
                     
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                        Κέρκυρα, 04/11/2020
 6η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ. 24462
 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ             
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Αργαλιά Αλεξάνδρα 
 Τηλ.:26613-60467
 FAX:26610-81086

ΣΥΛΛΟΓΉ  ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ Αφορά  την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης 
πρόσβασης με θυροτηλεόραση για το Τμήμα Ειδικών Λοιμώξεων και για Μονάδα Θαλασσαιμίας.

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.100,00  € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α 24%
  CPV  32552600-3

1. Ν.2955/2001
2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
5. Ν.4412/2016
6 Ν3861/2010

7. Π.Δ. 80/2016
8. το αρ. Πρωτ. 24461/04/11/2020    πρωτογενές 
9.Την αριθμ 35  η θέμα 60/15/10/2020 απόφαση ΔΣ
10. την υπ. Αρίθμ. Πρωτ. 24426-04/11/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ   
δέσμευσης845/0  (Α.Δ.Α. Ψ6Ψ14690Β3-ΦΣ5 )

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας διενεργεί  συλλογή προσφορών   για την Αφορά  την 
προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης με θυροτηλεόραση για το Τμήμα 
Ειδικών Λοιμώξεων και για Μονάδα Θαλασσαιμίας. ,  όπως αναγράφονται στο Παράρτημα  Α ,με 
κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από  οικονομικής άποψης προσφοράς  βάσει τιμής
.Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν  Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρουν ότι 
αποδέχονται τους όρους της εν λόγω συλλογής  

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο ανάδοχος  προσκομίζει φορολογική ενημερότητα,
ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ και καταρτίζεται η
σχετική Σύμβαση. 

.
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 Ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access control)  για την κεντρική πόρτα του Τμήματος που 

περιλαμβάνει 10 κάρτες και κωδικό πρόσβασης. 

  Ένα σύστημα θυροτηλεόρασης με εικόνα που θα μεταδίδεται στο γραφείο νοσηλευτή. 

  Μια ηλεκτρική κλειδαριά η οποία θα συνεργάζεται με την υπάρχουσα πόρτα και την μπάρα πανικού και 
θα ενεργοποιείται από το access control και την θυροτηλεόραση.

  Εργασίες τοποθέτησης και προγραμματισμού με καλωδίωση μήκους 70 m περίπου. 
Β. Μονάδα θαλασσαιμίας

1. Ένα σύστημα θυροτηλεόρασης στην εξωτερική πόρτα μόνο για την είσοδο,  ειδοποίηση και επικοινωνία.
2. Μία ηλεκτρική κλειδαριά η οποία θα συνεργάζεται με την υπάρχουσα πόρτα και την μπάρα
πανικού ελεγχόμενη από την υπάρχουσα θυροτηλεόραση . 
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Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο
  Διοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την   ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 13/11/2020 
και ώρα 12 π.μ    ως εξής:

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρμόδια υπάλληλος Αργαλιά Αλεξάνδρα 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: 
 «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
 ΚΑΤΑΛΛΗΚΤΙΚΗ Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 13/11/2020 και ώρα 12 π.μ
 ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 24462/04/11/2020

Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση 
CE  .   
Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρεται :

 Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
 Ε’αν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση 

                                                      O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                        ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  
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