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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με αριθ. 2016-013/ΣΠ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (BLADE SERVERS)»
ΣΧΕΤΙΚΑ: Έχοντας υπόψη:
α) το από 18-4-2016 έγγραφο του τμήματος Πληροφορικής και Οργάνωσης του Νοσοκομείου

με το οποίο κατατέθηκαν τεχνικές προδιαγραφές για την υποστήριξη του συστήματος
κεντρικών διακομιστών
β) την υπ. αρίθμ. 478/20-04-2016 Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία η διενέργεια
συλλογής προσφορών
δ) την υπ. αρίθμ. 2016-011/ΣΠ διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (BLADE SERVERS)»
ε) την υπ. αρίθμ. 566/18-05-2016 (7ΖΙΓ46906Ι-ΟΣΠ) Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία
αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού
στ) το άρθρου 27 παρ. 11 του ν. 3867/2010
ζ) τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007
η) τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου
θ) την απόφαση Διοικητή ανάληψης δαπάνης με α/α 457 και ΑΔΑ: 7Ε1Ο46906Ι-ΥΧ5
Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας προβαίνει σε επαναληπτική διαδικασία έρευνας αγοράς και
συλλογής προσφορών για την
ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (BLADE SERVERS)» προϋπολογισθείσας δαπάνης
τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (3.700,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ημερομηνία ανάρτησης στο Διαδίκτυο 19-05-2016
Kωδικός CPV: 72253200-5
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 31-05-2016, ημέρα Τρίτη 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 υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την 30-05-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
μ.μ. ή εφόσον αποστέλλονται θα πρέπει να περιέρχονται στο γραφείο Προμηθειών του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την 30-05-2016 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14:00 μ.μ.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα φάκελο ή
συσκευασία που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
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ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (BLADE
SERVERS)» με αριθ. 2016-013/ΣΠ. Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής.
1. 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.
2. 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, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. 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.
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 αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη
συνεδρίαση.
Η Επιτροπή αριθμεί, αποσφραγίζει τους φακέλους των προσφορών και μονογράφει ανά φύλλο το
περιεχόμενό τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να
ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της
παρούσας.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις τεχνικές προσφορές και
αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο
προτείνει την απόρριψη των εταιρειών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την
κατακύρωση της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή. 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.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως
την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον
μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου.
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Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της
υπηρεσίας, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
μεταξύ των συμβαλλομένων.

Πληρωμή αντισυμβαλλόμενου
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή ισχύουν
όσα αναφέρονται στο Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/9-5-2013).
Εφαρμοστέο δίκαιο
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το σύστημα κεντρικών διακομιστών του νοσοκομείου είναι του κατασκευαστικού οίκου DELL.
Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει σε περίπτωση βλάβης, να αντικαθιστά το αργότερο εντός 24 ωρών και χωρίς
καμία επιβάρυνση για κόστος μεταφορικών, εγκατάστασης ή εργασίας από τους τεχνικούς της, τα
παρακάτω ανταλλακτικά:

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤ
ΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1

1P6B15J

POWER CONNECT
M6220

PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE
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2P6B15J

POWER CONNECT
M6220

PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE

3

8ZL915J

POWER EDGE M1000E

PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE

4

CSD915J

POWER EDGE M610

PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE

5

DSD915J

POWER EDGE M610

PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE

O ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ
MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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