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Γραμ. Νοςοκομείου.

Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τθν διαδικαςία τθσ ςυλλογισ προςφορϊν για τθν Προμικεια: «ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ ςτο Πολυδφναμο Κζντρο του Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων
«Γ. Χατηθκϊςτα»
1. Σο Ν.4412/16 με τισ τροποποιιςεισ του και τισ λοιπζσ διατάξεισ κείμενθσ νομοκεςίασ
2. Σο αρικμ.8076/25.06.2021 αίτθμα του Σμιματοσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Νοςοκομείου(AΔΑΜ:21REQ008842130) με τισ τεχνικζσ
του προδιαγραφζσ
3. Σθν αρικμ.1092/30.06.2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με ΑΔΑ: ΨΛΩΓ46906Ω-1Α(AΔΑΜ:21REQ008842136)
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4. Σθν αρικμ.8267/30.06.2021 Απόφαςθ Διοικθτι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ με ΑΔΑ:ΨΠ246906Ω-ΚΨ5
Προκειμζνου το Νοςοκομείο μασ να προβεί ςτθν προμικεια ειδϊν με πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τθ διαδικαςία τθσ
ςυλλογισ προςφορϊν ςφμφωνα με τα παραπάνω ςχετικά, των ειδϊν του παρακάτω πίνακα, άκρωσ απαραίτθτου για τθν κακθμερινι λειτουργία του
Νοςοκομείου, παρακαλοφμε να κατακζςετε ζωσ τισ 05.07.2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ.
Προςοχή : Οι προςφορέσ θα γίνουν ηλεκτρονικά μέςω τησ πλατφόρμασ Isupplies (https://isupplies.gr) τησ εταιρίασ iSmart P.C. με τουσ όρουσ και
προϋποθέςεισ που αναγράφονται ςε αυτό
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟ
ΠΟ
ΣΙΜΗ ΜΟΝ
ΠΙΘ ΔΑΠ
KAE
1
ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Η/Τ ΜΕΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ
2
950,00
1900,00
2
ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Η/Τ ΤΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ
1
1420,00
1420,00
ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
3320,00
H ςυνολικι δαπάνθ τθσ παραπάνω διαπραγμάτευςθσ είναι με ΦΠΑ 24%=4116,80€ και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ
γενικότερουσ όρουσ που τζκθκαν.
ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝH
ΗΜΕΙΩΗ:
-Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ ςυμφερόμενθ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά είδοσ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
-Θα υπογραφεί ςφμβαςθ με τον/τουσ μειοδότθ/τεσ προμθκευτι/τζσ εάν θ ςυνολικι δαπάνθ είναι άνω των 2.500,00€.
-Η παράδοςθ των ειδϊν κα ζχει ζναρξθ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα είναι άμεςθ/ετοιμοπαράδοτα.
Περιεχόμενα φακζλου προςφοράσ
1. Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73
του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ θλεκτρονικά, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά υποχρεωτικά:
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρώου με χρόνο ζκδοςησ ζωσ 3 μήνεσ πριν την υποβολή τουσ. Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: 1) ςτισ περιπτϊςεισ
εταιρειϊν(Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 2) ςτισ περιπτϊςεισ (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και
όλα τα μζλθ του Δ..,.
β. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΗ ΕΚΣΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΟ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ και να
είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολήσ τησ
γ. Αςφαλιςτική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΗΜΟΠΡΑΙΕ και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολήσ τησ.
Επιπλζον, ςτθν προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνεται πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ι ιςχφον καταςτατικό από όπου να προκφπτουν
εμφανϊσ τα μζλθ του Δ 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 τθσ προςφοράσ.
2.Τεχνική προςφορά
τον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ τοποκετοφνται:
α) όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν τεχνικι προςφορά (αν ζχει τεχνικζσ προδιαγραφζσ) και τεχνικά φυλλάδια των προςφερομζνων ειδϊν.
β) Πιςτοποιθτικά CE και ISO 9001:2005 των προςφερόμενων ςε ιςχφ.
3. Οικονομική προςφορά
τον φάκελο οικονομικισ προςφοράσ τοποκετείται:
-Οικονομικι προςφορά του υποψθφίου, με τθν τιμι ςε ευρϊ.
-Ο φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ κα περιλαμβάνει τθν οικονομικι προςφορά για ζνα (1) ι περιςςότερα είδθ του παραπάνω πίνακα, για
τισ αναγραφόμενεσ ποςότθτεσ χωρίσ ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
-Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τισ τιμζσ του παρατθρθτθρίου τιμϊν.
-Επίςθσ, να αναγράφεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και θ δζςμευςθ του προςφζροντοσ για παράδοςθ των ειδϊν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων
θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ παραγγελίασ, ο αρικμόσ MΗΣΡΩΟΤ ΕΟΦ και ΕΚΑΠΣΤ όπου υπάρχει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΠΤΡΙΔΩΝ
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