
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2015-028/ΣΠ

 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια  «ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»  (CPV:30236000-2)   προϋπολογισθείσας  δαπάνης  4.032,25€  πλέον 
Φ.Π.Α.  ήτοι  €5.000,00  συμπεριλαμβανομένου  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  με  κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2013.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ χ έ δ ι ο  

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

ΑΔΑΜ

Τηλέφωνο: 2313 304464-3
Φαξ: 2313 304452

Πληροφορίες: Κατσάνα Κατερίνα, 
Ευθυμιάδου Ν.

E-mail: promagpavlos  @  outlook.com  
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Αντικείμενο του διαγωνισμού – συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός

Κριτήριο κατακύρωσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Χρόνος διενέργειας: Ημερομηνία: 10-01-2017
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας:
Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  Εθνικής  Αντίστασης  161, Τ.Κ. 
55134, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή έργου:
Ανάδειξη  προμηθευτή  που  θα  αναλάβει  την  προμήθεια 
ποικίλου  εξοπλισμού   ηλεκτρονικών  υπολογιστών  στο 
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

Κωδικός CPV: 30236000-2

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:
€4.032,25άνευ Φ.Π.Α.
€5.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Χρόνος παράδοσης
Δεκαπέντε (15) ημέρες από την αποστολή της έγγραφης 
παραγγελίας

Κρατήσεις επί της τιμής των 
ειδών:

Οι  τιμές  υπόκεινται  στις  υπέρ  του  Δημοσίου  και  τρίτων 
νόμιμες κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος:
Κατά  την  πληρωμή  παρακρατείται  φόρος  εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994  και  του Ν. 
4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν

Ημερομηνία  αποστολής  για 
δημοσίευση  στην  επίσημη 
εφημερίδα των Ε.Κ.:

Δεν απαιτείται

Ημερομηνία  δημοσίευσης 
στο ΚΗΜΔΗΣ

6/12/2016

Τόπος  υποβολής 
προσφορών:

Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – Γραφείο Προμηθειών

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών:

09-01-2017 - Ώρα: 15:00 μ.μ.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
2. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 
σήμερα. 
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4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  

5. Του Ν.  2286/95 (Φ.Ε.Κ.19/Α/95)  «Προμήθειες  του Δημοσίου Τομέα και  Ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95(Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) « Υπαίθριο 
Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 

6. Του   άρθρου  4  του  Π.Δ.  118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου»,  (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007). 

7. Το  Ν. 2362/95 άρθρο 83 παρ. 1 που αφορά στην σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 
όπου ορίζονται τα όρια των διαγωνισμών.

8. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄66/11.05.2010), «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια 
και άλλες διατάξεις» άρθρο 24.

9. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10)

10. Του  Ν.  4250/2014,  «Διοικητικές  απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις»  (ΦΕΚ Ά 74/26.03.2014), άρθρο 1.

11. Του  Ν.  4281/2014  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄160/8-8-
2014)όπως ισχύει σήμερα

12. Του Ν.4412/2016 (Ά 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή) στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ)

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα: 
1.  Η υπ. αρίθμ. 6311/29-11-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/19-2-2014) με την οποία 

εγκρίθηκε το ΠΠΥΦΥ 2013
2. Το  υπ.  αρίθμ.  5291/23-10-2014  διαβιβαστικό  σημείωμα  της  Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας (Απόσπασμα πρακτικού της υπ΄αριθμ. 49/2-10-2014 (θέμα 
10ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ σχετικά με την «Τροποποίηση του Προγράμματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας  έτους  2013»)

3. Η υπ’ αριθμ. 1159/11-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΧΖΣΟΡ1Ο-ΘΗ3) Απόφαση του Διοικητή της 
4ης Υ.ΠΕ  Μακεδονίας  και  Θράκης,  αναφορικά  με  τον  ορισμό  των  Φορέων 
Διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2013

4. Η  υπ’  αριθμ.  104/30-01-2015  (ΑΔΑ:Ω89Ν46906Ι-Ζ0Ψ)  Πράξη  Διοικητή  του 
Νοσοκομείου περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του εν 
λόγω διαγωνισμού

5. Το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  8036/01-07-2016  πρακτικό  τεχνικών  προδιαγραφών  - 
τεχνοοικονομικής μελέτης της αρμόδιας επιτροπής

6. Το  υπ’αριθμ.  Β11/31Η ΣΥΝ/09-11-2016  (ΑΔΑ:  ΩΡΚ446906Ι-3ΞΘ)  απόσπασμα 
πρακτικού  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  περί  έγκρισης  του  υπ’αριθμ.  πρωτ. 
8036/01-07-2016 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής 
καθώς επίσης και έγκρισης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

7. Το υπ’αριθμ. 11193/19-9-2016 έγγραφο της 4ΗΣ ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης, με 
το  οποίο   διαβίβασε  το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  4662/14-6-2016  έγγραφο  της  ΕΠΥ 
σχετικά με την αρμοδιότητα της τελευταίας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές 
μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016

8. Η υπ’αριθμ. πρωτ. 4665/15-9-2016 ανακοίνωση της ΕΠΥ  
9. Η με α/α 1320/29-11-2016 (ΑΔΑ: 607146906Ι-914) απόφαση ανάληψης δαπάνης 

του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
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καλεί

τους  ενδιαφερόμενους  να  υποβάλουν  σφραγισμένες  προσφορές  για  τα  είδη  του 
κάτωθι πίνακα:

A/A Κωδικός γραφείου 
προμηθειών

Περιγραφή είδους 
γραφείου προμηθειών

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 

σε €

1 200780000020118 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΕΜ 1 1.000,00

2 200780000020119
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 

ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΜΕ Ή 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟΥΣ (NAS)

TEM 1 700,00

3 200780000020120 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ NAS TEM 6 2.100,00

4 200780000020121 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ H/Y TEM 8 800,00

5 200780000020122
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ WI-FI (RE-
PEATER –RANGE EXTENDER)

ΤΕΜ 8 400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 5.000,00

1. Οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  είτε  για  το 
σύνολο της προμήθειας, είτε για μέρος αυτής.  Σε κάθε, όμως, περίπτωση ο 
προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης 
ποσότητας των ειδών για τα οποία συμμετέχει.

2. Διευκρινίζεται  ότι  για  τα  είδη  με  κωδικό  200780000020119 «ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ  ΣΚΛΗΡΩΝ  ΔΙΣΚΩΝ  ΜΕ  Ή  ΧΩΡΙΣ  ΔΙΣΚΟΥΣ  (NAS)»  και  α/α: 
200780000020120 «ΣΚΛΗΡΟΣ  ΔΙΣΚΟΣ  ΓΙΑ  ΧΡΗΣΗ  ΣΕ  NAS»  οι  υποψήφιοι 
προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν και για τα δύο είδη και μειοδότης 
θα  ανακηρυχθεί  αυτός  που  θα  προσφέρει  τη  χαμηλότερη  τιμή  για  το 
σύνολό τους.

3. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από το νοσοκομείο. 

4. Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά/νομικά  πρόσωπα  που 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης. 

5. Κριτήριο  για  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  είναι  η 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής 
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και  για την  αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψιν αποκλειστικά η 
χαμηλότερη τιμή

6. Εάν προκύψουν ισότιμες προσφορές, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 
με  κλήρωση  μεταξύ  των  υποψηφίων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η 
κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του  αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  και  παρουσία 
αυτών των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016

7. Η εν  λόγω προμήθεια θα βαρύνει  τον  ΚΑΕ  του προϋπολογισμού του Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1899. 

8. Οι  προσφορές  ισχύουν και  δεσμεύουν τους προσφέροντες για  εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

9. Εναλλακτικές  προσφορές  δε  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες

10. Η  αναθέτουσα  αρχή,  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  της  επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
β.  να  αποφασίσει  τη  ματαίωση  του  διαγωνισμού  και  την  επανάληψή  του 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης 

Άρθρο 1. Ενστάσεις - προσφυγές 
Σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης 
ή  της  πρόσκλησης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 
221,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών,  μετά  την  άπρακτη  πάροδο  της  οποίας 
τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο.  Το παράβολο επιστρέφεται  με  πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
(άρθρο 127,Ν.4412/2016)

Άρθρο 2. Αποστολή της προκήρυξης - δημοσιότητα -Τρόπος λήψης εγγράφων του 
διαγωνισμού

Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο 
και  συγκεκριμένα  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή  (URL) 
http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα 
του  Νοσοκομείου σε τακτά  χρονικά  διαστήματα  για  να  ενημερώνονται  για  τυχόν 
αλλαγές. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές  απαντήσεις  εκ  μέρους  της  αναθέτουσας  αρχής. Επίσης  η  παρούσα 
διακήρυξη,  έχει  αναρτηθεί  και  στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  –  Πρόγραμμα  Διαύγεια 
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http://et.diavgeia.gov.gr,  καθώς  και  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

Άρθρο 3. Τρόπος υποβολής προσφορών

 Οι προσφορές είναι δυνατό:
I. να  υποβάλλονται  στο  γραφείο  της  γραμματείας  (πρωτόκολλο)  του Γ.Ν.Θ. 

«ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  μέχρι  και  την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  της  ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την Δευτέρα  9 Ιανουαρίου 2017 
και ώρα 15:00 

II. να  αποστέλλονται  στη  διεύθυνση  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής 
Αντίστασης  161,  55134,  Θεσσαλονίκη)  στο  γραφείο  της  γραμματείας 
(πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα 
αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 

Η προσφορά θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 2015-028/ΣΠ
Συνοπτικός διαγωνισμός για τη προμήθεια  «ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV:30236000-2)  προϋπολογισθείσας δαπάνης €5.000,00 με Φ.Π.Α. 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2013. 
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

  Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω 
τρόπο.  Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες

Άρθρο 4. Τόπος – χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Η αποσφράγιση  των  προσφορών για  την  προαναφερόμενη  προμήθεια  θα 
διενεργηθεί  την   Τρίτη  10  Ιανουαρίου  2017  και  ώρα  10:00  π.μ.  στο  Γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί.

Άρθρο 5. Τρόπος σύνταξης προσφορών
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1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα 
με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 3  της παρούσας διακήρυξης, στην ελληνική γλώσσα 
μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο.  Εφόσον  τα  δημόσια  ή  ιδιωτικά  έγγραφα  που 
υποβάλλονται  με  την  προσφορά  δεν  είναι  συνταγμένα  στην  ελληνική  γλώσσα, 
συνυποβάλλεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η κάθε σελίδα θα 
πρέπει να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. 
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

− Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
− Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
− Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
− Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
− Η  καταληκτική  ημερομηνία  (ημερομηνία  λήξης  προθεσμίας  υποβολής 

προσφορών
− Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, δ/νση, τηλ, φαξ, e-mail).  

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

3.1.  Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

3.3.  Τα  οικονομικά  στοιχεία,  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο, 
επίσης  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω 
του  μεγάλου  όγκου  τους  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά 
συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4.  Όλα τα έγγραφα και  τα στοιχεία  του διαγωνισμού  και  όλα  τα έγγραφα και  τα 
στοιχεία  του  φακέλου  προσφοράς  θα  πρέπει  να  είναι  συνταγμένα  ή  επίσημα 
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους 
οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και που μπορεί να 
είναι στην αγγλική γλώσσα. 
5. Ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία 
σύμφωνα  με  τις  κατά  περίπτωση  οδηγίες.  Παραπομπές  σε  έγγραφα  επιτρέπονται 
εφόσον  αυτά  προσαρτώνται  στην  προσφορά  και  εφόσον  δίνεται  ο  συγκεκριμένος 
αριθμός παραγράφου και σελίδας. 
6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή 
την  απόκλιση  των  υπηρεσιών  σε  σχέση  με  τις  αντίστοιχες  προδιαγραφές  της 
διακήρυξης. 
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η 
τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της 
διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
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8.  Κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων  συμμετοχής,  η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους 
να  διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν  τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν 
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά 
(7)  ημέρες  από την ημερομηνία κοινοποίησης  σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Επίσης,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να 
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά  (7)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  σχετικής  πρόσκλησης,  το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν 
(άρθρο 102, Ν.4412/2016)
9. Ο συμμετέχων εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα ένσταση κατά της διακήρυξης 
του διαγωνισμού ή εφόσον την έχει ασκήσει αλλά αυτή απορρίφθηκε, θεωρείται ότι 
αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  δε 
δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 
εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.
10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, και τίθεται στην κρίση της 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Άρθρο 6. Περιεχόμενα υποφακέλων

  Φάκελος  Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του  σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω  Συμφωνίας,  καθώς  και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική 
μορφή  προκειμένου  να  υποβάλουν  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 
και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι  αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύμβασης.
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  όλα 
τα  μέλη  της  ευθύνονται  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  αλληλέγγυα  και  εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά:

      1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι  
ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
      2.  Πιστοποιητικό  /βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  μητρώου  του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄, του Ν.4412/2016, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου,  με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό
     3.  Ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση  του  ν.  1599/1986  (Α΄75), ως 
προκαταρκτική  απόδειξη  προς  αντικατάσταση  των  πιστοποιητικών  που 
εκδίδουν  δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη,  επιβεβαιώνοντας  ότι  ο  εν  λόγω 
οικονομικός φορέας  πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί 
με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  αδίκημα  από  τα 
αναφερόμενα στην παράγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

• αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης 
• δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση υπηρεσιών του δημοσίου,
• δεν  τελεί  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  μετά  απο  δικαστική  ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
•  δεν αποκλείστηκε τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί 

δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές τους υποχρεώσεις
• δεν  έχει  καταδικαστεί  για  αδίκημα  που  αφορά  την  επαγγελματική 

διαγωγή του, με βάση απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου
• η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 

διακήρυξης,  των  οποίων  οι  προσφέροντες  έλαβαν  πλήρη  και 
ανεπιφύλακτη γνώση

• τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
• παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με 

οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – 
ματαίωση του διαγωνισμού

• συμμετέχει  με  μία  μόνο  προσφορά  στο  πλαίσιο  του  παρόντος 
διαγωνισμού

• είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις 
εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής),  με 
αναφορά  σε  όλους τους  φορείς  στους  οποίους  καταβάλλονται 
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με 
αντιπρόσωπό του
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Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τα 
ακόλουθα πρόσωπα:
 αν πρόκειται για Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (στο εξής Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμη εταιρία (στο 

εξής Ο.Ε.),  Ετερόρρυθμη Εταιρία (στο εξής Ε.Ε.) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (στο εξής 
Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές.

  αν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία (στο εξής Α.Ε.)  από τον Πρόεδρο ή από το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο.

 Προς  απόδειξη  των  ανωτέρω  ιδιοτήτων  και  της  εξουσίας  έκδοσης  παραστατικού 
εκπροσώπησης απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι νομιμοποιητικών εγγράφων:

Νομιμοποιητικά Έγγραφα:
• Στην  περίπτωση  συμμετέχοντος  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού  νομικού  προσώπου,  τα 

δημοσιευμένα  επίσημα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  (Φ.Ε.Κ.  ή  Γ.Ε.ΜΗ.,  κ.λ.π.),  τα 
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα 
οποία να προκύπτουν:
- Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε., 
- Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.

• Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία 
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από 
τα  οποία  να  προκύπτουν  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  και  οι  οποίοι  έχουν  δικαίωμα  να 
δεσμεύουν με την υπογραφή του

 Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός 30 ημερολογιακών ημερών 
προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 
ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250/2014, άρθρο 1)

 Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης, 
σε  πρωτότυπη  μορφή  ή  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτότυπων 
εγγράφων  που  εκδόθηκαν  από  τις  υπηρεσίες  ή  τους  φορείς  αυτούς  ή  των 
ακριβών αντιγράφων τους.

 Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά 
δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Φάκελος τεχνικής προσφοράς  
Στο  σφραγισμένο  φάκελο  με  τον  τίτλο  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  θα 

περιλαμβάνονται:
 Η Τεχνική  Περιγραφή,  στην οποία αφενός θα αναγράφονται  τα είδη για  τα 

οποία θέλει ο υποψήφιος προμηθευτής να υποβάλλει προσφορά και αφετέρου 
θα  περιγράφονται  όλα  τα  τεχνικά  τους  στοιχεία  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές  όπως  αυτές  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  παράρτημα  Ι  της 
παρούσης,  καθώς επίσης  και  τα τυχόν  prospectus,  τεχνικά  φυλλάδια κ.τ.λ. 
Επίσης  στο  φάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς  θα  αναγράφεται  και  ο  χρόνος 
εγγύησης  που    παρέχεται  από τον υποψήφιο προμηθευτή,    ο  οποίος  θα είναι   
τουλάχιστον για δυο (2) έτη.

Φάκελος οικονομικής προσφοράς
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Ο  σφραγισμένος  φάκελος  με  τον  τίτλο  «Οικονομική  Προσφορά»  πρέπει  να 
περιλαμβάνει  τα  οικονομικά  στοιχεία,  δηλαδή  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει 
συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας διακήρυξης. 
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). Προκειμένου να γίνει η 
σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι 
υποψήφιοι στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του 
προσφερόμενου είδους/υπηρεσίας, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει 
καταχωρηθεί  στο  παρατηρητήριο  τιμών.  Στην  περίπτωση  που  το  προσφερόμενο 
είδος/υπηρεσία  δεν  εντάσσεται  στο  Παρατηρητήριο  τιμών  αυτό  θα  πρέπει  να 
αναγράφεται  ρητά  στην  οικονομική  προσφορά.  Η  σύγκριση  των  οικονομικών 
προσφορών  θα  γίνει  με  αυτές  του  Παρατηρητηρίου  τιμών  που  θα  ισχύουν  την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι  οικονομικές  προσφορές  που  είναι  ανώτερες  από  τις  κατά  τα  ανωτέρω 
παραδεκτές τιμές απορρίπτονται (Ν. 3918/2011 άρθρο 13).

Η τιμή για την υπηρεσία θα δίνεται χωρίς το ΦΠΑ, το οποίο και βαρύνει  το 
νοσοκομείο. Αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να αναφέρεται 
ρητά. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ.

Σημείωση: Προς  διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης αλλά και 
του τμήματος  προμηθειών κατά την υπογραφή της σύμβασης, το περιεχόμενο 
της τεχνικής  και  οικονομικής προσφοράς να υποβληθεί  και  σε  ηλεκτρονική 
μορφή (CD) αρχείου .  doc   ή .  xls   ή .  pdf   αντιγράψιμο, το οποίο θα περιλαμβάνεται   
στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς

Άρθρο 7. Χρόνος-Τόπος παράδοσης 
Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός δεκαπέντε 

(15)  ημερών  μετά  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης και  τη  διαβίβαση  της 
αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή. 

Άρθρο 8. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού

  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που 
ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση από την επιτροπή που θα οριστεί με Πράξη Δ/ΤΗ 
του  Νοσοκομείου,  ενιαία,  δηλαδή  χωρίς  διάκριση  σταδίων  (δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τεχνική και οικονομική προσφορά ταυτόχρονα)

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε 
επόμενη συνεδρίαση.

Η  Επιτροπή αριθμεί,  αποσφραγίζει  τους   φακέλους  των  προσφορών  και 
μονογράφει ανά φύλλο το περιεχόμενό τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών 
η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, 
δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της παρούσας. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει  τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  τις τεχνικές 
προσφορές και  αξιολογεί  τις  οικονομικές προσφορές.  Η επιτροπή του διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη των εταιρειών που δεν πληρούν 
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τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς με την 
χαμηλότερη  τιμή.  Η  απόφαση  του  φορέα  διενέργειας  κοινοποιείται  στους 
συμμετέχοντες 

Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει  διευκρινίσεις  από  τους 
διαγωνιζομένους  επί  των  υποβληθέντων  στοιχείων σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του 
Ν.4412/2016.

Εγγύηση συμμετοχής-καλής εκτέλεσης  - λειτουργίας 

Εγγυητική  συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Ο  ανάδοχος  όμως  οφείλει  κατά  την 
υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  να  προσκομίσει  εγγυητική  επιστολή  καλής 
εκτέλεσης. Το ύψος της θα ισούται με το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, επιστρέφεται μετά τη λήξη της ισχύος 
της  σύμβασης  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 
συμβαλλομένους. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τουλάχιστον τρεις μήνες 
από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας.

Στην περίπτωση που ανάδοχος αναδεικνύεται ένωση αναδόχων ή κοινοπραξία, η 
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  περιλαμβάνει  και  τον  όρο  ότι  καλύπτει  τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
 

Τρόπος πληρωμής

Όλες  οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων 
δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο 
πληρωμής. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / 
δικαιολογητικά.  Από  κάθε  τιμολόγιο  του  ανάδοχου  θα  γίνονται  όλες  οι  νόμιμες 
κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των 
αρμόδιων Υπουργείων.  

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή 
τις  εξ’  αυτής  πηγάζουσες  υποχρεώσεις  του  χωρίς  την  έγγραφη  συναίνεση  της 
αναθέτουσας αρχής. 

Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις 
του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση 
τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
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Για  ό,τι  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα εφαρμόζονται  οι  περί  προμηθειών  του 
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν 
αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις 
συναφείς  με  τη  σύμβαση  διατάξεις  του  Αστικού  Κώδικα  και  της  λοιπής  ισχύουσας 
νομοθεσίας.

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με 
την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ'  αφορμής  της,  η 
Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος  καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  τη  φιλική 
επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με 
τα  παραπάνω  οριζόμενα,  αρμόδια  θα  είναι  τα  δικαστήρια  που  εδρεύουν  στη 
Θεσσαλονίκη.

                                               
 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Msc Ιατρικής Φυσικής

MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Προβολέας (Projector)
Ποσότητα

Τεχνολογία Προβολής: DLP

1

Απόσταση Προβολής ≤1,5 - ≥5 m

Φυσική Ανάλυση (Native 
Resolution)

≥1024 x 768

Μέγιστη Ανάλυση 1920 x 1080

Φωτεινότητα 2200 Ansi Lumens

Αντίθεση ≥10000 :1

Συνδεσιμότητα Analog Audio, Composite Video, DVI, HDMI, 
USB, VGA

Διάρκεια Ζωής Λάμπας ≥5000 ώρες

Υποστήριξη key correction ΝΑΙ

2. Συσκευή Δικτυακών Σκληρών Δίσκων με ή χωρίς δίσκους (NAS)
Ποσότητα

Number of storage drives 
supported:

≥4 1

Maximum supported 
storage capacity:

≥24 TB

RAID support: Yes

Supported file systems: ext3,ext4,HFS+,NTFS

Processor frequency: ≥2.2 GHz

Processor cores: ≥4

Internal RAM: ≥2 GB

Internal RAM type: ≥DDR3

Ethernet LAN: Yes

Ethernet LAN data rates: 10,100,1000 Mbit/s

iSCSI support: Yes
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Supported network 
protocols:

CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, 
iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, 
OpenVPN, L2TP)

Ethernet LAN (RJ-45) 
ports:

≥2

USB port: Yes
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3. Σκληροί δίσκοι (Hard Disks) χρήση για NAS
Ποσότητα

Σκληροί δίσκοι για να 
ενσωματωθούν σε 
συστοιχία RAID σε NAS 
με ίδιους Western Digital 
WD60EFRX 6 TB δίσκους 
που υπάρχουν ήδη

Western Digital WD60EFRX 6 TB

6

4. Σκληροί δίσκοι (HD) χρήση για Desktop
Ποσότητα

Χωρητικότητα = 2 TB

8Πρωτόκολλο 
Επικοινωνίας

SATA III (6 Gbit/s)

Διάσταση 3.5 "

5. Ασύρματοι αναμεταδότες (WiFi Repeater - Range Extender)
Ποσότητα

Tαχύτητα WLAN ≥300 Mbit/s

8

Πρότυπα Δικτύωσης 802.11b, 802.11g, 802.11n

Θύρες RJ45 ≥1

Ασύρματη Ασφάλεια WEP/WPA/WPA2

Δυνατότητα στήριξης σε 
τοίχο με βίδες

ΝΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ

1 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1 1.000,00 € 1.000,00 €

2 ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ 
ΔΙΣΚΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟΥΣ (NAS) 1 700,00 € 700,00 €
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3 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ NAS 6 350,00 € 2.100,00 €

4 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ Η/Υ 8 100,00 € 800,00 €

5 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ WI-FI 
(REPEATER - RANGE EXTENDER) 8 50,00 € 400,00 €

                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 5.000,00 €

17

16PROC005521232 2016-12-06

ΑΔΑ: 610Λ46906Ι-030


	Άρθρο 8. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού
	  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση από την επιτροπή που θα οριστεί με Πράξη Δ/ΤΗ του Νοσοκομείου, ενιαία, δηλαδή χωρίς διάκριση σταδίων (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική και οικονομική προσφορά ταυτόχρονα)
	Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση.

		2016-12-06T14:41:49+0200
	Athens




