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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, σε εκτέλεση της αριθμ. 135/27.11.2015 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ενός (1) εξυπηρετητή 

(SERVER) για το τμήμα οργάνωσης & πληροφορικής και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

όπως αναλυτικά περιγράφονται  παρακάτω. 
 

Προϋπολογισμός προμήθειας : 7.500,00 € με το ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης : η χαμηλότερη τιμή. 

Στην παραπάνω διαδικασία της διαπραγμάτευσης μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος που 

δραστηριοποιείται στον χώρο υποβάλλοντας στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, σφραγισμένο 

φάκελο, που θα αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας που 

αφορά, καθώς επίσης και τα στοιχεία του αποστολέα και της υπηρεσίας που απευθύνεται.  

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει τρεις σφραγισμένους φακέλους : 

1) Σφραγισμένο φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής :  

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας στον οποίο συμμετέχουν. 

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 

περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ’ αυτά 

που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα 

αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. Α.1.α΄, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) 

του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής),  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007 και  

- η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, 

επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 
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β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι 

δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η 

συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι 

μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση 

των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,  iv) ότι οι 

πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το 

περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2) Σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς, η οποία θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τον 

συνημμένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. 

3) Σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, η οποία θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις 

τεχνικές προδιαγραφές. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την παραλαβή αυτών, ήτοι στις 11.12.2015, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 12.00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή, η οποία και θα 

αξιολογήσει αυτές, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα κατακυρωθεί  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την προμήθεια και 

εγκατάσταση του λέβητα. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής.  

Πληρωμή 

Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόμιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, εξήντα (60) ημέρες 

από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου. 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην του 

αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο και ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόµιµες κρατήσεις επί του συμβατικού τµήµατος χωρίς Φ.Π.Α.: 

       i) Υπέρ Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007) : 2% 

        ii)   Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων    

            (παρ. 3, άρθρο 238, Ν. 4072/2012 & παρ. 3, άρθρο 4, Ν.4013/2011):          1‰ 

Επί του ποσού της πρώτης από τις κρατήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος 

χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του 

τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

Κατά την πληρωμή του τιμήματος των υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 

του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του 

Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Διοικητής α.α. 

 

Τζιάμαλης Μάριος 

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
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Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Server 

 

 
SERVER 

Επεξεργαστές: 2 Χ INTEL ΧΕΟΝ Ε5645 6 CORE (Τουλάχιστον) 

Μνήμη: 24GB 1333MHz (Τουλάχιστον) 

Σκληροί Δίσκοι: 6 Χ 300GB SAS 6GbPS 15k 3,5” Hot Plug (και τους ανάλογους Hot Swap οδηγούς) 

Οπτικός Δίσκος: DVD/RW SATA 

Ελεγκτής: RAID Controller, 512MB Cache για Hot Plug HDD    

Ενσύρματη επικοινωνία: 2 X 1000 MBps LAN. 

PSU : 2 X 870W 

Περιφερειακά : Keyboard + mouse(optical) (ps2 ή usb) 

Λειτουργικό: Windows SRV STD 2012 R2 GOVERMENT 64bit με 20 άδειες χρήσης. 

Οθόνη : 19’’, 1366x768 VGA 

Εγγύηση: 3 έτη και onsite service(Τουλάχιστον) 

 

 

Άλλες απαιτήσεις : 

 Για όλες τις συσκευές πρέπει να προσκομιστούν λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές.  
 

 
 
 
 
                                                                                          ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

                                                                                        Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ 
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