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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ανανέωση συνδροµών ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων 

Τεχνικές προδιαγραφές –Ειδικοί όροι 

      

      Α.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια των περιοδικών 
εκδόσεων σε ηλεκτρονική µορφή για το έτος 2018,  της Ιατρικής 
Βιβλιοθήκης του «Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισµός-Οφθαλµιατρείο Αθηνών-
Πολυκλινική» όπως αναφέρονται στον επισυναπτόµενο κατάλογο 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) της προκήρυξης. 

2. Οι συνδροµές στα περιοδικά θα πρέπει να είναι για Ιδρύµατα και όχι 
προσωπικές, και συγκεκριµένα στο όνοµα του ιδρύµατος «Γ.Ν.Α. Ο 
Ευαγγελισµός-Οφθαλµιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική» Ιατρική 
Βιβλιοθήκη. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος  να παραγγείλει 
όλες τις περιοδικές εκδόσεις που θα του ανατεθούν στο όνοµα του 
Νοσοκοµείου.  

3. Η έναρξη και λήξη της συνδροµής για κάθε τίτλο θα πρέπει να γίνει 
από 01/01/2018 εώς και 31/12/2018, έστω και αν η σύµβαση 
υπογραφεί µετά τον Ιανουάριο του 2018. 

4. Στον κατάλογο των περιοδικών µπορούν να γίνουν κατά την 
ανάθεση αναγκαίες µεταβολές µε αφαίρεση ορισµένων τίτλων 
περιοδικών, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και στα 
πλαίσια των όρων του διαγωνισµού.  

5. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος  να αποστείλει επιβεβαίωση της 
παραγγελίας των περιοδικών από τους εκδότες, εντός είκοσι (20) 
εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης.  

6. Η µη εκτέλεση των παραγγελιών θα πρέπει να αιτιολογείται µε 
γραπτή ειδοποίηση του προµηθευτή προς τη Βιβλιοθήκη.  

7. Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης τουλάχιστον 3 ετών για έργα που έχει εκτελέσει στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά µε την προµήθεια ξενόγλωσσων 
περιοδικών εκδόσεων (έντυπων και ηλεκτρονικών). 

   

 

A1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (στο διαγωνισµό για 
συνδροµές 2018 ισχύει για όλους τους τίτλους του Παραρτήµατος 2) 
 

1. Ο προµηθευτής  αναλαµβάνει να  διεκπεραιώσει τις απαραίτητες 
ενέργειες και συνεννοήσεις µε τους εκδότες ώστε να εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εκδόσεις µέσω αναγνώρισης των ΙP 
διευθύνσεων του Νοσοκοµείου.  Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 
συνδροµές θα πρέπει να παρέχεται σε διάστηµα ενός µηνός από την 
υπογραφή της σύµβασης µε τον προµηθευτή. 

2. Η ηλεκτρονική συνδροµή θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τη χρέωση 
που αντιστοιχεί στο µέγεθος του Νοσοκοµείου. Τα απαιτούµενα 
στοιχεία θα παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη ή από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες.  
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3. Ο προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρει µε σαφήνεια στην προσφορά 
του α) εάν η πρόσβαση για το έτος αγοράς θα είναι συνεχής (και 
µετά τη διακοπή της συνδροµής) ή όχι β) εάν η συνδροµή παρέχει  
πρόσβαση σε τεύχη προηγούµενων ετών και σε ποια έτη. 

4. Ο προµηθευτής θα πρέπει να ενηµερώνει γραπτά τη βιβλιοθήκη  για 
όλες τις αλλαγές που τυχόν γίνουν στους ηλεκτρονικούς τίτλους 
µέσα στο χρόνο διάρκειας της σύµβασης. 

5. Ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει δωρεάν στατιστικά στοιχεία 
σχετικά µε τη χρήση των περιοδικών σε ηλεκτρονική µορφή. 

 

 

Β.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Β1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 

1. Οι τιµές θα δοθούν σε ευρώ σε ξεχωριστή στήλη, ανά τίτλο 
περιοδικού αλλά και στο σύνολο. Στην τιµή θα περιλαµβάνεται η 
τιµή της συνδροµής του περιοδικού για Ιδρύµατα, η προµήθεια για 
τις υπηρεσίες του προµηθευτή,  οι κρατήσεις που τον βαρύνουν και 
τα έξοδα αποστολής των περιοδικών µε εξαίρεση το ΦΠΑ. Το 
ποσοστό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε κάθε τίτλο περιοδικού θα 
δίνεται σε ξεχωριστή στήλη και σε ξεχωριστή στήλη η τιµή µε ΦΠΑ.  

2. Οι τιµές προσφοράς είναι δεσµευτικές και δεν επιδέχονται 
τροποποίηση µετά την κατακύρωση. 

3. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να 
ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 

Β2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Ο προµηθευτής οφείλει να προσφέρει όλα τα περιοδικά που 
περιλαµβάνονται στον επισυναπτόµενο κατάλογο (Παράρτηµα 2).  
Προσφορές που δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των περιοδικών που 
ζητούνται θα απορρίπτονται. Η βιβλιοθήκη θα δίνει οποιαδήποτε 
διευκρίνιση χρειαστεί στους προµηθευτές για την σωστή 
ταυτοποίηση των τίτλων.  

2. Η αξιολόγηση κάθε προµηθευτή θα γίνει στο συνολικό κόστος της 
προσφοράς του. 

3. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται µε βάση τις τιµές χωρίς ΦΠΑ. 
4. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η καλή 

προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά των υποψήφιων 
προµηθευτών. 

5. Η πιστοποίηση του προµηθευτή µε ISO σε συστήµατα διαχείρισης θα 
συνεκτιµηθεί. 
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Β3.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ    

 

1. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει το σύνολο των 
περιοδικών που περιλαµβάνονται στη σύµβαση. 

2. Τα τιµολόγια θα εκδοθούν σε Ευρώ ανά συνδροµή περιοδικού (ένα 
τιµολόγιο για κάθε τίτλο). 

            

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την Επιτροπή Κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών: 

 

Καζαµία Σ. (Πρόεδρος) 

Πετροµιχελάκη Μ. (Μέλος) 

Ζάγκα Π. (Μέλος) 


