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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  ανανέωση  συνδρομών  ηλεκτρονικών  επιστημονικών
περιοδικών της βιβλιοθήκης του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» για ένα έτος, για τους τίτλους που περιλαμβάνονται
στο συνημμένο παράρτημα A’. 

Δύναμη του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Κλίνες: 486
Ιατροί: 410

H Προσφερόμενη τιμή μπορεί να είναι μικρότερη ή ίση με την τιμή του εκδότη 
(Institutional Price),  σταθερή σε ΕΥΡΩ ανά  ετήσια  ηλεκτρονική συνδρομή του 
κάθε περιοδικού  χωρίς το Φ.Π.Α. 

Προσφορές  που δε  δίδουν  τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ που καθορίζουν  σχέση  ΕΥΡΩ σε  ξένο  νόμισμα  θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία
τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από το Φ.Π.Α.
Στην  προσφορά  θα  αναφέρεται  η  προσφερόμενη  τιμή  για  κάθε  περιοδικό,  το  ποσοστό  της
προμήθειας επί της προσφερόμενης τιμής και η τελική τιμή σε ΕΥΡΩ εκτός Φ.Π.Α.
 Θα επισυνάπτονται αντίγραφα των τιμοκαταλόγων των εκδοτών στα οποία θα αναγράφονται οι
τιμές των εκδοτών για ιδρύματα ή όπου προβλέπεται για Νοσοκομεία που εδρεύουν στην Ελλάδα.
Θα επισυνάπτεται φωτοτυπημένο  δελτίο συναλλάγματος βάσει του οποίου θα γίνει η μετατροπή
των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ. Το ποσοστό της προμήθειας πρέπει να είναι το ίδιο για όλα τα
περιοδικά. Τα τιμολόγια των συνδρομών θα συνοδεύονται από αντίγραφα των τιμολογίων ή των
προτιμολογίων ή των επίσημων τιμοκαταλόγων των εκδοτών. 

Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ και θα
δίνεται ανά μονάδα όπως αυτή προσδιορίζεται ανά είδος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης. 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
Η κατακύρωση γίνεται  τελικά  στον προμηθευτή με  την χαμηλότερη τιμή ανά περιοδικό ,  εκ  των
προμηθευτών  των  οποίων  οι  προσφορές  έχουν  κριθεί  ως  αποδεκτές  με  βάση  τις  τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.      

Ο προμηθευτής:

- Οφείλει να εγγράψει το νοσοκομείο ως συνδρομητή στα περιοδικά τα οποία αναφέρονται στο
παράρτημα Α’ , για το έτος 2015.

 - Είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει συνδρομές για Ιδρύματα ή όπου προβλέπεται για
Νοσοκομεία που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η συνδρομή, όπου απαιτείται, θα πρέπει να είναι 

Βάση των στοιχείων που ζητούν οι εκδότες, ανάλογη  με τη δύναμη  του νοσοκομείου σε αριθμό
κλινών ή σε αριθμό χρηστών (ιατρικό προσωπικό).



Ως έναρξη κάθε συνδρομής λογίζεται η 1/1/2015 και λήξη η 31/12/2015 ανεξάρτητα από τον
χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

 Η τιμολόγηση  θα γίνεται  μετά  την έγγραφη διαβεβαίωση του προμηθευτή ότι έχει διεκπεραιώσει
όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες  και  συνεννοήσεις  με  τους  εκδότες,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η
πρόσβαση  στις  ηλεκτρονικές  συνδρομές  μέσω  της  αναγνωρισμένης  IP διεύθυνσης  του  Λαϊκού
Νοσοκομείου.
Ο  Ανάδοχος/οι  υποχρεούται  να  εξασφαλίσει  στη  Βιβλιοθήκη  τη  διατήρηση  του  δικαιώματος
συνεχούς πρόσβασης στο έτος εγγραφής των ηλεκτρονικών συνδρομών, σύμφωνα με την εκδοτική
πολιτική των επιμέρους εκδοτών και  μετά τη λήξη της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση που η συνεχής
πρόσβαση δεν επιτρέπεται από τον εκδότη, ο προμηθευτής  πρέπει να το δηλώσει εγγράφως  και να
συμπεριλάβει  στην  προσφορά  του  το  έγγραφο  του  εκδότη  πρωτότυπο  και  μεταφρασμένο  στα
ελληνικά.
Επιθυμητός   χρόνος  πρόσβασης  είναι  το  έτος  εγγραφής.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
δηλώσει στη Βιβλιοθήκη τυχόν παράταση της ηλεκτρονικής πρόσβασης κατά το επόμενο έτος καθώς
επίσης και αν οι ηλεκτρονικές συνδρομές καλύπτουν τεύχη παρελθόντων ετών.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη για τα  supplements και να παρέχει
πρόσβαση  καθώς  και  να  ενημερώνει  για  τυχόν  μεταβολές  των  βιβλιογραφικών  δεδομένων  των
συνδρομών.

Η τιμολόγηση θα γίνεται σε ευρώ, τα δε τιμολόγια θα συνοδεύονται από φωτοτυπημένα αντίγραφα
των επισήμων τιμοκαταλόγων των εκδοτών. 
O  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελέσει  –  εξοφλήσει  όλες  τις  παραγγελίες  στους  εκδότες  εντός
τριάντα (30)  ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και  να προσκομίσει  στη Βιβλιοθήκη  του
Νοσοκομείου  βεβαίωση  εξόφλησης  όλων  των  παραγγελιών,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  έγκαιρη
έναρξη των συνδρομών, σύμφωνα με τους όρους του κάθε εκδότη.
Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να εκτελέσει εγκαίρως μέρος των παραγγελιών  πρέπει να
το αναφέρει και να το  αιτιολογεί εγγράφως στη Βιβλιοθήκη. 

Ο  προμηθευτής  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Βιβλιοθήκη  πρόσβαση  σε  ηλεκτρονικό
σύστημα στην ιστοσελίδα του, στο οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους τίτλους της παραγγελίας και
την ηλεκτρονική διαχείριση των συνδρομών. Οι πληροφορίες θα αφορούν στην παραγγελία του κάθε
περιοδικού και την εξόφλησή του προς τον εκδότη, το χρόνο έναρξης της ηλεκτρονικής πρόσβασης
των συνδρομών καθώς και τυχόν παράταση πρόσβασης κατά το επόμενο έτος. 
Ο  ανάδοχος  θα  συνυποβάλλει  έγγραφο  από  τουλάχιστον  δύο  άλλες  βιβλιοθήκες  στο  οποίο  θα
αποδεικνύεται η καλή συνεργασία του με την κάθε βιβλιοθήκη καθώς και η εφαρμογή και η καλή
λειτουργία  της  ηλεκτρονικής  πρόσβασης  και  ηλεκτρονικής  διαχείρισης  των  συνδρομών  από  την
ιστοσελίδα του.
Η διαμόρφωση της τελικής λίστας ανανέωσης των συνδρομών έτους 2015, θα προκύψει μετά από
τυχόν περικοπές που θα γίνουν σε τίτλους περιοδικών σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές
που θα υποβληθούν θα υπερβαίνουν το ποσό της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.


