
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

4
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών                                                         ΔΡΑΜΑ 25.02.2020  

Πληροφορίες: Κουστουλίδου Ελπίδα                                                                Αρ.Πρωτ.:2676 

ΤΗΛ.: 2521350228           

FAX : 2521025997 

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr  

URL: www.dramahospital.gr  

Ταχ. Δ/νση:ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32  

 
 

 

ΘΕΜΑ :  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ & 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΟΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ  ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ» 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές αναλύονται και ορίζονται στα  Άρθρα 2 

(περ. 31), Άρθρ. 118 και Άρθρ. 120 (παρ.3), του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές, να καταθέσει την 

προσφορά του, που αφορά στην Προμήθεια ασύρματων & ενσύρματων αναγνωστών γραμμοκώδικα 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Δράμας, μετά από Απευθείας Διαγωνιστική Διαδικασία και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι που 

επιθυμούν την συνεργασία με την υπηρεσία μπορούν  να υποβάλουν  την τεχνικο-οικονομική τους προσφορά από  

25.02.2020 έως και 03.03.2020 14:00μμ.  

 

Διαδικασία Προμήθειας:  

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει 

τιμής.  

Ανώτατη τιμή προσφοράς ορίζεται το ποσό των 2.500,00€ με Φ.Π.Α. Τιμές άνω του προαναφερόμενου 

ποσού απορρίπτονται. 

 

 

 

 

 

mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr
http://www.dramahospital.gr/


 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος αφορά στην Προμήθεια ασύρματων & ενσύρματων 

αναγνωστών γραμμοκώδικα. 

Αναλυτικότερα: 

 

Περιγραφή ειδών/ενδεικτικός πρϋπολογισμός: 

 Είδος  
Προσφερόμενου υλικού 

Ποσότητα 
 

ΚΑΕ 
 

CPV 
Προϋπολογιζόμενο 

κόστος/ τεμάχιο 
Σύνολο 

(με ΦΠΑ) 

1 Ασύρματοι αναγνώστες 
γραμμοκώδικα 

4 
 

1841 
 

30216130-6 
300€ 1.200,00€ 

2 Ενσύρματοι αναγνώστες 
γραμμοκώδικα 

13 
 

1841 
 

30216130-6 
100€ 1.300,00€ 

      2.500,00€ 

 
 
Προδιαγραφές ειδών: 

1.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΟΚΩΔΙΚΑ 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.1 Αριθμός μονάδων προσφερόμενου 
συστήματος 

4 
  

1.2 Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει 
να είναι σύγχρονος (χρόνος 
ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης, 
μικρότερος από 12 μήνες από την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς 
του Αναδόχου και να μην υπάρχει 
ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης/απόσυρσης του). 
Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η 
παραγωγή του ή να βρίσκεται στην 
κατάσταση End Of Life 

ΝΑΙ   

 Υποστηριζόμενες πλατφόρμες 
λειτουργικών συστημάτων 

 
  

1.3 Τεκμηριωμένη υποστήριξη 
διασυνδεσιμότητας ευρέως 
χρησιμοποιούμενων λειτουργικών 
συστημάτων: 
Windows 7,windows 10 
 

ΝΑΙ 

  

1.4 Τύπος: Laser,ασύρματο με βάση   

1.5 Στεγανότητα: Στεγανό από σκόνη και 
σταγόνες νερού 

  

1.6 Αντοχή στις πτώσεις: Αντοχή μέχρι 100 πτώσεις 
από 1,5m σε 
θερμοκρασία δωματίου 

  

1.7 Ταχύτητα ανάγνωσης: ≥547 scans/sec   

1.8 Βάρος ≤224gr   

1.9 Ώρες λειτουργίας ανα φόρτιση: ≥72   

1.10 Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη με 
δυνατότητα 

αντικατάστασης,φιλική 
στο περιβάλλον 

  

 Συνδεσιμότητα:    

1.11 USB(βάση) ΝΑΙ   

1.12 Bluetooth v2,1 ΝΑΙ   

1.13 RS232(βάση) ΝΑΙ   

1.14 Εμβέλεια λειτουργίας(οπτική επαφή): ≥100m   

1.15 Εγγύηση: 3 έτη   



 

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΟΚΩΔΙΚΑ 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

2.1 Αριθμός μονάδων 
προσφερόμενου συστήματος 

13 
  

2.2 Ο προσφερόμενος 
Εξοπλισμός πρέπει να είναι 
σύγχρονος (χρόνος 
ανακοίνωσης ή τελευταίας 
ενημέρωσης, μικρότερος από 
12 μήνες από την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς 
του Αναδόχου και να μην 
υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης/απόσυρσης 
του). Δηλαδή δεν πρέπει να 
έχει σταματήσει η παραγωγή 
του ή να βρίσκεται στην 
κατάσταση End Of Life 

ΝΑΙ   

 Υποστηριζόμενες πλατφόρμες 
λειτουργικών συστημάτων 

 
  

2.3 Τεκμηριωμένη υποστήριξη 
διασυνδεσιμότητας ευρέως 
χρησιμοποιούμενων 
λειτουργικών συστημάτων: 
Windows 7,windows 10 
 

ΝΑΙ 

  

2.4 Τύπος: Laser,ενσύρματο   

2.5 Αντοχή στις πτώσεις: Αντοχή πολλαπλών 
πτώσεων από 1,5m σε 
τσιμέντο 

  

2.6 Ταχύτητα ανάγνωσης: ≥100 scans/sec   

2.7 Βάρος ≤150gr   

 Συνδεσιμότητα:    

2.8 USB ΝΑΙ   

2.9 RS232 ΝΑΙ   

2.10 Επιτραπέζια βάση στήριξης ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ   

2.11 Εγγύηση: 5 έτη   

 
 

Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα  (360) 

ημέρες. 

 

Υποβολή Προσφορών: 

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:   

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, 

 με την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΟΚΩΔΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ»,  

υπόψη κας Κουστουλίδου Ελπίδας, ΤΗΛ.:2521350228, FAX:2521025997. 

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ΤΡΙΤΗ  03.03.2020 14:00μμ. 

 

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών 

παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα 

του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας 

νομοθεσίας. 



 

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας. 

Στην Προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Απαιτήσεις που  επισυνάπτονται στην πρόσκληση.  

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει, πέραν της τεχνικο-οικονομικής, προσφοράς: 

 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται  τα στοιχεία 

του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες καθώς και ότι:  

1. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας. 

5. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες 

τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 

14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος/υπηρεσία δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε 

οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της Πρόσκλησης, όπως 

επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει 

αντιστοίχιση με το Π.Τ. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

Ο Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και 

επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της 

προμήθειας. 

 

 

                                                                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ   

 

 

  

                                                                                      ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 


