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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                       Αλεξανδρούπολη    8/7/2016                      

4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                                                    Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.16 
                                                                                  Αριθ. Πρωτ. :   15393 

                                                                                 

 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ                                                          
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                      ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                          
Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Δραγάνα 

Πληροφ :Α.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ                                   

Τηλ.: 25513 53422                                                                     
Fax:  25513 53409     

 
 

                                                                 
ΘΕΜΑ : « Β΄ Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Αναλώσιμου Εξοπλισμού 

Πληροφορικής». 

 

  ΣΧΕΤ.: α. Ν.2362/1995, άρθρο 83 παρ. 1 σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 35130/739 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-10). 

             β. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου άρθρο 22 , άρθρο 3 παρ. 2 & 4. 

             γ. .  Π.Δ. 113/2010 Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες , άρθρο 2 παρ. 1.  

             δ  Ν. 4281/2014  Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, άρθρο 144.  
            ε. Την υπ. Αριθμ.πρωτ. 1756/28-04-2016 απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Έ. για έγκριση 

διενέργειας έρευνας αγοράς με αντικείμενο για την προμήθεια Αναλώσιμου Εξοπλισμού 

Πληροφορικής ,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τις ανάγκες του 

Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης. 

στ.Την υπ. Αριθμ. πρωτ: 10098/Ν.Κ.9/28-4-2016 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την 

προμήθεια Αναλώσιμου Εξοπλισμού Πληροφορικής. 

      ζ. Την υπ. Αριθμ.πρωτ. 2157/30-05-2016 απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Έ. για έγκριση 

επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας της έρευνας αγοράς με αντικείμενο για την προμήθεια 

Αναλώσιμου Εξοπλισμού Πληροφορικής , για τα υλικά που δεν κατατέθηκαν προσφορές στην υπ 

αριθμ. πρωτ: 10098/Ν.Κ.9/28-4-2016 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών,  προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 1.810,00€ πλέον ΦΠΑ για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης. 
 

            Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών (βλ. πίνακα) με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά μέσω 

τηλεομοιοτυπίας στο  2551353409 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο prosfores@pgna.gr ή σε 
σφραγισμένο φάκελο στην Ελληνική γλώσσα  στη Γραμματεία του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 

            Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι προϋποθέσεις που 

πρέπει να τηρούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν ως ακολούθως : 
 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου  
Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης 

TMHMA 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ: 
1.810,00 € πλέον ΦΠΑ 

 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών  18-7-2016 , και ώρα 10:00 π.μ. 

 

  α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή/τεμάχιο σε € 

8 
Ηχεία Η/Υ 

 
ΝΑΙ 10 25€ 

 Συνολική ισχύς (RMS) 1.2 W   

                   ΠΡΟΣ: 

        ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

               ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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 Συχνότητα 90Ηz-20 Khz   

 Κουμπί έντασης, mute, LED λειτουργίας  NAI   

 Τροφοδοσία  USB   

 Πιστοποιητικό CE ΝΑΙ   

 Εγγύηση  3 έτη   

16 
Μνήμες για Server IBM X3550 

M4, MT: 7914 AC1    

 

IBM 16GB, 1x16GB, 1866mhz, 1.5V  
 4 ≈390€ 

 

- Η προσφορά να ισχύει τουλάχιστον δύο μήνες και αφορά τις ζητούμενες ποσότητες. 

- Τα προσφερόμενα υλικά θα αξιολογούνται από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου και η επιλογή του 

μειοδότη θα γίνεται μεταξύ αυτών των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν από την ανωτέρω 

επιτροπή αποδεκτές. 

- Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της 

επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους 

(προσφέροντες).  

Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία 

χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιοριστεί αντικειμενικά με 

τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα. Σε περίπτωση 

ύπαρξης όρου στις Τεχνικές Προδιαγραφές που προσδιορίζει προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή 

προέλευσης ή μεθόδου επεξεργασίας, ισχύει η έννοια «του ισοδύναμου». Το «ισοδύναμο» να 

τεκμηριώνεται αναλυτικά. 

- Τα προσφερόμενα είδη να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

προτύπων. 

- Χρόνος παράδοσης των υλικών εντός πέντε (5) ημερών μετά την παραγγελία . Σε περίπτωση 

αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το 

Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας παράδοσης. 

- Η τιμή της προσφοράς σας να μην υπερβαίνει αυτής του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με την 

απόφαση επιτροπής  προμηθειών υγείας και υποχρεωτικά να αναγράφεται  ο αύξων αριθμός του 

υλικού στο παρατηρητήριου (αν υπάρχει ) 

- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να μας το δηλώνετε με υπεύθυνη  δήλωση ότι το 

συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά σας θα 

απορρίπτεται. 

- Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 

προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών. 

- Να αναγράφεται τον αριθμό πρόσκλησής μας  & τον αριθμό πρωτοκόλλου  στην προσφορά σας (Θα 

τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία), καθώς επίσης & τον α/α του είδους. 

- Κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρεται σε μία μόνο πρόσκληση 

-Κατάθεση προσφοράς μετά την λήξη της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης θεωρείται άκυρη και 

δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

- Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο θα ζητήσει την εκ νέου υποβολή 

οικονομικών προσφορών από τις εταιρείες που μειοδότησαν και σε περίπτωση επανάληψης της 

κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, θα ακολουθήσει κλήρωση. Η μη αποστολή νέας προσφοράς εντός της 

προθεσμίας που θέτει το Νοσοκομείο, θα συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία. 

- Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την 

ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. 

- Η παρούσα υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση ενέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος 

ότι δεν συντρέχει εις βάρους του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του. 
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 - Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε 

φάση αυτής. 

- Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που 

αναγράφονται σε αυτή.                            

 
 

                                 Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
                                        

 
 

                                              ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ                    
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