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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ “ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ EFT-POS” TOY ΓΝ.ΠΑΤΡΩΝ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών , σύµφωνα µε την αριθµ. 16ης/2017
Α∆Α:ΩΥΛΖ46906Λ-3ΝΩ

προτίθεται να προβεί στην ανάθεση

(θέµα 35ον)

απόφαση ∆Σ µε

, µε τη διαδικασία της δηµοσίευσης στο

διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών “THΣ “ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ
ΚΑΡΤΕΣ EFT-POS” TOY ΓΝ.ΠΑΤΡΩΝ” , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ME ANTIKEIΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ
ΚΑΡΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ EFT/POS ΣΤΟ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1.Η εγγύηση για το σύνολο του εξοπλισµού καλύπτει όλα τα απαιτούµενα υλικά-ανταλλακτικά, τις
εργασίες και τα κάθε είδους µεταφορικά έξοδα.
2.Κατά την διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού, οι εργασίες επισκευής θα
γίνονται άµεσα στο χώρο του Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και απαιτείται
µεταφορά του συστήµατος ή µέρους αυτού εκτός του νοσοκοµείου, τα έξοδα µεταφοράς (αποστολής και
παραλαβής) επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. Επίσης, τυχόν οδοιπορικά ή άλλου είδους έξοδα
εργασιών επισκευής επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.
3. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η εγγύηση είναι ON SITE στο χώρο του νοσοκοµείου και σε
περίπτωση βλάβης τα χαλασµένα µέρη θα αντικαθίστανται µε άµεση αποστολή άλλων ιδίου τύπου και
χαρακτηριστικών (ή ανώτερων). Τα έξοδα µεταφοράς (και των νέων και των χαλασµένων µερών) θα
βαρύνουν αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία.
4. Λόγω της φύσης της συγκεκριµένης αγοράς, οι προδιαγραφές ισχύουν για όσο χρονικό διάστηµα τα
προϊόντα και οι τιµές τους είναι επίκαιρα. Σε περίπτωση απόσυρσης ζητούµενου είδους (ή τµήµατος του)
θα πρέπει να προσφέρεται ισοδύναµο ή ανώτερό του.
5.Οι συσκευές θα ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από την εταιρεία για την καλή κατάστασή

τους καθώς και για τις ενηµερωµένες εκδόσεις τους.
6. Τα cd εγκατάστασης (λειτουργικό, οδηγοί) όπου απαιτείται να συµπεριλαµβάνονται.
7.Ο διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στο Μειοδότη όσον αφορά το άθροισµα της προµήθειας και των
διαφόρων ενδιάµεσων εξόδων µεταφοράς ποσών. Θα συνεκτιµηθεί η σύνδεση µε τον ήδη υπάρχον
λογαριασµό (e banking) του Γ.Ν.Πάτρας.
8. Επιθυµητά συστήµατα: Επτά (7) συστήµατα (συµπεριλαµβανοµένων των POS, εξωτερικών οθονών και
εξωτερικών πληκτρολογίων) καθώς και 100 τεµάχια από τα κατάλληλα θερµικά ρολά των POS.
9. Ο τύπος τερµατικού για αποδοχή συναλλαγών µε κάρτες θα συνδέεται µέσω τηλεφωνικής
γραµµής και δικτύου.
10. Το ενσύρµατο τερµατικό θα έχει χρηστικότητα µε µια συµπαγή, εργονοµική σχεδίαση που θα
διαθέτει µια πλήρη γκάµα επιλογών συνδεσιµότητας και εξαρτήµατα µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής
(εξωτερικά ανθεκτικά πληκτρολόγια και εξωτερικές οθόνες ενηµέρωσης).
11. Θα διασφαλίζει µε διαχρονική τεχνολογία, συµπεριλαµβανοµένων του προτύπου Chip & PIN
(EMV) και contactless (NFC) για µεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία στις συναλλαγές.
Ακολουθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Επεξεργαστής:

≥ 400 MHz ARM11, 32-bit RISC processor

Mνήµη:

≥ 160 MB (128 MB Flash, 32 MB SDRAM)≥
160 MB (128 MB Flash, 32 MB
SDRAM)standard, can exceed up to 500 MB.

Οθόνη:

≥ 128 x 64 pixel graphical (white backlit) LCD
withbacklighting; supports up to 8 lines x 21
characters

Υποδοχή ανάγνωσης καρτών:

Triple track (tracks 1, 2, 3), high coercivity,bidirectional

Chip συσκευής ανάγνωσης καρτών:

ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V; synchronous and
asynchronous
cards.
EMV
approved,
NFC
ενεργοποίηση και πιστοποίηση PCI PTS 2.x/3.x.,SRED
& OPEN protocols approved.

Αναγνώστες καρτών - SAM:

3 Security Access Modules (SAMs)

Πληκτρολόγιο:

3 x 4 numeric backlit keypad, plus 8
softfunction
keys
and
4
screenaddressable keys.

Θύρες περιφερειακών:

Ethernet-(10/100BaseT), telco-, Usb-2.0ports, RS232

Περιφερειακά:

Εξωτερικό ανθεκτικό πληκτρολόγιο και εξωτερική
οθόνη για πληκτρολόγηση και ενηµέρωση πελάτη.

Σύνδεση:

GPRS, LAN

Εκτυπωτής:

Integrated thermal with graphics capabilities, 18
lines per second, 24 or, 32 columns. Paper roll width
57mm, diameter 40 mm.

Ασφάλεια:

3DES,
Master/session
and
DUKPT
management; PED approved, SSL, WPA

Μπαταρία:

1800 mA lithium-Ion Smart

key

Τα σηµεία τοποθέτησης µηχανηµάτων POS είναι τα κάτωθι:
Τµήµα Κίνησης

ασθενών ( επταώροφο -Κτίριο Γεννηµατά)Γραµµατεία Εξωτερικών Ιατρείων (Κτίριο

Γεννηµατά -Νέα Πτέρυγα) και Ταµείο .

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές (ΚΛΕΙΣΤΕΣ) να αποστέλλονται µέχρι 31-05-2017 ηµέρα Τετάρτη

και ώρα 11:00 πµ

στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ και να αναγράφεται απαραιτήτως ο
αριθµός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α της υπηρεσίας . Όπου και το άνοιγµα των προσφορών
θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως ορίσθηκε µε την αριθµ. 16ης/2017
35ον) απόφαση ∆Σ µε Α∆Α:ΩΥΛΖ46906Λ-3ΝΩ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών.
Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει για ένα τρίµηνο.

Ο ∆ιοικητής

Θεόδωρος Σερεµέτης

(θέµα

