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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ.  30/2015 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19/11/2015 

  

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ( CPV 30236000-2 ) 
 

Προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.940,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

 

Την με ΑΔΑ: ΩΜΧΙ4690Ω3-ΓΤΙ και Αριθμό Δέσμευσης:997/0 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου 

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν τα προβλεπόμενα:                    

1) Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα».  

2) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 

Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

3) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-

2007). 

4) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει 

5) 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). 

6) Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

7) Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 

29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 

(Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 

(ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).  

8) Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 

βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-

2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 

15 του Κ.Π.Δ.). 

9) Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 

….».  

10) Του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/14-3-1997) «Περιορισμός και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»  

11) Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» 

(ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)  

12) Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

13) Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974). 

14) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).  
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15) Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα του άρθρου 8 

(Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό 

εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005. 

16) Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).  

17) Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμ-

βάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 

Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178/8-9-1997), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

18) Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ΕΕ L 335/20-12-2007).  

19) Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-

6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

138/5-6-2003).  

20) Του Ν. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 129/3.8.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 

21)  Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων» 

22) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 128/Α΄/03-08-2010) άρθρο 68 «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών  και αυτοδιοικητικών 

Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.»  

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

24) Του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α’ 41) 

25) Την υπ΄αριθμ. Δ11δ/607/1/19-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων σχετ. με τον υπ΄αριθμ. 1251/2011 Κανονισμό (L 319/43/2-12-2011 φύλλο 

δημοσιευ. στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ.) που αφορά στην «τροποποίηση των Οδηγιών 

2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», τα οποία 

εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2012. 

26) Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» 

27) Τις από 16242/6-10-2012 οδηγίες για την εκτέλεση πρόχειρων διαγωνισμών. 

28) Την υπ.αριθμ. 27859/30-12-2014 ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμών σε εφαρμογή 

του Π.Π.Υ.Υ.2013 και την προδημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

29)Την υπ. Αριθμ. Θ41/Δ.Σ20/05-10-2015 απόφαση του Δ.Σ του Π.Γ.Ν.Έβρου με την οποία 

εγκρίνονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής με 

ΑΔΑ:7ΑΨΧ4690Ω3-Β4Ρ.  

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.940,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

              ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (www.pgna.gr). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 19/11/2015: 12:30 μ. μ.    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/11/2015  ΩΡΑ 14:30μ.μ. 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    :  120 ημέρες. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  : Γραφείο Προμηθειών Π.Γ.Ν.Ε 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. 

 

                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ  

 

                                                                               

                                                                         Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 Α) Έλληνες Πολίτες 

 Β) Αλλοδαποί 

 Γ) Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

 Δ) Συνεταιρισμοί 

 Ε) Ενώσεις Προμηθευτών/ Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 

2.  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη. Θα κατατεθούν μία προσφορά η οποία θα 

περιέχει τρείς φακέλους (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς – οικονομικής 

προσφοράς).  

Η προσφορά θα φέρει την επωνυμία του προσφέροντος, θα απευθύνεται στο Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Έβρου και θα φέρει σαν τίτλο τον τίτλο της παρούσας διακήρυξης καθώς και τον 

αριθμό της, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που την περιέχει.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μέχρι την 

18/11/2015  και ώρα 14:30. Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής 

δεν αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται. 

 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε 

αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ    

 

Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη εκτυπωμένη με  μία ενιαία προσφορά τεχνική - 

οικονομική και δικαιολογητικών συμμετοχής,   συνοδευμένη από ένα αντίγραφο και CD το 

οποίο  θα περιέχει συμπληρωμένο τον πίνακα της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς 

σε  EXCEL σύμφωνα με το πρότυπο που θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου 

και από το γραφείο προμηθειών . 

 

ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ. 

 

 Οι υποψήφιοι προμηθευτές, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους 

στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, στο φάκελο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και 

ειδικότερα:   

Α.  Δικαιολογητικά συμμετοχής: 
1. Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν  θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει συμπληρωμένη,  (ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ). 

2. ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των 
προσφορών. 

4. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι 
τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
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5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση 
7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 

9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας  

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής είναι: 

 φυσικά πρόσωπα 

 ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

 Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. 

 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού 

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

     6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 

 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 

 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

7. Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο. 

8. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα 

στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

9. Πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε., σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο.  

10.  Βεβαίωση από αρμόδιο Κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό περί εφαρμογής Αρχών και 

Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, 

σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1384/2004, «Αρχές και κατευθυντήριες 

γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 32/16-1-2004) 

όπως εκάστοτε ισχύει.  

11.  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ (1) ΦΑΣΗ - ΑΡΧΙΚΑ ΘΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΩ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ 

ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η μειοδότρια εταιρία, με την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% της 

συμβατικής αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 

παρ.5.α του Π.Δ.118/07. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί ποινή απόρριψης τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα 

είτε αντίγραφα. 

 

 Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε 

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

 

 • Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά στα στοιχεία 

επικοινωνίας να αναφέρουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα 

ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 

παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.   

• Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.   

 

ΠΛΗΡΩΜΗ: 

 H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 

τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων 

διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, 

καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. 

Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προ-

μηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση 

λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro ανά μονάδα. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή/τεμάχιο σε € 

1 Πακέτο Αναβάθμισης Η/Υ 35 ≈210 

1.1 

Επεξεργαστής   
Μοντέλο επεξεργαστή τελευταίας 

τεχνολογίας, με χρόνο ανακοίνωσης 

μικρότερο από 12 μήνες από την 

ημερομηνία κατάθεσης της 

προσφοράς του Αναδόχου 

(ενδεικτικής τεχνολογίας Intel 

επιπέδου Pentium i3  (> 3 GHZ) ή 

ανώτερος ή λειτουργικά ισοδύναμος 

με βάσει ευρέως 

αποδεκτό μετροπρόγραμμα , με fun. 

ΝΑΙ 

 
  

Αριθμός πυρήνων >=2 ΝΑΙ   

Τοποθέτηση: LGA 1155 ΝΑΙ   
Ταχύτητα Επεξεργαστή 

 
>3,00  GHz   

L3 cache >=3MB   

 Εγγύηση: 36 μήνες ΝΑΙ   

1.2 Μητρική πλακέτα   

 

Να αναφερθούν τύπος-μοντέλο ΝΑΙ   

Να περιγραφούν οι δυνατότητες 

αναβάθμισης. 
ΝΑΙ   

Να αναφερθεί το είδος, ο 

κατασκευαστής και το έτος έκδοσης 

του BIOS. 

 

NAI 

 
  

Προστασία πρόσβασης στο BIOS με 

password 
NAI   

Συχνότητα λειτουργίας FSB >=1600 MHz   

Αριθμός ελευθέρων slots 

επέκτασης στην προσφερόμενη 

σύνθεση. 

>=1PCI 

Express x 16 
  

>=1  PCI ή  PCIe   

Ποντικιού- Πληκτρολογίου 

PS-2/usb Θύρες: 
=2   

USB 2.0/3.0 Θύρες: 

 

>=4 backside, 

2 frontside 
  

Κάρτα Γραφικών /Τύπος 

 

On-Board 

με έξοδος d-sub 

και ανάλυση 

>=1280X1024 pxls 

  

Audio(1 in,1 out,1 microphone in) ΝΑΙ   

Παράλληλη θύρα LPT ΝΑΙ   

 Εγγύηση: 36 μήνες ΝΑΙ   

1.3 

Μνήμη   
Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης >=4 GB   

Βήματα επέκτασης μνήμης ΝΑΙ   

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη. >=16 GB   

Slots μνήμης >=2DIMMs   

Τύπος μνήμης 

 

 

=>DDR3-synch 

=>1600 MHz 
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 Εγγύηση: Εφ' όρου ζωής NAI   

2 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 35 ≈60 

 

Χωρητικότητα 250GByte   

Ταχύτητα περιστροφής 7200 RPM   

Μνήμη Buffer 16ΜΒ   

Σύνδεση SATA 6Gbps   

3 ΚΟΥΤΙ CASE 35 ≈30 

 

Τύπος Mini Tower   

Χρώμα Μαύρο   

Σύστημα ψύξης 
Πίσω: 1 x 80 mm ή 1 x 

92 mm fan 
  

Θέσεις Περιφερειακών 
3 Drive bays (3,5" / 2 

X 5,25") 
  

Μπροστινές θύρες 
4 x USB 2.0, Front 

Audio, MIC 
  

4 Τροφοδοτικό 35 ≈30 

 

ATX, Μέγιστη Ονομαστική Ισχύς: 
>=550Watt., 

  

Τάση Εισόδου: 
230V AC., 

  

Συνδέσεις: 

24 pin (detachable to 

20 pin), 4-pin 12V 

connector, 4x 

peripheral, 1x floppy 

drive, 4x S-ATA 

connectors, 

  

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: 

Δυνατότητα σύνδεσης 

σε 20 και 24 pin 

μητρικές κάρτες. 

Κατάλληλο για ATX 

12V V2. Δύο 

ανεμιστήρες 8mm 

  

5 
Οπτικό Μέσο 

35 ≈30 

 

Τύπος Συσκευής: 
DVD+/- R/W 

Super Multi 
  

Ταχύτητα Εγγραφής: 
>=24x   

Ταχύτητα Ανάγνωσης: 
>=16x (DVD), 

>=48x (CD) 

  

Υποστηριζόμενοι Τύποι: 

DVD-R, DVD-RW, 

DVD+R, DVD+RW, 

DVD-ROM, DVD-

Video, DVD+R DL, 

DVD-R DL, DVD-

RAM, CD-ROM, CD-

R, CD-RW, CD-DA, 

CD+E (G), CD-MIDI, 

CD-TEXT, CD-ROM 

XA, Mixed Mode CD, 

CD-I, CD-I Bridge 

(Photo-CD, Video-CD), 

Multisession CD 

(Photo-CD, CD-

EXTRA, Portfolio) 

  

Σύνδεση: SATA 
NAI   

Εγγύηση: 24 μήνες 
NAI   
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6 
Ποντίκι 

40 ≈10 

 

Τεχνολογία: 
Optical Laser 

  

Σύνδεση: 
USB 

  

Κουμπιά: 
τουλάχιστον 3 

  

Οπτικός αισθητήρας: 
1000 dpi 

  

Εγγύηση: 36 μήνες 
NAI 

  

7 
Πληκτρολόγιο 

40 ≈15 

 

Τύπου: 
QWERTY 

  

Σύνδεση: 
USB 

  

Χαρακτήρες: 
Ελληνικά και Αγγλικά 

  

Εγγύηση: 36 μήνες 
NAI 

  

8 
ΟΘΟΝΕΣ 

30 ≈120 

 Οθόνη 
TFT-LCD 21,5¨ 

  

 Τύπος οπίσθιου φωτισμού 
Σύστημα LED 

  

 Λόγος διαστάσεων 
16:9 

  

 Ανάλυση 
1920 x 1080 στα 60 Hz 

  

 Χρόνος απόκρισης 
5 ms 

  

 Φωτεινότητα 
200 cd/m² 

  

 SmartContrast 
>=10.000.000:1 

  

 Χρώμα 
Μαύρο 

  

 Λόγος αντίθεσης 
600:1 

  

9 
UPS 1500VA Online 

6 ≈350 

 
Maximum Load 865W 

  

 
Nominal Input Voltage  230V 

  

 
Online Input Voltage 176V – 294V 

  

 
Automatic Voltage Regulation 

188V – 216V +11,2% 

252V - 282V -11,2%  

  

 
Frequency Range 50/60 Hz  

  

 
Typical Recharge Time 8 hours 

  

 
Transfer Time 10ms maximum 

  

 
Operating Temperature 0o  - 40o C 
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Unit Dimensions 30,1 x 11,2 x 39 cm 

  

10 
UPS 900VA Online 

30 ≈200 

 
Maximum Load 540W 

  

 
Nominal Input Voltage  230V 

  

 
Online Input Voltage 176V – 294V 

  

 
Automatic Voltage Regulation 

188V – 216V +11,2% 

252V - 282V -11,2%  

  

 
Frequency Range 50/60 Hz  

  

 
Typical Recharge Time 8 hours 

  

 
Transfer Time 10ms maximum 

  

 
Operating Temperature 0o  - 40o C 

  

 
Unit Dimensions 25 x 10 x 38,2 cm 

  

 
  

  

11 
Laser Εκτυπωτής 

35 ≈300 

 

Να αναφερθεί το μοντέλο NAI   

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI   
Τεχνολογία εκτύπωσης Laser Black & White   
Ταχύτητα επεξεργαστή 800MHz   

Ενσωματωμένη μνήμη >=128ΜΒ   

Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης ≥ 1200x1200 dpi   
Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη   

Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Α4 ΝΑΙ   

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας <=6.5 δευτερόλεπτα   

Απαιτούμενη τροφοδοσία standard ≥50 φύλλων   
Επίπεδο Θορύβου <=57 dbA   

Ταχύτητα εκτύπωσης >=38ppm   
Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος 

εργασιών 
Έως 80.000 σελίδες   

Σύνδεση USB >=2.0   
Υποστήριξη ελληνικών 

γραμματοσειρών 
ΝΑΙ   

Γραφίτης μαύρο toner διάρκειας 
3000-5000-

10000σελίδων 
  

Κύρια αναλώσιμα υλικά 

Εκτός του toner και του 

drum η μηχανολογική 

σύνθεση του εκτυπωτή 

δεν θα αποτελείται από 

εξαρτήματα, που 

απαιτούν 

αντικατάσταση μετά 

ορισμένο αριθμό 

εκτυπώσεων εκτός των 

εξαρτημάτων που 

υφίστανται φθορά λόγω 

χρήσης και θεωρούνται 

ανταλλακτικά 

επισκευής 
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Να προσφερθεί το αντίστοιχο 

λογισμικό υποστήριξης και drivers 

για windows XP, windows 7 

νεότερο 

ΝΑΙ   

Εργοστασιακή εγγύηση 
>=1 έτος 

  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΑΠΟ 1 

ΣΕ 5) 
SVC Pack: +4yr 

Extended - Onsite - No 

level 

  

12 ΠΟΛΥΜΗΑΧΑΝΗΜΑ - 

ΦΑΞ 
 

2 ≈270 

 Να αναφερθεί το μοντέλο NAI   

 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI   

 Τεχνολογία εκτύπωσης Laser Black & White   

 Ταχύτητα επεξεργαστή 800MHz   

 Ενσωματωμένη μνήμη >=128ΜΒ   

 Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης ≥ 1200x1200 dpi   

 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη   

 Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Α4 ΝΑΙ   

 Απαιτούμενη τροφοδοσία standard ≥50 φύλλων   

 
Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος 

εργασιών 
Έως 50.000 σελίδες   

 Σύνδεση USB >=2.0   

 
Υποστήριξη ελληνικών 

γραμματοσειρών 
ΝΑΙ   

 Γραφίτης μαύρο toner διάρκειας 
3000-5000-

10000σελίδων 
  

 

Να προσφερθεί το αντίστοιχο 

λογισμικό υποστήριξης και drivers 

για windows XP, windows 7 

νεότερο 

ΝΑΙ   

 Εργοστασιακή εγγύηση 
>=1 έτος 

  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή/τεμάχιο σε € 

1 Μπαταρίες για UPS   

1.1 Μπαταρίες 12V-5Ah  48 ≈20 

 

Διαστάσεις: 

Μήκος: 90mm 

Πλάτος: 70mm 

Ύψος: 101mm 

ΝΑΙ   

Εσωτερική αντίσταση σε πλήρη φόρτιση <=34mΩ   

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης 2Α   
Κατώτερο όριο φόρτισης 

 
1,60 V/Cell   

Θερμοκρασία λειτουργίας  -20 ~ +50   

1.2 Μπαταρίες 12V-7Ah 20 ≈13 

 

Διαστάσεις: 

Μήκος: 151mm 

Πλάτος: 65mm 

Ύψος: 94mm 

ΝΑΙ   

Εσωτερική αντίσταση σε πλήρη φόρτιση <=28mΩ   

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης 2,8Α   

Κατώτερο όριο φόρτισης 1,60 V/Cell   
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Θερμοκρασία λειτουργίας  -20 ~ +50   

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή/τεμάχιο σε € 

1 

Ελεγκτής δικτυακών και 

τηλεφωνικών  

καλωδίων 
 1 ≈180 

 

Check Coax , type 5, 5e and 6 twisted 

cord network and trouble. z Check 

cable sequence . z Use TDR (time 

domain reflect meter), Measure 

length and distance, find the trouble 

location. z Find the determined open 

circuit, short circuit, jumper, crossfire 

or split pairs. z Service line test and 

no external adaptor is required. z 

Determine continuity and wiring 

pattern. 

ΝΑΙ   

2 
Φυσητήρας για καθαρισμό σκόνης 

PC 
 1 ≈50 

 

 Όγκος αέρα 2,8m³ / min   

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 13.000min-¹   

Ισχύς 380 W   

Τάση Λειτουργίας 230V, 50Hz.   

Εγγύηση 2 Χρόνια   

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τιμή/τεμ

άχιο σε € 

     

 ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  1 ≈7000 
     

 Αρχιτεκτονική:    

 Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 

19”  

ΝΑΙ   

 Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane 

bandwidth) (Gbps) 

>= 68 Gbps   

 Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων   >= 50 Mpps   

 Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM >= 4GB   

 Υποστηριζόμενη μνήμη Flash >= 2GB   

 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για 

Bridging και Filtering για όλο το switch  

>= 32000   

     

 Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα 

κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 

   

  NAI   

 1. Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου 1000BASE-

X (SFP) 

 1000BaseSX 

 1000BaseLX/LH 

 1000BaseZX 

 

 

NAI 

NAI 

NAI 

  

 2. Υποστήριξη θυρών τύπου Coarse Wavelength-Division 

Multiplexing (CWDM) 

NAI   

     

 Interfaces:    

 1. Να διαθέτει τουλάχιστον δώδεκα (12) θύρες Gigabit 

Ethernet που να υποστηρίζουν τα πρότυπα 1000BaseSX,  

1000BaseLX/LH, 1000BaseZX και 1000BaseΤ με απλή 

αλλαγή μετατροπέα. 

ΝΑΙ   
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 2. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση 

(Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού 

ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση 

θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) 

ΝΑΙ   

     

 Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες 

κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 

   

 1. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών Gigabit 

Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας 

τουλάχιστον 8Gbps Full duplex για σύνδεση σε άλλο 

switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad 

ΝΑΙ   

 2. Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε τουλάχιστον 

έξι (6) ομάδες για όλο το switch. Nα μπορεί δηλαδή το 

switch να υποστηρίζει έξι ομάδες (δύο θύρες η κάθε 

ομάδα) για δημιουργία έξι λογικών συνδέσεων ταχύτητας 

τουλάχιστον 2 Gbps full duplex. 

ΝΑΙ   

 3. Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) 

βάση του προτύπου 802.3ad για δυναμική δημιουργία 

λογικών συνδέσεων (Fast Pipes). 

NAI   

 4. Υποστήριξη παρακολούθησης της κυκλοφορίας μίας ή 

περισσότερων θυρών ή VLANs, από μία SPAN θύρα. Η 

θύρα παρακολούθησης να μπορεί να βρίσκεται σε 

διαφορετικό μεταγωγέα από της θύρες των οποίων την 

κυκλοφορία παρακολουθεί (Remote SPAN) 

NAI   

 5. Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs  >= 1000   

 6. Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs >=4000   

 7. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs και 

διάρθρωσης trunks.. 

ΝΑΙ   

 8. Υποστήριξη απενεργοποίησης του VLAN1 πάνω σε trunk 

συνδέσεις. 

NAI   

 9. Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q για VLAN 

Trunking σε όλες τις  θύρες. 

NAI   

 10. Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) >= 9000 

bytes για τις Gigabit Ethernet θύρες. 

NAI   

 11. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) NAI   

 12. Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN βάση του προτύπου 

ΙΕΕΕ 802.1s, έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν 

να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d 

αλγορίθμου, και να επιτυγχάνεται L2 load balancing πάνω 

από πολλαπλές εφεδρικές συνδέσεις προς το ίδιο σημείο. 

NAI   

 13. Αριθμός υποστηριζόμενων STP instances >=128   

 14. Υποστήριξη Local Proxy ARP NAI   

 15. Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, multicast και 

unicast storm ανά θύρα, ώστε προβληματικοί υπολογιστές 

να μην μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου. 

ΝΑΙ   

 16. Υποστήριξη IGMP snooping και IGMP filtering.   ΝΑΙ   

 17. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών 

μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. 

ΝΑΙ   

 18. Υποστήριξη στοίβαξης και σύνδεσης (stacking) 

τουλάχιστον 9 μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα ή οποία 

να είναι ενιαία διαχειρίσιμη.  

ΝΑΙ   

 19. Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας 

εύρους ζώνης τουλάχιστον 480Gbps. 

ΝΑΙ   

 20. Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης μεταγωγέα στην 

στοίβα. Να υποστηρίζεται αυτόματος έλεγχος και  

ενημέρωση τόσο του λειτουργικού όσο και της 

διάρθρωσης του νέο μέλους της στοίβας, ώστε να 

ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των μεταγωγέων που την 

αποτελούν. 

ΝΑΙ   

 21. Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη στοίβα (master) 

ώστε όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικού του κυρίου 

μέλους να αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικού όλων 

των υπόλοιπων μελών. 

ΝΑΙ   

 22. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας λογικών συνδέσεων 

(Fast Pipes) με θύρες εντός της στοίβας όχι απαραίτητα 

ευρισκόμενες στον ίδιο μεταγωγέα.  

NAI   

 23. Υποστήριξη δυναμικής ένταξης των θυρών σε VLANs 

ανάλογα με τη MAC διεύθυνση του σταθμού εργασίας που 

είναι συνδεδεμένος στην εκάστοτε θύρα. 

ΝΑΙ   

 24. Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς 

επανεκκίνηση του μεταγωγέα 

ΝΑΙ   
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 25. Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα μεταγωγέων με στόχο την 

ανταλλαγή και διαμοίραση VLAN πληροφοριών. 

NAI   

 26. Υποστήριξη στατικού IP routing ΝΑΙ   

 27. Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων VLANs 

ΝΑΙ   

 28. Υποστήριξη redundancy μεταξύ του κυρίου και ενός 

δεύτερου μεταγωγέα. Μεταξύ των δύο μεταγωγών να 

υποστηρίζεται η λειτουργία της εφεδρείας σε 3ο επίπεδο 

ΝΑΙ   

 29. Υποστήριξη routing πρωτοκόλλων RIPv1, RIPv2 NAI   

     

 Quality of Service:    

 1. Υποστήριξη 802.1p CoS  και Differentiated Services Code 

Point field (DSCP) για (α) κατηγοριοποίηση των 

εισερχόμενων πακέτων ανά πόρτα και (β) 

επαναπροσδιορισμό της προτεραιότητας των εισερχόμενων 

πακέτων βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να 

περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: 

 MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 

 IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 

 TCP πόρτα πηγής και προορισμού 

 UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

NAI   

 2. Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues, ανά πόρτα 

εξερχόμενης κίνησης 

ΝΑΙ   

 3. Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) με 

στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης και τη 

διαμόρφωση της εξερχόμενης με βάση 

 MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 

 IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 

 TCP πόρτα πηγής και προορισμού 

 UDP πόρτα πηγής και προορισμού  

Ο περιορισμός της κίνησης να μπορεί να επιτευχθεί με 

βήμα το πολύ 8Kbps. 

ΝΑΙ   

 4. Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) queuing NAI   

 5. Υποστήριξη Strict Priority queuing NAI   

     

 Διαχείριση:    

 1. Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 NAI   

 2. Υποστήριξη Bridge MIB,  ΝΑΙ   

 3. Υποστήριξη RFC-1213 MIB και RFC-1253 MIB NAI   

 4. Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων ενσωματωμένου 

RMON (history, statistics, alarm & events) 

ΝΑΙ   

 5. Δυνατότητα υποστήριξης και των εννέα (9) συνολικά 

RMON groups μέσω μίας Switched Port Analyzer (SPAN) 

θύρας, που να επιτρέπει παρακολούθηση κίνησης μίας 

μεμονωμένης θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN ή 

ολόκληρου του switch από έναν network analyzer ή 

RMON probe. 

ΝΑΙ   

 6. Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν είναι 

δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των θυρών ενός 

δικτύου σε επίπεδο 2, από μια οποιαδήποτε θύρα του ίδιου 

δικτύου ακόμη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο 

μεταγωγέα. 

ΝΑΙ   

 7. Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB ΝΑΙ   

 8. Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο εντοπισμό βλαβών    

 9. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ   

 10. Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ   

 11. Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους με το σύστημα 

διαχείρισης του δικτύου (NMS) 

ΝΑΙ   

 12. Υποστήριξη DNS client για IP resolution ΝΑΙ   

 13. Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και 

συνεπή χρονισμό. 

ΝΑΙ   

 14. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης 

τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγέα 

ΝΑΙ   

 15. Δυνατότητα διαχείρισης τοπικά μέσω command line 

interface 

ΝΑΙ   

     

 Διαθεσιμότητα:    

 1. Υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας ΝΑΙ   

 2. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε 

περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου 

ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση των STP timers 

ΝΑΙ   

15PROC003193257 2015-10-20

ΑΔΑ: ΨΨ4Χ4690Ω3-ΒΥ9



  

  

 3. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων 

συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική 

σύνδεση 

ΝΑΙ   

 4. Υποστήριξη παραμετροποίησης των θυρών, ώστε να μην 

λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του αλγόριθμου STP κατά 

τη διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες αυτές 

ΝΑΙ   

     

 Ασφάλεια:    

 1. Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για 

τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση. 

ΝΑΙ   

 2. Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των 

χρηστών για πρόσβαση στο  μεταγωγέα 

ΝΑΙ   

 3. Υποστήριξη πιστοποίησης 802.1x, των χρηστών που 

θέλουν να συνδεθούν σε κάποια θύρα 

ΝΑΙ   

 4. Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό 

προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την 

θύρα σύνδεσής του. 

ΝΑΙ   

 5. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική 

πρόσβαση 

ΝΑΙ   

 6. Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά 

τη διαχείριση μέσω Telnet. 

ΝΑΙ   

 7. Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP 

κίνησης. 

ΝΑΙ   

 8. Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree 

πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών 

ΝΑΙ   

 9. Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των 

πακέτων με δημιουργία και χρήση access lists (ACLs) 

βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαμβάνει 

κατ ελάχιστον: 

 MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 

 IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη 

 TCP πόρτα πηγής και προορισμού 

 UDP πόρτα πηγής και προορισμού 

ΝΑΙ   

 10. Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να 

φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη 

προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν 

στόχο την βάση των DHCP bindings. 

   

 11. Δυνατότητα απομόνωσης των θυρών του switch ακόμη και 

εντός του VLAN. 

   

 12. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν 

πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας 

ανάλογα με την MAC address που έχουν 

   

 13. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να απομακρύνεται 

από το switch η MAC address σταθμών που είναι 

ανενεργοί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα 

   

 14. Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών του δικτύου 

από τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή 

αποχωρεί από το δίκτυο 

   

     

 Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (μετά από 

αναβάθμιση λογισμικού): 

   

 1. Υποστήριξη δρομολόγησηςIPv6 OSPF v3 NAI   

 2. Υποστήριξη OSPF δρομολόγησης  NAI   

 3. Υποστήριξη equal και unequal cost load balancing NAI   

 4. Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast (PIM) για IP 

multicast δρομολόγηση 

NAI   

 5. Υποστήριξη Policy Based Routing (PBR) NAI   

     

 ΜΤΒF  >= 300.000 ώρες   

     

 Προδιαγραφές Ασφαλείας:    

 1. UL 60950 ΝΑΙ   

 2. EN 60950  ΝΑΙ   

 3. IEC 60950  ΝΑΙ   

 4. CE Marking ΝΑΙ   

     

 Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:    

 1. FCC 15 Class A ΝΑΙ   

 2. VCCI Class A ΝΑΙ   

 3. CE ΝΑΙ   

 4. EN 55022 (CISPR22) ΝΑΙ   

15PROC003193257 2015-10-20

ΑΔΑ: ΨΨ4Χ4690Ω3-ΒΥ9



  

  

     

                                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ≈44.940€ 

 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.  

 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 

Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. 

Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες 

που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 

       ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 

1 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας  

 & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134Α /18-

06-2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α /11-05-2010) και αρ. 

77 παρ.1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/02-03-2011): 

2% 

2 Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.9.2011) Υπέρ ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων . 

0,10% 

 

 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002 

(ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται  4% φόρος 

εισοδήματος. 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 Τα έξοδα  μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη 

λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από το διακήρυξη. 

 Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες 

από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ    

1. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογραφεί, 

επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07. 

2.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή  ή σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 

προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.   

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών  το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.   

Εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν είναι σύμφωνες με την υπογραφείσα σύμβαση ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης των ελλείψεων χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του 

Νοσοκομείου. 
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Σ Υ Μ Β Α Σ Η  …………… 
 

 

 

Αξίας : …………………. 

( ολογράφως) 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 

 

Για την Προμήθεια :  

 

 

      Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα ………………….. οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ. 

χχχχχχχχχχχχχχχχχχ Διοικητής του Π.Γ.Ν.Ε., εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Π.Γ.Ν.Ε.) και αφετέρου, η 

εταιρεία………………………………………………………………………………, νομίμως εκπροσωπούμενη, έχοντας υπόψη :  

            1. Την υπ. αριθμ 30/2015 διακήρυξη του Π.Γ.Ν.E. 

2. Την υπ. αριθμ …………………………………………. απόφαση του Δ.Σ. με την οποία κατακυρώνεται η  αριθ. 

πρωτ. ………………………  προσφορά της ανωτέρω εταιρείας. 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω : 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος για 

συντομία θα ονομάζεται στο εξής «προμηθευτής», την προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο Παράρτημα  Ι  το οποίο όπως και η διακήρυξη του διαγωνισμού 

καθώς και η προσφορά του προμηθευτή, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο 

προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση με τους κατωτέρω 

όρους και συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων, 

ήτοι από ……………………… έως    …………………………… . 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση  

………………………………………………………………………….., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης, στη προσφορά της εταιρίας και τα αναφερόμενα στη παρούσα 

σύμβαση. 

Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων 

που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά 

του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
 Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της 

διαδικασίας προμήθειας καθώς και την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας 

σχετικό πρωτόκολλο. 

Ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος προμήθειας των εν λόγω υλικών, θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, 

τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας σύμβασης. 

Σε περίπτωση που τα υλικά δεν ανταποκρίνεται στην προσφορά του προμηθευτή 

(αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ.) το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να καταστήσει 

τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις. 

15PROC003193257 2015-10-20

ΑΔΑ: ΨΨ4Χ4690Ω3-ΒΥ9



  

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
 

   Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Ε, µε βάση 

την περιγραφή όπως αυτή θα προσδιορίζεται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.(αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).  

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

    Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.   

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, 

καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. 

Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

προµηθευτή  (µη  έγκαιρη  υποβολή  των  αναγκαίων  δικαιολογητικών, κ.λ.π.).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε 

ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από την μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 

Σύμβασης. 

Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιό του, τον αριθμό της παρούσας 

σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου του 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν.2362/95, Ν.2286/95 και του Π.Δ. 

118/07, καθώς και κάθε μεταγενέστερης διάταξης, όπως επίσης και από τους όρους της διακήρυξης 

του διαγωνισμού και της προσφοράς του αναδόχου, των οποίων τα κείμενα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε την 

αριθμ.χχχχχχχχχχχχχχχχχχ εγγυητική επιστολή ποσού χχχχχχχχχχχχχχχχ Τράπεζας 

χχχχχχχχχχχχχχχχχχ, η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση 

των όρων της παρούσας σύμβασης. 

Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 

στην παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των 

οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 
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Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη 

του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται 

την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται 

με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 

παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και 

αφού διαβιβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) έμειναν στο  

Π.Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας: ---------------------------------------

-------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------  

μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου στον   διαγωνισμό που αφορά προμήθεια 

……………………………………..με αριθμ διακ…./ 

 

 

 

 

                                                                                                     

Ημερομηνία: …/…./2015 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                         Ο – Η Δηλ. 

             

                                                                                                                                              (Υπογραφή + σφραγίδα) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

την δηλούσα. 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 4
η
  Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός

: 

 Αριθ

μ: 

 ΤΚ

: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση 

Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  
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 (Συνέχεια από την 1η σελίδα) 

 Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του 

εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, ήτοι.: 

√   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

συμβουλίου. 

√   δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου1997 και στο άρθρο 3 

παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.   

 √  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.  

 √  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται  στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 √   Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 

και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 √    Για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικά  με την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας. 

 δεν τελώ υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2,του άρθρου6 

του Π.Δ.118/2007. 

 δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920(όπως εκάστοτε ισχύει) ή ειδική εκκαθάριση του 

Ν.1892/1990(Α΄101) (όπως εκάστοτε ισχύει) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

 δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα 

άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ.118/2007,κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

 Ο συνεταιρισμός   λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο συνεταιρισμούς ). 

 ότι μέχρι την υποβολή της προσφοράς η επιχείρηση υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή 

άλλων νομίμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.  

 ότι η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έχω λάβει γνώση 

των όρων της και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 το εργοστάσιο κατασκευής του/των προσφερομένου/ων προϊόντος/ων είναι 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 και η χώρα προέλευσής του/των είναι ……………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………………………..……………………………..… 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ημερομηνία:   ..…/……/2015 

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                 Ο/Η ΔΗΛ…. 
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                                       ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   

                                                                                                                                                                                                                         

Α
/Α

 Ε
ΙΔ

Ο
Υ

Σ
 

 Δ
ΙΑ

Κ
Η

Ρ
Υ

Ξ
Η

 3
0
/2

0
1

5
  

- 
 Π

Ε
Ρ

ΙΓ
Ρ

Α
Φ

Η
 

Ε
ΙΔ

Ο
Υ

Σ
  

Χ
Ω

Ρ
Α

 Π
Ρ

Ο
Ε

Λ
Ε

Υ
Σ

Η
Σ

 Κ
Α

Ι 
Ε

Ρ
Γ

Ο
Σ

Τ
Α

Σ
ΙΟ

 

Π
Α

Ρ
Α

Γ
Ω

Γ
Η

Σ
 

Τ
Υ

Π
Ο

Σ
 Ή

 Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ

 Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 

M
.M

. 

Σ
Υ

Σ
Κ

Ε
Υ

Α
Σ

ΙΑ
 

 

 Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ

 Π
Α

Ρ
Α

Τ
Η

Ρ
Η

Τ
Η

Ρ
ΙΟ

Υ
 Τ

ΙΜ
Ω

Ν
 

Ε
Π

Υ
 

Τ
ΙΜ

Η
 Π

Α
Ρ

Α
Τ

Η
Ρ

Η
Τ

Η
Ρ

ΙΟ
Υ

 

Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ

 Ε
Κ

Α
Π

Τ
Υ

 

Π
Ο

Σ
Ο

Σ
Τ

Ο
 Φ

Π
Α

 

Τ
ΙΜ

Η
 M

.M
.Π

Ρ
Ο

Σ
Φ

Ε
Ρ

Ο
Ν

Τ
Ο

Σ
 Χ

Ω
Ρ

ΙΣ
 Φ

Π
Α

  

Τ
ΙΜ

Η
 M

.M
.Π

Ρ
Ο

Σ
Φ

Ε
Ρ

Ο
Ν

Τ
Ο

Σ
 Μ

Ε
 Φ

Π
Α

  

Ε
Ν

Δ
Ε

ΙΚ
Τ

ΙΚ
Η

 Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
ΙΚ

Η
Τ

ΙΜ
Η

 Π
Ρ

Ο
Σ

Φ
Ε

Ρ
Ο

Ν
Τ

Ο
Σ

 Α
Ν

Ε
Υ

 

Φ
Π

Α
 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
ΙΚ

Η
Τ

ΙΜ
Η

 Π
Ρ

Ο
Σ

Φ
Ε

Ρ
Ο

Ν
Τ

Ο
Σ

 Μ
Ε

 

Φ
Π

Α
  

Π
Α

Ρ
Α

Τ
Η

Ρ
Η

Σ
Ε

ΙΣ
 Π

Ρ
Ο

Σ
Φ

Ε
Ρ

Ο
Ν

Τ
Ο

Σ
 

Π
Α

Ρ
Α

Τ
Η

Ρ
Η

Σ
Ε

ΙΣ
 Ε

Π
ΙΤ

Ρ
Ο

Π
Η

Σ
 

15PROC003193257 2015-10-20

ΑΔΑ: ΨΨ4Χ4690Ω3-ΒΥ9


