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.
Θα πρζπει να μπορεί να ςυνδεκεί και να λειτουργιςει ςε δίκτυο Ethernet, με δυνατότθτα λειτουργίασ για απεριόριςτο αρικμό
χρθςτϊν.
Θα πρζπει να παρζχει πλιρθ εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ, ακεραιότθτασ, διακεςιμότθτασ και εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων
που διαχειρίηεται.
Θα πρζπει να εξαςφαλίηει πολυεπίπεδθ ελεγχόμενθ πρόςβαςθ των χρθςτϊν, με τρόπο κακοριηόμενο από τον διαχειριςτι
(Administrator) του ςυςτιματοσ, βάςει των δικαιωμάτων που κακορίηονται για τουσ διαφόρουσ χριςτεσ.
Το λογιςμικό, κα πρζπει να ςυνεργάηεται αρμονικά με κατάλλθλα θλεκτρονικά τερματικά ωρομζτρθςθσ (ολόγια Ραρουςίασ),
τφπου προςζγγιςθσ (Proximity),για τθν ςυλλογι των ςτοιχείων που ςυγκεντρϊνονται ς’ αυτοφσ από τα “κτυπιματα” των καρτϊν
παρουςίασ των υπαλλιλων.
Στθ ςυνζχεια, το λογιςμικό κα ζχει τθ δυνατότθτα να επεξεργάηεται τα ςτοιχεία, να εκδίδει όλεσ τισ απαραίτθτεσ καταςτάςεισ
(αναλυτικζσ και ςυγκεντρωτικζσ) και να διακζτει δυνατότθτα επζκταςθσ ϊςτε να επικοινωνεί και να ενθμερϊνει τοπρόγραμμα
προςωπικοφ και μιςκοδοςίασ, το οποίο είναι πικανό να απαιτθκεί μελλοντικά.
Το λογιςμικό (menus, forms, reports) κα πρζπει να είναι ςτα Ελλθνικά και να είναι απόλυτα προςαρμοςμζνο ςτθν ελλθνικι
εργατικι & αςφαλιςτικι νομοκεςία.
Το προςφερόμενο Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα, κα πρζπει να περιλαμβάνει εφαρμογι λογιςμικοφ (Software), όλον τον απαραίτθτο
εξοπλιςμό (Hardware), Ρροςωπικζσ Κάρτεσ Υπαλλιλων τφπου Ρροςζγγιςθσ (Proximity), κακϊσ και όλεσ τισ απαραίτθτεσ
υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ, εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν, υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ.
Το ςφςτθμα, κα πρζπει να υποςτθρίηει μζχρι 1.200 υπαλλιλουσ και να είναι επεκτάςιμο, τόςο ςε ότι αφορά το πλικοσ
υπαλλιλων, όςο και το πλικοσ των ςτακμϊν ωρομζτρθςθσ (ολόγια Ραρουςίασ), ενϊ παράλλθλα κα πρζπει να διατίκεται από
τον ανάδοχο και κατάλλθλο module επζκταςθσ (το οποίο κα χρθςιμοποιεί το ίδιο interface και τθν ίδια Βάςθ Δεδομζνων) για τον
ζλεγχο πρόςβαςθσ των υπαλλιλων και των επιςκεπτϊν (Access Control), το οποίο είναι πικανό να απαιτθκεί μελλοντικά.
Το ςφςτθμα μζςω τερματικϊν κα ςυλλζγει ςτοιχεία που κα ςυγκεντρϊνονται ς’ αυτοφσ από τα “κτυπιματα” των καρτϊν
παρουςίασ των εργαηομζνων.
Γλϊςςα εφαρμογισ θ Ελλθνικι.
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Η ολοκλήρωςη του προςφερόμενου ςυςτήματοσ Διαχείριςησ Παρουςιών προςωπικοφ θα γίνει ςταδιακά.

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΜ.

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

5

400,00 €

2.000,00 €

1

800,00 €

800,00 €

ολόι Ραρουςίασ Ρροςωπικοφ
το οποίο:
λειτουργεί με Proximity Κάρτεσ,

1

Ρολόι Παρουςίασ
Προςωπικοφ

διακζτει ενςωματωμζνο Ethernet Module για δικτυακι επικοινωνία,
διακζτει εςωτερικι μνιμθ ςε περίπτωςθ προβλιματοσ δικτφου και
επικοινωνίασ με τον εξυπθρετθτι να κρατά τα κτυπιματα
(τουλάχιςτον 5000 κτυπιματα),
ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ να λειτουργεί με μπαταρία
(διάρκεια μπαταρίασ τουλάχιςτον 4 ϊρεσ).
Λγιςμικό Ωρομζτρθςθσ, για μζχρι 1200 ενεργοφσ εργαηόμενουσ, με
δυνατότθτα υποςτιριξθσ Multi User, Unlimited users.
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Λογιςμικό

3

Κάρτα Proximity

Το λογιςμικό κα πρζπει να διακζτει δυνατότθτα επζκταςθσ ϊςτε να
επικοινωνεί και να ενθμερϊνει το πρόγραμμα προςωπικοφ και
μιςκοδοςίασ, το οποίο είναι πικανό να απαιτθκεί μελλοντικά.

Κάρτα Proximity RFID,

1200 1,50€

1.800,00 €

Σύνολο Προμήθειας Υλικών(εκτός Server)
4.600,00 €
Εγκατάςταςθ ολογιϊν Ραρουςίασ, επί ζτοιμου και πλήρωσ λειτουργικοφ καλωδιακοφ δικτφου και ετοίμων
ςυνδζςεων TCP/IP.
4
850,00 €
Προγραμματιςμοσ και Τλοποίηςη τησ Εφαρμογισ (Εγκατάςταςθ εφαρμογισ και Βάςθσ Δεδομζνων, ειςαγωγι
ςτοιχείων εργαηομζνων, παραμετροποίθςθ, Εκπαίδευςθ χρθςτϊν) και ςε πλήρη ςυνεργαςία με τον
υπεφθυνο μηχανογράφηςησ του Νοςοκομείου.
5

1.500,00 €

Άθροιςμα προ ΦΠΑ

6.950,00 €

ΦΠΑ 24%

1.668,00 €

φνολο ςυμπ. ΦΠΑ

8.618,00 €
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