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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 20.11.2020
Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/12156
Αρ. Προσφοράς : 52

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες : κα. Τσερπέ Σταυρούλα Τηλέφωνο 27310 - 21031, Φαξ 27310 - 93164, mailto:promht@hospspa.gr
ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ PORTAL TOY ΕΣΗΔΗΣ

Σε εκτέλεση των: α) 2η/02.11.2020 (θέμα 18ο) με ΑΔΑ: 666Ε46907Η-Ο25 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου β)
553 με ΑΔΑ: ΩΡ2Ε46907Η-Ω76 Απόφαση Διοικήτριας & γ) 219 με ΑΔΑ: ΨΨ1Ψ46907Η-4ΘΝ, 224 με ΑΔΑ:
6Α7746907Η-Ω3Ψ Αποφάσεων Δέσμευσης Πίστωσης το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη
διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια μονάδων παροχής ενέργειας και
περιφερειακών Η/Υ, CPV: 31154000-0 , 30232000-4 για τα είδη όπως περιγράφονται παρακάτω:
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ για τοποθέτηση άνω πάγκου: Μονόχρωμο laser
πολυμηχάνημα, 4 σε 1, με Wi-Fi, Ethernet και fax.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 Τύπος: Laser
 Χρώμα εκτύπωσης: Μονόχρωμο
 Πολυμηχάνημα: Ναι
 Αναλώσιμο: Toner
 Αριθμός Αναλώσιμων: 1
 Μέγεθος Χαρτιού: A4, A5, A6
 Συμβατότητα: Mac, Windows
 Δυνατότητες: Fax, Mobile Printing Capability
 Συνδεσιμότητα: Ethernet, USB, Wi-Fi ADF: Ναι
 Ποσότητα Φύλλων ADF: 50 φύλλα
 Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης: 30 ppm
 Duplex Print: Αυτόματο
 Μέγιστη Ανάλυση: 600x600 DPI
 Ταχύτητα Μονόχρωμης Σάρωσης: 23,6 ppm
 Ταχύτητα Έγχρωμης Σάρωσης: 7,5 ppm
 Μέγιστη Ανάλυση: 2400x600 DPI
 Σάρωση Διπλής Όψεως: Όχι
 Εγγύηση 36 μήνες.
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Σταθεροποιητής τάσης (UPS):
1. Να μονοφασικής παροχής. Να ρευματοδοτείται από την είσοδο μέσω
βύσματος schuko. Να παρέχει έξοδο τάσης καθαρού ημιτόνου (pure
sinewave).
2. Να σταθεροποιεί την τάση εξόδου σταθερά με μεταβολή της τάσης εισόδου
μεταξύ 200-240VAC. Μεγαλύτερο εύρος τάσεων θα προσμετρήσει θετικά.
3. Να είναι τεχνολογίας On-line ή On-Line Διπλής Μετατροπής, χωρητικότητας
2000VA / 1800Watt τουλάχιστον. Να έχει εξόδους κατά προτίμηση schuko.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτει να συνοδεύεται από 3 adaptors του
βύσματος εξόδου που διαθέτει σε schuko.
4. Να έχει συντελεστή απόδοσης εισόδου ≥0.99 σε πλήρες φορτίο.
5. Να μπορεί να λειτουργεί με συχνότητα ρεύματος εισόδου μεταξύ 40-70Hz.
6. Να παρέχει τάση εξόδου μεταξύ 200-240 VAC (με διακύμανση ±1% αυτής)
και συχνότητας 57-63Hz (με διακύμανση ±0.5%α αυτής).
7. Να έχει αναλογία Crest ρεύματος εξόδου (Current Crest Ratio) 3:1
8. Να έχει ποσοστό αρμονικών παραμορφώσεων τάσης εξόδου ≤ 3%THD (σε
γραμμικό φορτίο)
9. Να έχει χρόνους μεταγωγής: α) από ρεύμα δικτύου πόλης σε μπαταρία
μηδενικό και β) από τον Inverter σε bypass λειτουργία 4ms.
10. Να έχει συνολικό βαθμό απόδοσης σε λειτουργία με ρεύμα πόλης
τουλάχιστον 89% και σε λειτουργία με μπαταρία τουλάχιστον 85%.
11. Να λειτουργεί με μπαταρίες μολύβδου κλειστού τύπου. Να αναφερθεί ο
τύπος τους, η τάση λειτουργίας τους, ο αριθμός αμπερωρίων (Ah) έκαστης
και το πλήθος των μπαταριών που φέρει το UPS.
12. Να είναι επιτραπέζιου τύπου (όχι Rack-Mountable) και να φέρει στην
εμπρόσθια όψη οθόνη LCD που να παρέχει κατ’ ελάχιστο πληροφορίες
στον χρήστη περί του τρόπου λειτουργίας του, του ποσοστού του φορτίου
εξόδου και πιθανών σφαλμάτων λειτουργίας του. Επιπλέον, να φέρει και
ακουστικούς συναγερμούς για προβληματική λειτουργία και λειτουργία
μέσω μπαταρίας.
13. Να είναι όσο το δυνατό πιο αθόρυβο.
14. Να έχει θύρα επικοινωνίας τουλάχιστον USB και να παρέχονται οι
αντίστοιχοι οδηγοί για όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα Η/Υ.
15. Να καλύπτεται από ολική εγγύηση 2 ετών (συσκευή και μπαταρίες
16. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου είδους.

ΤΜΧ.

2

3

Σταθεροποιητής τάσης (UPS) 600VA
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Switch 8port Gigabyte Ethernet
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1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή
των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
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 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι 120 ημέρες.
 Δεσμεύεται να καταθέσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο χρειαστεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης.
 Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα.
2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr & στο
Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων http://www.promitheus.gov.gr.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από
την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η παράδοση των ειδών θα είναι εφάπαξ κατόπιν παραγγελίας εντός δέκα πέντε (15) ημερών.
3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας ……………….
Με Αρ. Προσφοράς 52, Υπόψη κ. Τσερπέ Στ. Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00
Σπάρτη Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 30-112020 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.
Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν αποδεκτές.

5.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΛΙΣΙΟ



Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως
ισχύουν και ιδίως από : Tου ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».



Του ν. 4605/01-04-2019 (Α’52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ
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