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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & 
∆υτικής Ελλάδας 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 

 
Λευκάδα 9-03-2017 
Αριθ. Πρωτ.: 1477 
 

Ταχ. ∆/νση: Αρ. Βαλαωρίτου 24 
Τηλέφωνο: 26453 60306 
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚ. 
ΘΕΡΜΟΣ Ν. 
Τηλ: 26453 60266 
FAX: 26450-25377 
 

 ΠΡΟΣ :  
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΟΘΟΝΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΚΤΛ) ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ»,  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
  

 

Ο  ∆ιοικητής  του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας  λαµβάνοντας υπόψη την 

Συνεδρίαση (2η  Έκτακτη /16-2-2017, θέµα 4°) του ∆.Σ., τα αιτήµατα και τις ανάγκες των 

τµηµάτων του Νοσοκοµείου για ηλεκτρονικό εξοπλισµό γραφείου και την ακύρωση της 

προηγούµενης διαδικασίας (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΠ: 438/23-1-2017) 

εξαιτίας ανεπαρκούς αριθµού ενδιαφεροµένων, 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: 

τη συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου µε απευθείας ανάθεση  µε κριτήριο την 

χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια (όπως στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται): 

 

Α/A Ονοµατολογία  
Είδους,& τεχνική 
περιγραφή 

Κωδι 
κός 
παρα 
τηρη 
τηρίου 
τιµών 
ΕΠΥ 

Κωδι 
κός 
 
ΕΚΑ 
ΠΤΥ 

Μονά 
δα 
µέτρη 
σης 

Ποσό
τητα 

Τιµή 
µονά 
δας 

 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνο 
λική 
τιµή 
 
χω 
ρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Τελική 
τιµή 

µε 
ΦΠΑ 

1 
 
 
 
 

Laptop 14'' ή 15'' 
µε windows 
Greek 7 or later 
64 bit, SSD 
128GB, RAM 4 

  ΤΜΧ 1     
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GB, wi-fi, 
bluetooth, usb 
2.0, usb 3.0, DVD-
RW,HDMI, 
Ethernet.  

2 USB STICKS USB 
3.0 16GB συµβατό 
µε USB 2.0 & µε 
windows xp/7 or 
later 

  ΤΜΧ 1     

3 USB STICKS USB 
3.0 32GB συµβατό 
µε USB 2.0 & µε 
windows xp/7 or 
later 

  ΤΜΧ 2     

4 ΠΟΝΤΙΚΙ 
WIRELESS 
ΠΛΗΚΤΡΑ 3, 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
STANDARD 

  ΤΜΧ 3     

5 Τσάντα 
Μεταφοράς 
του Laptop 

  ΤΜΧ 1     

6 KME µε 
επεξεργαστή i3, 
Ram 4GB, SSD 
240GB,Λ.Σ 
windows Greek 7 
or later 

  ΤΜΧ  
2 

    

7 ΟΘΟΝΗ Η/Υ 22''  
 

  ΤΜΧ 3     

8 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
 

  ΤΜΧ 1     

9 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
τύπου LASER µε 
διασύνδεση 
ETHERNET 

  ΤΜΧ 2 
 

    

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
ΕΓΧΡΩΜΟΣ, 
ETHERNET,δυνα-
τότητα 
αναγόµωσης 
µελανιών µε 
χρήση 
συστήµατος 
µπουκαλιών 

  ΤΜΧ 1     

 
 
 

ΥΨΟΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ: 3.500€ πλέον ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 

7123αν. 

Παρακαλούµε όπως αποστείλετε κλειστές σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 

των ανωτέρο από τις 10/03/2017 έως και τις 20/3/2017 στις 14:30µ.µ. στη γραµµατεία του 
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Νοσοκοµείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 21/3/2017 και ώρα 12:00π.µ. στο γραφείο 

προµηθειών του Νοσοκοµείου. 

 

Ό ρ ο ι   σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς   

1. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της 

εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν τίτλο την προµήθεια που αφορά και τον τίτλο 

της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο 

εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο 

φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα, τόσο οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ προσφορές. 

2. Οι προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να εναρµονίζονται στο υπόδειγµα της οικονοµικής 

προσφοράς, σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Οι τιµές για τα προσφερόµενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου 

Τιµών που τηρείται από την Επιτροπή Προµηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) 

και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. 

4. Η τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνει όλες τις νόµιµες κρατήσεις: 

• 2 % υπέρ ψυχικής υγείας 
• 0,10% ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
• 3 % υπέρ Χαρτοσήµου & 20% ΟΓΑ Χαρτ. επί της ανωτέρω κρατήσεις    
• 2% υπέρ ψυχικής υγείας 
• (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιµολογίου προ ΦΠΑ). 
• 4%  (Στην καθαρή αξία τιµολογίου µείον τις κρατήσεις). 
 

5. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο (Ο προσφέρων  υποχρεούται µε την προσφορά του 

να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο  οποίο υπάγεται το είδος).   

6. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών οι δε συµµετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

7. Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες, από την εποµένη της 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

8. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίµησης, εκπρόθεσµες, υπό 

αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν 

γίνονται δεκτές. 

9. Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να είναι ετοιµοπαράδοτα.  
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10. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει σε διάστηµα ενενήντα (60) ηµερών µετά την 

παράδοση και την οριστική παραλαβή µε χρηµατικό ένταλµα και µε βάση τα νόµιµα 

δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. 

11. Σε περίπτωση που το προσκοµισθέν είδος δεν είναι σύµφωνο µε την υπογραφείσα 

σύµβαση, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να το αντικαταστήσει µε άλλο σύµφωνο µε τη 

σύµβαση. 

12. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν 

γνώση των όρων της πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και µε την 

υποβολή της προσφοράς. 

 

Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει  στην εταιρεία µε την χαµηλότερη τιµή. 

Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονοµική) θα γίνει ενιαία, στον ίδιο χώρο 

και χρόνο. Η ανωτέρω πρόσκληση θα αναρτηθεί στo diavgeia.gov.gr.  

 

                            Ο 

             ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

            

ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ                 
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