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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με αριθ. 2017-001/ΣΠ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ»

ΣΧΕΤΙΚΑ: Έχοντας υπόψη:
1.  Το  υπ.  αριθμ  2208  /21/02/2017  υπηρεσιακό  σημείωμα  Αίτημα-Τεχνικές  προδιαγραφές  της

Υποδιευθύντριας Τεχνικής     Υπηρεσίας για την προμήθεια συστήματος βιντεοσκόπησης.
2.  Την υπ’ αριθμ. Β19/6η ΣΥΝ/20-03-2017 (ΑΔΑ:ΩΘ8Α46906Ι-Σ44) απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση διενέργειας συλλογής προσφορών
3. Την Απόφαση  Διοικητή για Ανάληψης (ΑΔΑ:7δαθ46906Ι-5Φ0) και α/α 685)
4.  Το   Ν.  4412  (ΦΕΚ  147/α’/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών     (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. Τις   ανάγκες  τις Υπηρεσίας

Σας  γνωρίζουμε  ότι  η  υπηρεσία  μας  προβαίνει  στη  διενέργεια  συλλογής  προσφορών για
προμήθεια  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ»  για  την   άμεση  κάλυψη  των  αναγκών  του
Νοσοκομείου  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  δυο  χιλιάδων  διακοσίων  τριάντα  δυο  ευρώ
(2.232,00€) συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος  ΦΠΑ και   κριτήριο  κατακύρωσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής,
(χαμηλότερη τιμή).

Τόπος –Χρόνος Διενέργειας  Διαγωνισμού

       Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 25-5-2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   και ώρα
11:00  π.μ.  και  τόπος  το  Γραφείο  Προμηθειών  του  Νοσοκομείου  (Εθνικής  Αντίστασης  161,
55134, Θεσσαλονίκη). 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους σε
κλειστό φάκελο. Οι προσφορές είναι δυνατό:
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1) να υποβάλλονται στο γραφείο της γραμματείας (πρωτόκολλο) του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»,
μέχρι  και  την  προηγούμενη  εργάσιμη ημέρα της  ημέρας  διενέργειας  του διαγωνισμού,  ήτοι
μέχρι και  24-05-2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ   και  ώρα 14.00 μ.μ

2) να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161,
55134, Θεσσαλονίκη) στο γραφείο της γραμματείας (πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και
να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί
από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας
του διαγωνισμού,  ήτοι μέχρι  και  24-05-2017  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ   και  ώρα 14.00 μ.μ.   Η
αναθέτουσα  αρχή  δεν  αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  για  τυχόν  καθυστέρηση  στην  άφιξη  των
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές
που  είτε  υποβλήθηκαν  μετά  την  καθορισμένη  ημερομηνία  είτε  δεν  έφθασαν  έγκαιρα  στην
υπηρεσία διενέργειας, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Οι  προσφορές  που  θα  υποβληθούν  πρέπει  να  βρίσκονται  συσκευασμένες  σε  ένα  φάκελο  ή
συσκευασία  που  θα  φέρει  εξωτερικά  την  ένδειξη:  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ» με αριθμ. διακ. 2017-001/ΣΠ .Ο φάκελος
προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την
οικονομική προσφορά.

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
     Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο

φάκελο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  τα  ακόλουθα
δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου  ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ((να φέρει  ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ)  στην
οποία θα δηλώνουν ότι:

α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
γ)  δεν  έχουν  υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους

δραστηριότητας,
       δ) η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο

και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα και
    ε)  δεν  έχουν  κάνει  ψευδείς  ή  ανακριβείς  δηλώσεις  κατά  την  παροχή  πληροφοριών  που

ζητούνται από την Υπηρεσία.
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       στ) δεν έχει  καταδικαστεί  με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.

        ζ)  τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος ο υποψήφιος, κατά την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

    Εφόσον τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά ή την αίτηση
συμμετοχής δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, συνυποβάλλεται επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.

Επισημαίνεται πως τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας θα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:
 Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός 30 ημερολογιακών ημερών προ

της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής των προσφορών και  δεν απαιτείται  βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250/2014, άρθρο 1)

 Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται,  σε πρωτότυπη μορφή ή σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες ή τους
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.

    Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
Η  αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην

παρούσα πρόσκληση από επιτροπή αξιολόγησης που θα ορισθεί με πράξη του Διοικητή. Του
Νοσοκομείου. Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει  διευκρινίσεις  από  τους
διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων

Η  απόφαση  του  φορέα  διενέργειας  κοινοποιείται  στους  συμμετέχοντες  (σύμφωνα  με  το  ν.
2672/1998).
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί
των υποβληθέντων στοιχείων. 

Εφαρμοστέο  δίκαιο

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  την  διακήρυξη  από  την  ιστοσελίδα  του
Νοσοκομείου μας  http://  www  .  agpavlos  .gr  . Επισημαίνεται  ότι  οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να
επισκέπτονται  την ως άνω  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να
ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές

                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                   ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                       
                                                                                   MSc ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
                                                                       MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

για την εγκατάσταση συστήματος βιντεοσκόπησης στο Νοσοκομείο

 Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Θεσσαλονίκης  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  προτίθεται  να  εγκαταστήσει
σύστημα βιντεοσκόπησης με σκοπό την προστασία προσώπων ή / και αγαθών.
 Η εγκατάσταση του συστήματος βιντεοσκόπησης θα γίνει σύμφωνα με την οδηγία 1/2011 και

συγκεκριμένα το άρθρο 20 παρ.1 
 Τα σημεία στα οποία θα εγκατασταθεί το σύστημα βιντεοσκόπησης είναι:

1, Η κεντρική είσοδος 
2. Η βορεινή είσοδος
3. Η είσοδος των Τ.Ε.Π.
4. Η είσοδος του ταμείου
5. Η είσοδος του φαρμακείου
 Τα είδη που θα περιλαμβάνει το σύστημα βιντεοσκόπησης με τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά 

τους αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α είδος ποσότητα
1 Καταγραφικό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: TVI DVRs

με ανάλυση 1080p (1920X1080P) @25fps  ανά κανάλι, 8
καναλιών, LAN, 1είσοδος Audio και 2 IP BNC έξοδοι.

Τεμ 1

2 Σκληρός δίσκος HDD χωρητικότητας 2ΤΒ purple Τεμ  1
3 Κάμερα Βullet IP, 2MPixel, Η.264+, CMOS, μέγιστη 

ανάλυση 1920Χ1080 pixel, Minimum Illumination 0.01 
lux   @  F  1.2,  AGC   ON, 0 lux with IR, στεγανή IP66, IP 
μέχρι 50m, 3D DNR & WDR & BLC, θερμοκρασία 
λειτουργίας περίπου  -30οC έως 60 οC, System cobility 
ONVIF, PSIA, CGI, κατανάλωση max 7,5 W με ICR 
on,12VDC ±10%, PoE (802.3af), φακός 4mm, 
διαστάσεων 299,71X86.48X85.11, βάρος 1200g, 
χρώματος άσπρο

Τεμ. 2

4 Κάμερα IR Dome 1/3’’,  ανάλυσης 720TVL, φακός 2.8-
12mm, 0.1 Lux, 40m IR

Τεμ  3

5 Monitor 19’’, DELL Τεμ  1
6 Εργασία καλωδίωσης, εγκατάστασης και παράδοσης σε 

πλήρη λειτουργία
Τεμ. 1

 Οι κάμερες θα είναι σταθερές και θα τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτηρούνται 
αποκλειστικά τα σημεία που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
 Το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διατηρεί τα αρχεία για 15 ημέρες και μετά θα 

γίνεται αυτόματη καταστροφή τους.
 Προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς είναι η παρουσία στο νοσοκομείο και η 

ενημέρωση από την τεχνική υπηρεσία για τις επί τόπου συνθήκες της εγκατάστασης.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της
εγχώριας  αγοράς όπως καταγράφεται  στο παρατηρητήριο  του άρθρου 24 του ν.  3846/2010.
Προσφορές  που  αναγράφουν  τιμές  πάνω  από  το  παρατηρητήριο  του  άρθρου  24  του  ν.
3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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