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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                       

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»                             Κοζάνη: 01-12-2017 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                              Αριθμ.πρωτ. : 13426  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24613 52727 - 887                           Προς:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

FAX: 24613 52638 

 

                                                                                                         

                                                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΩΝ SERVERS (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ) ΥΨΗΛΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».` 
(Προϋπολογισμός 24.800,00€ συμπερ. ΦΠΑ 24%) 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», σε εκτέλεση της αριθμ. 

476/29-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. (AΔΑ: 628Ω4690ΒΣ-9ΘΡ, ΑΔΑΜ: 17REQ002339169 ) 

και σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005, τεύχος Α΄) «Εθνικό σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

2. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010). 

3. Της αριθμ.Π1/3305 τ.β. ΦΕΚ 1789/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 

(παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95.  

4. Του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», 

καθώς και την υπ’αριθμ. 13417/01-12-2017, με ΑΔΑ: 6ΦΑΜ4690ΒΣ-9ΩΒ, ανάληψη 

υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης, (α/α:1555). 
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Προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο 

(2) φυσικών servers (εξυπηρετητές) υψηλών προδιαγραφών για φιλοξενία εικονικών 

μηχανών για το Γ. Ν.«Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο»,  (φορέας: Νοσοκομείο Κοζάνης), 

προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπερ. ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής, σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν.4412/2016, έχουν οι αναφερόμενοι 

κατωτέρω εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί,  

 που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 

να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ SERVERS 

 

2 Nέοι εξυπηρετητές (Servers)  HP 
 
Επιλέγεται ο επώνυμος κατασκευαστής HΡ για λόγους λειτουργικότητας και ομοιομορφίας του 
δικτύου, λόγω του ότι οι υφιστάμενοι εξυπηρετητές του νοσοκομείου είναι του ίδιου 
κατασκευαστή.  
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ProLiant DL360 G9, E5-2620v4, 8 Core, 1x16GB DDR4, 2x300 SAS 10K SFF HP - 3/3/3 
MEM: 1x 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit 
CAGE: DL360 Gen9 8-SFF Hot Plug 
HDD: 2 H300GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD 
CTR: HP Smart Array P440ar/2G Controller 
ODD: HP 9.5mm SATA DVD-RW Gen9 
KitNIC: HP Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter 
PSU: 1x HP 500W FS Platinum Hot Plug, no IPD, Gen9 
RAIL: HP 1U SFF Easy Install Rail Kit with CMA 
OS: none 
K/M: none 
MGMT: iLO4 Standard Enterprise Tier - Gen9 
WAR: 3-3-3                                                                                                                              Ποσότητα          2 

HPE DL360 Gen9 E5-2620v4 Kit                                                                                           Ποσότητα          2                                      

HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit                                                                                         Ποσότητα        10        

HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD                                                                                     Ποσότητα        10  

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit                                               Ποσότητα          2  

HPE 5Y FC NBD DL360 Gen9 SVC,ProLiant DL360 Gen9                                                  Ποσότητα          2 

HPE iLO Adv incl 3yr TSU E-LTU                                                                                           Ποσότητα          2 

 OS 

WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic                                                                Ποσότητα        16 

 
CALs  

WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL                                                                                Ποσότητα       100 

 VMware  

VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host).               Ποσότητα          1 

Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit for 1 year                               Ποσότητα          1 

 
Veeam  

Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle (1st year Basic maintenance is included) – 
 PUBLIC sector                                                                                                                        Ποσότητα          2 

 
Παροχή υπηρεσιών (Services)  
για την παραμετροποίηση των παραπάνω και έως 2 VMs                                      Ποσότητα            1 
 

   
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, στο Γραφείο 

Προμηθειών του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» , ΝΟΣ.ΜΟΝ.ΚΟΖΑΝΗΣ, 
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διεύθυνση Κ.ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗ, μέχρι την  13-12-2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

10:00 π.μ. 

Σε σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο τίτλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΩΝ SERVERS (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ) 

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ», ο τίτλος 

της αρμόδια Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια: «Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – 

ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» του Ν. Κοζάνης» και τα στοιχεία του αποστολέα. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία 

μας μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά 

σφραγισμένο φάκελο, (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιέχει δύο (2) επιμέρους 

ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ:  

 

Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει: 

1. Βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο, με την οποία θα πιστοποιείται η εγγραφή του 

ενδιαφερομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του σε σχέση με τις υπό παροχή 

υπηρεσίες. 

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

- Να δηλώνει ο υποψήφιος ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, είναι 

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του και ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής). 

- Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

- Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου. 

- Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημοσίου τομέα 

- Ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως 

προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι 

φορέων του δημόσιου τομέα.  

- Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της 

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Φορολογική Ενημερότητα. 

5. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

 

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: 

 

Σε ξεχωριστό φάκελο θα κατατεθεί η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε δύο (2) αντίτυπα 

πρωτότυπο και αντίγραφο. 

 Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η 

οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα 

πρόσκληση.  

Με την προσφορά, η τιμή που θα δοθεί καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της εν λόγω 

προμήθειας, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση. 

Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται 

ότι τηρείται η εργατική νομοθεσία. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο 

οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη 

σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή του 

Νοσοκομείου,  στις 14-12-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. 

 

Πληρωμή:  Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 

Νοσοκομείου Κοζάνης (ΚΑΕ 9749). 

Η πληρωμή θα γίνει υπό τον όρο ότι δε συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμου ή άλλων 

οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 

Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Κρατήσεις:  Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα 

επιβληθούν, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε δαπάνη απαιτούμενη για την ολοκλήρωση της 
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προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ του αναδόχου και του Νοσοκομείου, στα πλαίσια 

της σύμβασης, θα γίνει προσπάθεια να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, πάντα μέσα στα 

πλαίσια των κειμένων διατάξεων και της σύμβασης. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτής της 

προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση του θέματος είναι τα Δικαστήρια Κοζάνης. 

    

 

                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

                       

                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ            
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