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                                  ΑΔΑ: ΒΙΞΞ4690ΒΒ-Ξ43 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

6
Η

 Υ.Π.Ε. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                          

Πληροφορίες:  Γραφείο Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Λόφος Περάνθης  1   

Τ.Κ. 47100- ΑΡΤΑ  

Τηλ: 2681 361128 

Φαξ: 26810-21414 

Site: www.gnartas.gr 

  

   

  

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.  26   / 2014 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DATA ROOM & ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00  €    συμπ. ΦΠΑ 
 

  

  

  

  

  

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόχειρος  Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η χαμηλότερη τιμή  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ημερομηνία:   24-04-2014 

Ημέρα:  Πέμπτη 

Ώρα:  10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – Γραφείο 

Προμηθειών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ    

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DATA 

ROOM & ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ   

  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  30230000-0 (server 48820000-2) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  73.800,00 € (συμπερ. ΦΠΑ)  

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Εφ’ άπαξ μέσα σε διάστημα Εξήντα (60) 

ημερών   
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Εφ’ άπαξ μέσα σε διάστημα Εξήντα (60) 

ημερών στις αποθήκες του Γενικού 

Νοσοκομείου Άρτας 

  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου 

και τρίτων νόμιμες κρατήσεις  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

Ν. 2198/94  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟ Η΄ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»   

1-04-2014  

  

  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα».  

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

1.3. 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.  

1.4. 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.  

1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 

/19-7-1974)  

1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και 

άλλες διατάξεις».  

1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

1.8. 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» .  

1.9. 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). [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 

1.000.000 ευρώ]  
1.10. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την 

οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]  

1.11. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το 

άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  

1.12. Του Ν. 3021 / 2002 ( Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 ) « Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί 

στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». [αφορά 

διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
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1.13. 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 ….». [αφορά 

διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
1.14. Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων». [αφορά συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς με προϋπολογισμό 

άνω των 5.000.000 ευρώ]  
1.15. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 

την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 

2005». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]  

1.16. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  

1.17. Του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 

3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005). [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ ή 

των 5.000.000 ευρώ εφόσον συγχρηματοδοτούνται από το Γ’ ή Δ’ ΚΠΣ]  
1.18. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). [αφορά 

διαγωνισμούς προμηθειών με προϋπολογισμό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]  
1.19. Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]  
1.20. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές».  

1.21. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήμερα.  

1.22. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 

λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου 

Ανάπτυξης», άρθρο 35.  

1.23. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 

139/27.6.97)  

  

2. Τις αποφάσεις:  

 

2.1. Την αριθ. 39/8-11-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης του προγράμματος 

προμηθειών, υπηρεσιών και Φαρμάκου  ΠΠΥΥ 2012 – Πιστώσεις 2013. 

   2.2. Το αριθ. πρωτ: 17407/8-10-2012 έγγραφο της 6
ης

 ΥΠΕ περί ενημέρωσης προγράμματος προμηθειών 

& υπηρεσιών 2012 – πιστώσεις 2013. 

   2.3.Την αριθ. πρωτ: 6881/3-10-2012 απόφαση της ΕΠΥ με θέμα « Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του 

προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 & 2013. 

   2.4.Την αριθ. πρωτ: 1355/24-01-2013 έγγραφο της 6
ης

 Υ.ΠΕ. «Ορισμός φορέων για την διενέργεια των 

διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012 – πιστώσεις 2013» 

   2.5.Το υπ’ αριθ. πρωτ: 68/24-01-2013 έγγραφο της 6
ης

 Υ.ΠΕ. σχετικά με τον ορισμό φορέων υαλοποίησης 

των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012 – πιστώσεις 2013. 

   2.6. Την αριθ. 39/8-11-2012 (θέμα 1
ο
 ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, περί έγκρισης 

Προγράμματος Προμηθειών Υλικών, Υπηρεσιών & Φαρμάκου ΠΠΥΥ 2012 – Πιστώσεις 2012 – 2013. 

   2.7. Την αριθ. 38/26-8-2013 (θέμα 6
ο
) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί μετάθεσης ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

   2.8. Την αριθμ. 44/10-10-2013 (θέμα 7
ο
) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών του διαγωνισμού. 
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   2.9. Την αριθμ. 2/28-2-2014 (θέμα έκτακτο 6
ο
) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, περί έγκρισης 

προκήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού  διαγωνισμού για την Αναβάθμιση Υποδομών DATA 

ROOM και δικτύου του Γ.Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 73.800,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ :  

 

1. Ανοικτό Πρόχειρο Μειοδοτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για 

την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DATA ROOM & ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ  με κριτήριο 

κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή στο σύνολό της, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα 

ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

αποστολής της προκήρυξης της στον Ελληνικό Τύπο και ανάρτησης στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

 

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΡΤΑΣ 

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ  

1 

47 100 ΑΡΤΑ 

23-04-2014 

ΩΡΑ: 14:00 μ.μ.  

  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΡΤΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1
Ος

 ΟΡΟΦΟΣ 

24-04-2014 

Ημέρα : Πέμπτη 

ΩΡΑ: 10:00 π.μ. 

  

 

 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 73.800,00 € συμπερ. του Φ.Π.Α. 

 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης. 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Αντικείμενο της επαναληπτικής διακήρυξης είναι η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DATA ROOM 

& ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.  Κριτήριο Αξιολόγησης είναι 

η Χαμηλότερη Τιμή 
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 ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ  

Αναθέτουσα Αρχή 

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας που εδρεύει στην οδό : Λόφος Περάνθης  1, 47 100 Άρτα  και  το οποίο 

προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.  

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας  
Το Γραφείο Προμηθειών  θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 

2681- 361128  Fax: 26810 - 21414 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00.  

Διακήρυξη  
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: 

Αντικείμενο - Περιγραφή της Προμήθειας  και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυητικών 

Επιστολών, ΙΙ : Υπόδειγμα πινάκων οικονομικής προσφοράς:  

Έργο  
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DATA ROOM & ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης.  

 Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης.  

 Προσφέρων  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 

προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Εκπρόσωπος  
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.  

 Αντίκλητος  
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν 

υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.  

Ανάδοχος  
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 

τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.  

Κατακύρωση  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον 

προμηθευτή.  

Σύμβαση  
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά 

την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης 

είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η 

σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 

διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην 

ελληνική γλώσσα.  

 Συμβατικά τεύχη  
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη 
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που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την 

διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή 

και δ. την Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή.  

Προϋπολογισμός  
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης 

προμήθειας.  

Συμβατικό Τίμημα  
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας (με τη 

σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 

Σύμβασης από τους εκάστοτε προμηθευτές.  

 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 

δαπάνης εβδομήντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (73.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , για 

την  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DATA ROOM & ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ  με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ή το έργο ορίζονται στο Μέρος Β 

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ » της παρούσης  διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το 

σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας.  

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.  

 ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 

άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 

178/Α/ 8-9-97) αντίστοιχα & ο Ν.3886/2010(ΦΕΚ173/α/30-9-2010). Για ότι δεν προβλέπεται από την 

παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου , όπως ισχύουν κάθε φορά. 

  

ΑΡΘΡΟ 6.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:  

       Στον ελληνικό τύπο στις 31-03-2014 όπου και δημοσιεύθηκε στις 1-04-2014 στις εφημερίδες: 

α)ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, β) ΚΕΡΔΟΣ και γ) ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ.   

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από site του Νοσοκομείου, 

www.gnartas.gr.  Επίσης μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα τευχών της Διακήρυξης από το 

Γραφείο Προμηθειών, Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Λόφος Περάνθης  1, 47 100  Άρτα,  καθημερινά, 

10:00-14:00 έναντι αντιτίμου 10,00 €.  

     Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν 

είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν 

από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του 

διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης 

της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες 

προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 

ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 

http://www.gnartas.gr/
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ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα 

ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007.  

      Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 

εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 ΑΡΘΡΟ 8.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 23-04-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο 

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Γραφείο Προμηθειών, οδός : Λόφος Περάνθης  1, 47 100 Άρτα. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

  

ΑΡΘΡΟ 9.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, επί της οδού 

: Λόφος Περάνθης  1, 47 100 , Άρτα,  στις  24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  

 A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών 

ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό προμήθειας ειδών, που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των 

πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της 

παρούσας, αρκεί να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του 

παρόντος διαγωνισμού και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση 

της προμήθειας 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 

προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα προμήθεια 

κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για 

την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική 

μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, επί ποινή 

απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά 

τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με 

την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005.  

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν 

έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.   

 

 ΑΡΘΡΟ 11.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν  οι αναφερόμενοι  κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική 

ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι 

προσφέροντες  υποβάλλουν  με την προσφορά τους  στον κυρίως  φάκελο,  κατά την διαδικασία των 

άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου 

τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την 

υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό και συνοπτική παρουσίαση αυτής. 

1.  
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α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω 

δικαιολογητικά συμμετοχής. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.  

 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 στο 

Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:   

 1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 

περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και  

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ Π.Δ. 118/2007). 

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους 

(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) 

ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει 

αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους 

υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της 

έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,  iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται 

στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η 

προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν 

γνώση, και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

2. Οι αλλοδαποί: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου 

υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.α΄ 

(άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Δ. 118/2007). 

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους 

(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007) 

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο 

που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.γ. (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007). 

3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων A.1 και Α.2 αντιστοίχως. Διευκρινίζεται 

ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

4. Οι Συνεταιρισμοί: 

 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α1, 

Α2 και Α3. Διευκρινίζεται ότι  οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ του συνεταιρισμού  

5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για  τον κάθε  προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση..  

β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 

συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ 

αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής (Νοσοκομείου) και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

6. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

β.  Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα 

έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με αρίθμηση του περιεχομένου τους και 

αντίστοιχο ευρετήριο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε 

να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά 

κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης 

όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε 

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, και όχι απλά φωτοαντίγραφα), ώστε να επιτυγχάνεται 

αντικειμενική αξιολόγηση (σχετ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

2. Τα κατατιθέμενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από 

επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων 

πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει 

επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής 

προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.  

3. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι το προσφερόμενο είδος πληρεί 

πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με την οποία θα δεσμεύεται ότι το προσωπικό που θα 

προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες, έτσι όπως αναφέρονται στα παραρτήματα της εν΄λόγω 

διακήρυξης, έχει τουλάχιστον την ακόλουθη σύνθεση: Ένας (1) τουλάχιστον απόφοιτος της 

κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και ένας (1) τουλάχιστον απόφοιτος της κατηγορίας ΤΕ 

Πληροφορικής. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται και από τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία 

(πτυχία). 

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, 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. 

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του 
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οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, απαραίτητα σε δύο 

αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

 Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων για 

παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο, και να αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή επισημαίνεται πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των εκτός 

από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Οι προσφερόμενες τιμές  πρέπει να είναι 

κατώτερες ή ίσες αυτών του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ.(όπου υπάρχουν θα αναγράφεται ο 

αντίστοιχος κωδικός) (w.w.w.epromy.gr), σε διαφορετική περίπτωση τίθενται εκτός 

προδιαγραφών και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, 

λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

Σε περίπτωση προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της Οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή της τιμής, ακόμα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» 

θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε 

αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της 

προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς   έκτος των άλλων  να περιέχει cd ή  δισκέτα   η οποία θα 

φέρει ετικέτα  με τα στοιχεία του προσφέροντος, στην οποία  θα είναι καταχωρημένη  η οικονομική 

προσφορά  για τα είδη που προσφέρει  σε ηλεκτρονικό αρχείο. 

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 

2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή 

δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: 

i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά 

περίπτωση. Αναλυτικότερα: 

 α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

 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. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 
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να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, 

αντίστοιχα.  

δ) Οι Συνεταιρισμοί:  

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.Δ. 118/2007: 

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. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης.  

 

 ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση.  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις 

δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην 

κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νομικές καταστάσεις.  

ii. Τα κατωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007: 

 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι i) δεν υφίστανται 

νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και ii) ότι δεν έχει επιβληθεί στον 

προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

4. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.  

5. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 

διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 

σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 
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αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 

περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η 

ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 

τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της 

προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του 

οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 

σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά 

τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, 

εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της 

προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 

118/2007. 

8.Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές 

προσφορές απορρίπτονται.  

9.  Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Συνεπώς, για την 

αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις 

προσφερόμενες τιμές.  

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007, η 

κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι 

προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. 

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρα 3 

παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 118/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η επιτροπή διαγωνισμού & Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του ΠΔ /118/2007 διαδικασία.  

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, 24-04-2014 ,  ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 π.μ. στο 

Γραφείο  Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής. Η όλη διαδικασία γίνεται , 

σύμφωνα με τις παρακάτω φάσεις : 

         1
η
 φάση : Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι των προσφορών καθώς και ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς μονογράφονται , σφραγίζονται και αξιολογούνται οι τεχνικές προσφορές, από 

την αρμόδια επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. 

Συντάσσεται πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού, από την αρμόδια επιτροπή, το οποίο υπογράφει 

και σφραγίζει. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην παραπάνω διαδικασία, λαμβάνουν γνώση 

των στοιχείων που κατατέθηκαν, με μέριμνά τους, μέχρι και την  επομένη εργάσιμη ημέρα της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

             2
η
 φάση : Mετά την αξιολόγηση των προσφορών ως προς τα τεχνικά και δικαιολογητικά, και 

την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει 

επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
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γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους 

αποσταλεί με FAX ή θα ειδoπoιηθoύv τηλεφωνικά. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην 

παραπάνω διαδικασία, λαμβάνουν γνώση μέχρι και την  επομένη εργάσιμη ημέρα της παραπάνω 

διαδικασίας. 

 

3
η
 φάση : Mετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών των παραγράφων 6.1, 6.2, 6.3 και 6.4   του άρθρου 11 της παρούσης, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική 

ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί με FAX ή θα ειδoπoιηθoύv τηλεφωνικά. Όσοι δικαιούνται να 

παρευρίσκονται στην παραπάνω διαδικασία, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, με μέριμνά τους, μέχρι και την  επομένη εργάσιμη ημέρα της παραπάνω διαδικασίας. 

 

 

 

   Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την  2
η
 

φάση αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση 

της Επιτροπή 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 με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης  

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης , εφ ΄ όσον  ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις 

περί δημοσίων συμβάσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν Φύλλο 

Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπου θα περιγράφονται ένα προς ένα τα 

ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές στα 

πρωτότυπα εγχειρίδια του κατασκευαστή ( prospectus ) ή άλλα επίσημα έγγραφα 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστή.  

 

ΑΡΘΡΟ 15. Πληρωμή-Κρατήσεις:  

Η πληρωμή θα γίνει για το 100% της αξίας, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) 

ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής 

και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά 

στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/07.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει ισχύουν τα όσα το ΠΔ 

166/2003 (ΦΕΚ 138Α/05.06.03) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35 της 29.06.00 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», ορίζει. 

Toν προμηθευτή που θα αναδεχθεί θα βαρύνουν οι  νόμιμες  κρατήσεις και : 

Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο της εκατό) 

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε 

σύμβασης ( εκτός του ΦΠΑ ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4013/11 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 4072/12 . 

Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία 
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15. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την 

αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.   

 Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007. Τυχόν 

υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία 

δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση των προμηθειών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα 

σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Στο κείμενο της 

σύμβασης δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της 

προσφοράς του προμηθευτή.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, πρόσκληση  και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών 

 Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο προμηθευτής  θα 

συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 

ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την 

υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 παραστατικά και 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει 

για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων 

αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η 

Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.  

 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

Διακήρυξη και την Προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 

2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που 

εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή 

τους στην Ελληνική γλώσσα.  

 Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(118/07).  

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 
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παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται 

σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 

οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 

υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της 

στην Τράπεζα.   

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει 

εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που 

απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής 

καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος 

βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του 

αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η 

αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.  

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ   

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών θα γίνεται εφ’ άπαξ μέσα σε διάστημα 

εξήντα (60) ημερών , στις αποθήκες του Γ. Ν. Άρτας, όπως  ορίζεται από την περιγραφή της 

προμήθειας (Μέρος Β΄ της παρούσας).   
Η  παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  παρακολούθησης και 

παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  και  θα εκδίδει  σχετικά πρωτόκολλα  παραλαβής . 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής 

και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος  

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και  ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης  μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 

επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς  αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού  έργου. Στις 

περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται  κυρώσεις.   

 

  ΑΡΘΡΟ 18.ΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
 1. Εάν ο προμηθευτής στον  οποίο  έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση 

μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση  της Διεύθυνσης Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  

2.   Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε  ή αντικατέστησε τα υλικά  μέσα στο 

συμβατικό  χρόνο . 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η προμήθεια των ειδών δεν παραδόθηκε ή 

αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση   μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα  παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού που  γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση  απορριφθέντων 

υλικών γίνεται δεκτή.  

  5.  Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος   από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται  με απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής  ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον  ενδιαφερόμενο προς  παροχή εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:  

        α)    Κατάπτωση ολική ή μερική  της εγγύησης συμμετοχής , ή καλής εκτέλεσης  της σύμβασης, 

κατά      περίπτωση.    

        β)    Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή  στον επόμενο   προσφέροντα  που είχε 

λάβει μέρος στο διαγωνισμό.  Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν 

διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή ο 
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υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του  αρμοδίου 

οργάνου  και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.   

γ)  Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10%της αξίας της προμήθειας για την οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος ,μέχρι την   μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 

που  γίνεται εις  βάρος του  ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού.  

δ)  Σε περίπτωση που  η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών   

της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση 

,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 

προκύπτει από την τροποποίηση των  σχετικών  όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται 

με το προς καταλογισμό ποσό.  

       

ΑΡΘΡΟ 19.   ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η  Σύμβαση το 

κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο 

της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της  προσφοράς του προμηθευτή.  

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

Α.   Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  

Β.   Τα συμβαλλόμενα μέρη  

Γ.   Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα  

Δ.   Την τιμή  

Ε.   Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών  

ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές  

Ζ.   Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  

Η.   Τις προβλεπόμενες ρήτρες  

Θ.   Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

 Ι.   Τον τόπο και χρόνο πληρωμής  

ΙΑ.  Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογής  

 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου.   

 

 ΑΡΘΡΟ 20. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
Ο Προμηθευτής δεν 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 

Προμηθευτής 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.  

 

 ΑΡΘΡΟ 21. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 

στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 

καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν 

στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.   

 Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 

στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και 

στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προμηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά 
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την εκτέλεση της προμήθειας, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε 

τρίτου.  

 Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων 

προσώπων έπ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας.  

 

 ΑΡΘΡΟ 22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε 

τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της 

Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.  

 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.   

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 

προσωπικού του Προμηθευτή.   

 

ΑΡΘΡΟ 23. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο προμηθευτής δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 

προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση 

με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν 

να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω 

υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και 

την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

 Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες 

με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με 

κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

 

 ΑΡΘΡΟ 24.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται 

για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και 

ελέγχου του Προμηθευτή.  

 Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 

Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του 

προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του 

αιτήματος.  

 

 ΑΡΘΡΟ 25. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην 

οποία ο προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση 

παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά 

στη σύμβαση.  

 Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 

118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή 

παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.  
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 Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε 

περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της 

σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από 

πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον 

προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.  

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την 

οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07.  

 

 ΑΡΘΡΟ 26.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
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 προμηθευτής 

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 στην ΑΡΤΑ.  

 Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με 

την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο.   

ΓΕΝΙΚΑ  

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του 

Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

 
 

  
 

 

Το Β’ μέρος της παρούσας προκήρυξης περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του 

έργου καθώς και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.  

 

Χωρίζεται σε τρία μέρη:  

Β.1 Αντικείμενο και σκοπός του έργου 

Β.2 Τεχνική περιγραφή του έργου  

Β.3 Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

Β.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Data Room και Δικτύου του Γ.Ν. Άρτας» περιλαμβάνει τρία διακριτά 

τμήματα:  

1. Το πρώτο τμήμα αφορά την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των εξυπηρετητών (servers) και του 

εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει:  

i. την  προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών (servers) στο Γ.Ν. Άρτας. 

ii. την αναβάθμιση των εξυπηρετητών του Γ.Ν. Άρτας 
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iii. την προμήθεια ή αναβάθμιση Υλικού και Λογισμικού απαραίτητου για την λειτουργία 

των υποδομών πληροφορικής του Γ.Ν. Άρτας. 

2. Το δεύτερο τμήμα αφορά την ολοκλήρωση και παράδοση της μελέτης εφαρμογής για την 

μετάπτωση του δικτύου σε class B, εγκατάσταση και ρύθμιση NMS, εγκατάσταση και 

ρύθμιση Backup, δημιουργία VLAN, εγκατάσταση και ρύθμιση Firewall/Proxy/VPN, RIS, 

καθώς και των υπόλοιπων εργασιών όπως περιγράφονται παρακάτω. 

3. Το τρίτο τμήμα αφορά στην υλοποίηση των εργασιών που αναφέρονται στην μελέτη 

εφαρμογής.  

Β.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Β.2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Στις ακόλουθες παραγράφους αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) 

καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, λογισμικού και αδειών χρήσης που θα προμηθευτεί το νοσοκομείο.  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται λεπτομερώς τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς 

επίσης και τα πρότυπα που πρέπει να πληρούν, προ-εγκατεστημένο λογισμικό, το καλώδιο σύνδεσης 

τους κ.ά. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

SERVER 4 τεμάχια 

Form Factor (Case Type) Rackmount 1-2U 

(για Rack βάθους 

έως 800mm)  

Να παρέχει πρόσβαση χωρίς εργαλεία σε όλα τα 

συστήματα για εύκολη συντήρηση εντός του rack 

ΝΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ  

Αριθμός επεξεργαστών 2 

Επεξεργαστής  Intel Xeon E5-

2400 family ή 

ανώτερος 

Πυρήνες  6 / CPU 

Ταχύτητα επεξεργαστή  2 GHz 

Μνήμη Cache  15 ΜB 

Αριθμός threads ανά επεξεργαστή  2 

ΜΝΗΜΗ RAM  

Ελάχιστη προσφερόμενη χωρητικότητα μνήμης   64 GB ECC  

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη  100 GB 

Ταχύτητα μνήμης RAM  1333 MHz 

Ελεύθερα slot μετά την εγκατάσταση της προσφερόμενης 

μνήμης  
 50% 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ  

HARD DISK Controller με υποστήριξη των ακόλουθων 

επιπέδων RAID 

RAID 5, 1, 1+0  ή 

καλύτερος 

HARD DISK Bus type SCSI ή SAS ή 

SSD 
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Hot pluggable ΝΑΙ 

HARD DISKS ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Διαθέσιμες θέσεις pluggable σκληρών δίσκων  ≥ 6  

Αριθμός Δίσκων 3 

Χωρητικότητα HARD DISK  600 GB  

RPM  15.000 

Hot pluggable NAI 

DVD-ROM DRIVE ΝΑΙ 

Τροφοδοτικό  

Μέγιστη Ισχύς (W) ≥ 450 

Εφεδρικό Τροφοδοτικό (redundant) ΝΑΙ 

Αντικατάσταση εν λειτουργία (hot plug) ΝΑΙ 

ΘΥΡΕΣ  

USB  2 

Γραφικών VGA 

≥1280Χ1024 

Δικτύου ≥ 2 

Interface  UTP 

Ταχύτητα 1
ης 

Θύρας ≥ 10GB/s 

Ταχύτητα 2
ης 

Θύρας ≥ 1GB/s 

Άλλα Στοιχεία συστήματος:  

Plug and Play compliant. ΝΑΙ 

Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα να διαθέτουν τους 

αντίστοιχους drivers για Windows 2012 Server. O 

Εξυπηρετητής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ότι 

υποστηρίζει το προσφερόμενο Λειτουργικό Σύστημα. 

ΝΑΙ 

Ελεύθερες υποδοχές επέκτασης (slots) μετά την 

εγκατάσταση των προαναφερθέντων : 

 

PCI-e x8 ≥ 1 

PCI-e x16 ≥ 1 

Τα προσφερόμενα συστήματα θα πρέπει να πληρούν τα 

παρακάτω πρότυπα: 

 

ISO 9001 ΝΑΙ 

CE Mark ΝΑΙ 

TUV GS ΝΑΙ 

EPA Energy star ΝΑΙ 

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρέπει να πιστοποιείται 

μέσα από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Server να 

προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα 

αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου 

θα είναι συσκευασμένα. 

ΝΑΙ 

Όλα τα παρακάτω προσφερόμενα θα πρέπει να 

επισημαίνονται στα αντίστοιχα Τεχνικά φυλλάδια που θα 

κατατεθούν μαζί με την προσφορά. 

ΝΑΙ 
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Λειτουργικό Σύστημα:  

Windows® Server 2012 standard ή νεότερο κατά την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

ΝΑΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

NAS SERVER 1 τεμάχιo 

Form Factor (Case Type) Rackmount 2U 

(για Rack βάθους 

έως 800mm)  

Να παρέχει πρόσβαση χωρίς εργαλεία σε όλα τα 

συστήματα για εύκολη συντήρηση εντός του rack 

ΝΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ  

Αριθμός επεξεργαστών 1 

Επεξεργαστής  Intel Xeon E5-

2600 family ή 

ανώτερος 

Πυρήνες  4 / CPU 

Ταχύτητα επεξεργαστή  2 GHz 

Μνήμη Cache  10 ΜB 

ΜΝΗΜΗ RAM  

Ελάχιστη προσφερόμενη χωρητικότητα μνήμης   8 GB ECC  

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη  100 GB 

Ταχύτητα μνήμης RAM  1333 MHz 

Ελεύθερα slot μετά την εγκατάσταση της προσφερόμενης 

μνήμης  
 50% 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ  

HARD DISK Controller με υποστήριξη των ακόλουθων 

επιπέδων RAID 

RAID 

0,1,5,6,10,50,60 ή 

καλύτερος 

Μνήμη cache ≥ 1 GB 

HARD DISK Bus type SAS ή NL-SAS 

Διεπαφή  6Gb/s, PCI-

Express 2.0 ή 

καλύτερη 

Διαθέσιμες θέσεις σκληρών δίσκων  ≥ 12  

Hot pluggable ΝΑΙ 

HARD DISKS ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Συστοιχία Δίσκων Λειτουργικού Συστήματος  

Τύπος HDD SAS 

Διαθέσιμες θέσεις pluggable σκληρών δίσκων  ≥ 2 

Αριθμός Δίσκων 2 

Χωρητικότητα HARD DISK  146GB 

RPM  10 

Hot pluggable NAI 

Συστοιχία Δίσκων Δεδομένων  

Τύπος HDD SAS ή NL-SAS 

Διαθέσιμες θέσεις pluggable σκληρών δίσκων  ≥ 12 

Αριθμός Δίσκων 4 

Χωρητικότητα HARD DISK  1TB 
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RPM  7,2 

Hot pluggable NAI 

DVD-ROM DRIVE  

Τροφοδοτικό  

Μέγιστη Ισχύς (W) ≥ 700 

Εφεδρικό Τροφοδοτικό (redundant) ΝΑΙ 

Αντικατάσταση εν λειτουργία (hot plug) ΝΑΙ 

ΘΥΡΕΣ  

USB  2 

Γραφικών VGA 

≥1280Χ1024 

Δικτύου ≥ 2 

Interface  UTP 

Ταχύτητα Θυρών ≥ 10GB/s 

Άλλα Στοιχεία συστήματος:  

Plug and Play compliant. ΝΑΙ 

Εγγύηση 3 έτη 

Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα να διαθέτουν τους 

αντίστοιχους drivers για Windows 2012 Server. O 

Εξυπηρετητής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ότι 

υποστηρίζει το προσφερόμενο Λειτουργικό Σύστημα. 

ΝΑΙ 

Ελεύθερες υποδοχές επέκτασης (slots) μετά την 

εγκατάσταση των προαναφερθέντων : 

 

PCI-e x8 ≥ 1 

PCI-e x16 ≥ 1 

Τα προσφερόμενα συστήματα θα πρέπει να πληρούν τα 

παρακάτω πρότυπα: 

 

ISO 9001 ΝΑΙ 

CE Mark ΝΑΙ 

TUV GS ΝΑΙ 

EPA Energy star ΝΑΙ 

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρέπει να πιστοποιείται 

μέσα από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Server να 

προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα 

αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου 

θα είναι συσκευασμένα. 

ΝΑΙ 

Όλα τα παρακάτω προσφερόμενα θα πρέπει να 

επισημαίνονται στα αντίστοιχα Τεχνικά φυλλάδια που θα 

κατατεθούν μαζί με την προσφορά. 

ΝΑΙ 

Λειτουργικό:  

Windows® Storage Server 2012 standard ή νεότερο κατά 

την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

 

ΝΑΙ 

 

Αναβάθμιση Server   

IBM System x3650   
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RAM 

4GB PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill 

FBDIMM 667MHz4 

4 τεμάχια 

Μια Ultra320 LVD SCSI PCI-e card, low profile, 

με δύο εξωτερικές θύρες (68-pin) και με οδηγούς 

για windows server 2012 ή  

 

Δύο Ultra320 LVD SCSI PCI-e cards, low profile, 

με μια εξωτερική θύρα (68-pin) και με οδηγούς για 

windows server 2012 

 

1 τεμάχιο 

 

ή 

 

2 τεμάχια 

CPU –  XEON 5140 με ψήκτρα  1 τεμάχιο 

NIC – 10Gb/s 1 τεμάχιο 

Windows 2012 Essential 1 άδεια  

  

Fujitsu Primergy RX200 S6  

RAM 

8 GB (1 module) DDR3, registered, ECC, 1333 

MHz, PC3-10600, DIMM 

2 τεμάχια 

CPU Intel Xeon E5620 με ψήκτρα 1 τεμάχιο 

HDD  

SAS, 6 Gb/s, 146 GB, 15000 rpm, hot-plug, 2.5-

inch, enterprise 

2 τεμάχια 

HP Proliant ML370  

Windows 2012 Essential 4 άδειες 

 

Συσκευή TAPE BACKUP  

Τύπος  Rackmount 1U 

Διεπαφή Ultra320 LVD 

SSI (68-pin)  

Υποστηριζόμενος τύπος ταινίας LTO4 ή ανώτερο 

Δυνατότητα κρυπτογράφησης 256b ή ανώτερη  NAI 

Καλώδιο Ultra320-SCSI 68-pin, τουλάχιστον 3m  1 τεμάχιο 

Ταινίες LTO4 800/1600 5 τεμάχια 

Ταινία LTO4 καθαρισμού 1 τεμάχιο 

 

KVM 1 τεμάχιο 

Τύπος Rackmount 

Αριθμός Υποστηριζόμενων Η/Υ 16 

Θύρες 2 USB 

2 PS/2 

1 VGA (15-pin) 

Καλώδια Διασύνδεσης (KVM-H/Y) Τύπου USB 16 

 

Πληκτρολόγιο και οθόνη για 

τοποθέτηση σε rack κονσόλας 

1 τεμάχιο 

Τύπος Rackmount , 1U 

Τύπος  Οθόνης  TFT , ≥17”, ≥1440x900 
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Τύπος  Πληκτρολογίου πλήρες ελληνολατινικό 103/104 

πλήκτρων, με λατινικούς 

χαρακτήρες, και έξτρα πλήκτρα για 

Windows 

Τouchpad  ΝΑΙ – τριών πλήκτρων 

Θύρες 2xPS2 ή/και 2xUSB 

Τύπος Βάσης Συρόμενη 

 

Switch 2 τεμάχια 

Form Factor (Case Type) Rackmount 1U  

Τύπος Unmanaged 

Αριθμός Θυρών 8 

Ταχύτητα Θυρών 10 Gb/s 

 

Διευθετητές καλωδίων 1U 3 τεμάχια 

 

Κάρτες Δικτύου 2 τεμάχια 

Τύπος PCIe 

Αριθμός Θυρών ανά κάρτα 2 

Ταχύτητα Θύρας ≥ 1GB/s 

Να διαθέτει οδηγούς για Windows Server 2012 Std ΝΑΙ 

 

VPN ROUTER 2 τεμάχια 

Θύρες 

 

≥1 WAN port (1 Gb/s),  

≥4 LAN ports (1 Gb/s) 

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα ISP Τουλάχιστον  

PPP over Ethernet (PPPoE) 

Πρότυπα Ethernet Τουλάχιστον 

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 

802.11e, 802.11w (Rapid Spanning 

Tree) 802.1X (security authentication), 

802.1Q (VLAN),IPv4 (RFC 791), IPv6 

(RFC 2460), Routing Information 

Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 

(RFC 1723) 

Firewall Ναι 

Quality Of Service Ναι 

VPN pass-through 
VPN pass-through / Multi-sessions 

PPP/L2TP/IPSec 

Σύστημα Διαχείρισης: Μέσω Web Browser 

 

 

 Software  

Antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1  

Αναβάθμιση στη τελευταία έκδοση  

Προμήθεια νέων αδειών για 3 χρόνια 250  

Σύστημα προστασίας Δικτύου  
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Β.2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει Μελέτη Εφαρμογής. 

Μέσω της μελέτης θα αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα τεχνικής φύσεως που περιγράφονται σε αυτή 

την ενότητα.  

Στην μελέτη θα αναφέρεται ρητά και με λεπτομέρεια το χρονοδιάγραμμα εργασιών (Ημέρα και Ώρα) 

καθώς και η μεθοδολογία υλοποίησης.  

Η μελέτη εφαρμογής θα παραδοθεί στο πρώτο 15-ήμερο από την σύναψη της σύμβασης και θα 

ελεγχθεί από το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης του Νοσοκομείου, το οποίο θα προτείνει 

τροποποιήσεις, εάν απαιτούνται, και θα εγκρίνει το αντίστοιχο τμήμα της μελέτης εφαρμογής.  

Η εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει την μεθοδολογία βάσει της οποίας θα παρασχεθούν 

οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο εν’ λόγω έργο και αποτελούν την Τρίτη φάση αυτού. 

 

Β.2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 

 

B.2.3.1 Εγκατάσταση Εξοπλισμού 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει στην Μελέτη Εφαρμογής την σειρά καθώς και το χρονοδιάγραμμα 

βάσει του οποίου θα γίνει η αναβάθμιση των παλιότερων εξυπηρετητών καθώς και η εγκατάσταση του 

νέου εξοπλισμού. Πρέπει σε αυτή την φάση να ληφθεί υπόψη ότι ειδικά κατά την φάση της 

αναβάθμισης των παλαιότερων εξυπηρετητών θα πρέπει η διακοπή της λειτουργίας τους να γίνει α. 

εκτός των ωρών υψηλού φόρτου (καθημερινές από 7:00-15:00) και β. να διαρκέσει το συντομότερο 

δυνατόν.  

Θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη μετάπτωση των εφαρμογών που λειτουργούν στους Application & 

Database Server του νοσοκομείου. Η μετάπτωση θα γίνει σε συνεργασία με τις εταιρίες που διαθέτουν 

το λογισμικό των εφαρμογών.  

 

Τύπος Λογισμικό  

MS HyperV Virtualization ΝΑΙ 

64bit Αρχιτεκτονική CPU ΝΑΙ 

Διασύνδεση με Active Directory ΝΑΙ 

Τοίχος προστασίας ΝΑΙ 
Deep Packet Inspection σε Layer-7 ΝΑΙ 
υποσύστημα αναφορών ΝΑΙ 
υποσύστημα εντοπισμού & αποτροπής εισβολών (IDS/IPS) ΝΑΙ 

Δυνατότητα δημιουργίας πολιτικών ανά χρήστη ή δικτυακή 

συσκευή του Domain 

ΝΑΙ 

VPN (L2TP,IPSec, SSL VPN) ΝΑΙ 

Content filtering ΝΑΙ 

Proxy  ΝΑΙ 

Fail-over μεταξύ δύο Wan Συνδέσεων ΝΑΙ 

Ενοποιημένη Διαχείριση μέσα από ένα web interface όλων 

των υποσυστημάτων 

 

ΝΑΙ 

Προστασία email ΝΑΙ 
Anti-spam ΝΑΙ 

Anti-virus ΝΑΙ 

Άδειες χρήσης για 2 χρόνια  250 
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B.2.3.2 Μετάπτωση σε class B δίκτυο 

Λόγω της επεκτάσεις των μηχανογραφημένεων διαδικασιών και της επακόλουθης διασύνδεσης Η/Υ, 

εκτυπωτών και διάφορων μηχανημάτων (κεντρικό UPS, Τηλεφωνικό Κέντρο, Σύστημα κεντρικού 

συναγερμού, κοκ) στο τοπικό δίκτυο, προέκυψε η ανάγκη για μετάπτωση σε δίκτυο με περισσότερες 

διαθέσιμες διευθύνσεις. Το νέο φάσμα διευθυνσιοδότησης θα είναι το: class B private network 

176.16.x.x .  

Στη παραμετροποίηση των DHCP Server θα ληφθεί υπόψη: 

1. Εντοπισμός όλων των μηχανημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιών στατικές IP (π.χ. Server, 

εκτυπωτές, εφαρμογές διοικητικού-οικονομικού, κοκ). Ειδικά για τα τερματικά όπου είναι 

εγκατεστημένες οι εφαρμογές του Νοσοκομείου η μετάπτωση της διεύθυνση θα γίνει σε 

συνεργασία με τις αντίστοιχες εταιρίες παροχής του λογισμικού. 

2. Δέσμευση των πρώτων εκατό διευθύνσεων, μέσω του DHCP server, για εκχώρηση σε 

μηχανήματα είτε όπου απαιτείται η χρήση σταθερής IP είτε όπου δεν είναι δυνατή η χρήση IP 

μέσω DHCP (όπως παλαιότερης τεχνολογίας εκτυπωτές). 

 

B.2.3.3 Network Management System (NMS) 

Θα πρέπει να αποτυπωθούν όλα τα ενεργά στοιχεία του δικτύου (switch) τα οποία διαθέτουν αυτή την 

δυνατότητα (managed) και να ενσωματωθούν στο NMS. Για την υλοποίηση του NMS δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η εγκατάσταση του λογισμικού, αναλόγως με την 

πρόταση της μελέτης εφαρμογής θα εγκατασταθεί είτε σε εικονικό Η/Υ (virtual machine) είτε σε 

κανονικό Η/Υ, ο οποίος θα παραχωρηθεί από το νοσοκομείο.  

Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει και πρόταση για αναβάθμιση του ενεργού εξοπλισμού έτσι ώστε 

το Backbone του δικτύου να λειτουργεί σε ταχύτητα τουλάχιστον 10Gb/s. Η μελέτη θα λάβει υπόψη τον 

υπάρχοντα εξοπλισμό και την δυνατότητα αναβάθμισής του, όπου είναι εφικτό, και την υπάρχουσα 

καλωδίωση (χαλκού και οπτικών ινών). Βασικός γνώμονας της μελέτης θα πρέπει να είναι η όσο πιο 

οικονομική λύση με εκτεταμένη χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού και υποδομών. 

 

B.2.3.4 Δημιουργία VLAN 

Θα δημιουργηθεί τοπικό υποδίκτυο VLAN για την διασύνδεση των ιατρικών μηχανημάτων μεταξύ 

τους. Η δημιουργία του υποδικτύου θα γίνει μόνο στα switch στα οποία συνδέονται ιατρικά 

μηχανήματα. Η θύρες των ενεργών στοιχείων του δικτύου που θα ανήκουν σε αυτό το υποδίκτυο θα 

πρέπει να μαρκαριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζουν εμφανώς από τις υπόλοιπες θύρες. Ο 

αριθμός των θυρών αυτών θα καθοριστεί κατά την φάση της μελέτης.  

 

B.2.3.5 Widows Deployment Service 

 

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται και η εγκατάσταση/παραμετροποίηση του WDS. Επίσης θα σε 

συνεννόηση με το Τμ. Πληροφορικής θα ετοιμαστούν και images λειτουργικών συστημάτων 

(τουλάχιστον δύο για windows XP και δύο για windows 7) έτοιμα για χρήση στο WDS. 

 

B.2.3.6 Domain Controller  

 

Δύο εξυπηρετητές (φυσικά μηχανήματα ή virtual) θα λειτουργούν ως Domain Controller. Οι 

παλαιότεροι Domain Controller θα αφαιρεθούν από το Domain του νοσοκομείου βάσει των 

προβλεπόμενων από την Microsoft διαδικασιών (π.χ. dcpromo).   
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B.2.3.7 Διαδικασίες Backup  

 

Θα γίνουν οι κατάλληλες παραμετροποιήσεις των εξυπηρετητών, σε συνεργασία με τις προμηθεύτριες 

εταιρίες των εφαρμογών του Γ.Ν. Άρτας (Computer Team και Πληροφορική Ελλάδος), έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι παρακάτω απαιτήσεις στις λήψεις αντιγράφων ασφαλείας:  

    

1. Λήψη αντιγράφων ασφαλείας κάθε ημέρα της εβδομάδας έτσι ώστε να υπάρχει πάντα μια 

παρακαταθήκη δεδομένων με ιστορικότητα μιας εβδομάδας. Πιο αναλυτικά, κάθε μέρα πρέπει 

να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας των Δεδομένων σε ώρα χαμηλής λειτουργίας του 

δικτύου. Το αρχείο αυτό πρέπει να αποθηκεύεται στον NMS σε διαφορετικό φάκελο κάθε μέρα. 

Με τον τρόπο αυτό έχουμε 7 αντίγραφα ασφαλείας που αντιστοιχούν στις τελευταίες 7 μέρες. 

2. Επίσης, μια φόρα το μήνα, πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφου 

ασφαλείας των δεδομένων με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε στην ανωτέρω παράγραφο. Έτσι 

το Νοσοκομείο θα έχει ένα επιπλέον αντίγραφο ασφαλείας για κάθε μήνα του έτους χωριστά. 

3. Επίσης, μια φόρα το τρίμηνο,  πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη διαδικασία δημιουργίας 

αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων σε μαγνητικό μέσο αποθήκευσης.  

 

Η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας, τα αρχεία που θα περιλαμβάνονται καθώς και ο τύπος της 

διαδικασίας λήψης αντιγράφου ασφαλείας (Full, Incremental, Differential) θα περιγραφεί με 

λεπτομέρεια στην μελέτη εφαρμογής. 

 

B.2.3.8 Antivirus  

 

Θα γίνει η αναβάθμιση του λογισμικού στον εξυπηρετητή για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό 

(antivirus) σε νεότερη έκδοση καθώς και η αναβάθμιση των τερματικών του νοσοκομείου. Η 

αναβάθμιση των τερματικών θα πραγματοποιηθεί μέσω Group Policy. 

 

B.2.3.9 WSUS  

 

Σε έναν εκ των δύο νέων Domain Controller θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

ενός WSUS server καθώς και οι απαραίτητες ρυθμίσεις στα Group Policies για την παραμετροποίηση 

των Η/Υ & εξυπηρετητών του Νοσοκομείου. 

 

B.2.3.10 Σύστημα Προστασίας Δικτύου 

 

Στην μελέτη εφαρμογής θα ληφθούν υπόψη οι πολιτικές ασφαλείας των ISA server που λειτουργούν 

στο νοσοκομείου οι οποίες υποχρεωτικά και θα μεταφερθούν στο νέο λογισμικό. Επίσης θα γίνουν 

και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την παραμετροποίηση του συστήματος για την λειτουργία failover 

μεταξύ δύο WAN συνδέσεων, την ενσωμάτωση του στο Domain καθώς και την δημιουργία VPN. Το 

λογισμικό για την προστασία του δικτύου θα εγκατασταθεί σε Virtual Server σε ένα από τους 

εξυπηρετητές που θα προμηθευτούν με αυτόν τον διαγωνισμό. Στο φυσικό μηχάνημα που φιλοξενεί τον 

Virtual Server θα εγκατασταθούν οι επιπλέον 2 κάρτες NIC έτσι ώστε τελικά να υπάρχουν τουλάχιστον 

4 φυσικές θύρες δικτύου του 1Gb/s σε αυτό τη μηχάνημα. 

 

Β.2.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. 

 



28 

 

28 
 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Άρτας. Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άρτας λειτουργεί ως μονάδα 

του Γ.Ν. Άρτας και εδρεύει στο κέντρο της πόλης (Ζάρα Αλεξάνδρου 2).  

 

B.2.4.1 Virtual Private Network (VPN) 

 

Θα δημιουργηθεί εικονικό δίκτυο VPN για την διασύνδεση των δύο εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Άρτας 

(κεντρικό κτήριο και ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) μεταξύ τους.  

 

B.2.4.2 Μετατροπή Server από Rackmount σε Tower 

 

Οι εξυπηρετητές του νοσοκομείου HP Proliant M370 αφού μετατραπούν από rackmount σε tower και 

εγκατασταθεί το νέο λειτουργικό (windows server 2012) θα μεταφερθούν στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.. Το υλικό της 

μετατροπής θα παραχωρηθεί από το Γ.Ν. Άρτας. Οι εξυπηρετητές του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. θα 

παραμετροποιηθούν έτσι ώστε να παίζουν τον ρόλο του Domain Controller (δύο), DHCP server, DNS 

server, WSUS server και Antivirus Server. To Domain του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. θα ενσωματωθεί ως Child-

Domain του Domain του Γ.Ν. Άρτας. Η επικοινωνία των δύο Domain Controller θα πραγματοποιηθεί 

μέσω του VPN. Επίσης θα δημιουργηθούν τα αντίστοιχα Organizational Units (OU) τα οποία θα 

περιέχουν τους χρήστες και τους Η/Υ του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.. O WSUS και ο Antivirus server θα κατεβάζουν 

τις απαραίτητες ενημερώσεις απ’ευθείας από το διαδίκτυο αλλά θα ενημερώνουν τους αντιστοιχούν 

εξυπηρετητές του Νοσοκομείου για την κατάσταση των Η/Υ στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.. 

 

B.2.4.3 Αναβάθμιση Η/Υ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. 

 

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση των Η/Υ του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. . Ο αριθμός των Η/Υ 

που απαιτείται να γίνουν εργασίες είναι έντεκα και τα μοντέλα αυτών εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

ΑΡ.Η/Υ ΜΟΝΤΕΛΟ Η/Υ 

2 ALTEC Intel pentium®4 3 GHz 

1 

Asus ,Intel®.core2,Duo CPU 

E4500@2,220GHz 

6 Hp Compaq de 7900 Convertible Minitower 

1 Intel core2Duo E4500@2,20 GHz 

1 Quest Pentium®4 2,40GHz 

 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναβαθμιστούν όλοι οι Η/Υ έτσι ώστε να διαθέτουν τουλάχιστον, ο 

καθένας, από 2 GB RAM. Οι απαιτούμενες μνήμες θα παραχωρηθούν από το Γ.Ν. Άρτας. Επίσης θα 

πρέπει να επανεγκατασταθεί το λειτουργικό σύστημα (Windows XP Pro SP3), το Open Office με 

υποστήριξη ελληνικών, Acrobat Reader ΧΙ, φυλλομετρητές Chrome & Firefox τελευταίες εκδόσεις, 

Ultra VNC Server και 7-zip. Θα πρέπει σε όλους τους Η/Υ να έχουν εγκατασταθεί οι τελευταίες 

ενημερώσεις (μέσω WSUS) και το Antivirus του Νοσοκομείου μέσω Group Policies. Επίσης θα γίνει 

ενσωμάτωση (join) στο Domain σε ξεχωριστό Organizational Unit για το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.. 

 

Β.3. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Στο παρόν υποκεφάλαιο αναφέρονται οι υποχρεώσεις του αναδόχου οι οποίες είναι συμπληρωματικές 

στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην διακήρυξη. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κάποια ειδικά 

θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το προτεινόμενο 

έργο. 
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Β.3.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στο Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής του νοσοκομείου 

πλήρες υλικό τεκμηρίωσης των εγκατεστημένων συστημάτων και εγχειρίδια για τον Διαχειριστή 

Συστήματος. Το εν λόγω υλικό πρέπει να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.  

 

B.3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Στην εγκατάσταση του υπολογιστικού εξοπλισμού, των εξυπηρετητών και του λοιπού ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στις υποχρεώσεις του τα εξής: 

 Μεταφορά και σύνδεση των τμημάτων του εξοπλισμού στους χώρους που αναφέρονται στην 

μελέτη εφαρμογής του έργου και στα σημεία τα οποία θα υποδειχθούν από το Τμ. 

Πληροφορικής. 

 Εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού λειτουργίας τους (λειτουργικό σύστημα). 

 Την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης οδηγών τόσο για τις περιφερειακές συσκευές αλλά 

και για τις συσκευές που συνιστούν τον υπολογιστικό σύστημα. 

 Σύνδεση του υπολογιστικού εξοπλισμού και στο δίκτυο δεδομένων του νοσοκομείου και 

ρύθμιση των παραμέτρων σύνδεσης σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου του έργου. 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες 

εφαρμογής και του Τμ. Πληροφορικής.  

 

Β.3.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Δικτύου, ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει τεχνική 

βοήθεια τόσο κατά την διάρκεια επίδειξης και αρχικής λειτουργίας των υποσυστημάτων για την 

υλοποίηση της διαδικασίας παραλαβής του έργου αλλά για το επόμενο έτος από την οριστική 

παραλαβή του έργου κατά την διάρκεια της εγγύησης.  

 

o Συντήρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και αντικατάσταση εξαρτημάτων πάσης φύσεως 

που παρουσίασαν βλάβη ή δυσλειτουργία. 

o Η απόκριση της κλίσης θα πρέπει να είναι σε λιγότερο από μια ώρα και η αποκατάσταση σε 

λιγότερο από 24 ώρες. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται σε όλο το 24ωρο για 7 ημέρες την 

εβδομάδα. Τα έξοδα του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί, το λειτουργικό κόστος και το κόστος 

εγκατάστασης, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Β.3.4 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ο ανάδοχος οφείλει, αμέσως μετά την εγκατάσταση του κάθε υποσυστήματος και πριν από την 

παράδοση για κανονική λειτουργία, να προχωρήσει σε μια σειρά πιλοτικών δοκιμών για να 

εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος. Οι δοκιμές θα γίνουν σε συνεργασία με το Τμ. 

Πληροφορικής του Γ.Ν. Άρτας και θα περιλαμβάνουν έλεγχο όλων των παραμέτρων του 

υποσυστήματος. 

 

Β.3.5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει τις αναγκαίες παραμετροποιήσεις των υποσυστημάτων ώστε αυτά να 

ενσωματωθούν στην λειτουργιά του Domain του νοσοκομείου.  
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Β.3.6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Ο ανάδοχος καλείται στη μελέτη εφαρμογής να παρουσιάσει πλήρες σχέδιο εκπαίδευσης των χρηστών 

δίνοντας λεπτομερή στοιχεία για όλες τις παραμέτρους εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο του προγράμματος 

κατάρτισης των χρηστών το οποίο θα ζητηθεί από τον Ανάδοχο του έργου θα καλύπτει όλα τα 

προσφερόμενα υποσυστήματα και τις βασικές λειτουργίες αυτών. Ο χρόνος υλοποίησης της 

εκπαίδευσης θα είναι στο τέλος του χρόνου της εγκατάστασης. Ο συνολικός αριθμός καταρτιζομένων 

εκτιμάται σε 3 υπαλλήλους όλων των κατηγοριών. 

 

Β.3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

Ο ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην Μελέτη Εφαρμογής Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή 

το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την επαναφορά του 

συστήματος μετά από οποιαδήποτε πιθανή βλάβη. Θα πρέπει να περιγράψει τις διαδικασίες τήρησης 

αντιγράφων ασφαλείας (backups) καθώς και τις διαδικασίες ενημέρωσης των χρηστών για τις 

προαναφερόμενες περιπτώσεις και τις ενέργειες που πρέπει αυτοί να ακολουθήσουν για την 

επαναφορά του συστήματος σε κατάσταση φυσιολογικής λειτουργίας. 

 

Β.3.8 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στο Γ.Ν. Άρτας το σύνολο του λογισμικού (αρχεία) που θα 

εγκαταστήσει μαζί με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν οι 

διαχειριστές (administrators) να κάνουν αλλαγές. 

 Τα λογισμικά θα πρέπει να «συνεργάζονται», όπου αυτό απαιτείται, με τα χαρακτηριστικά των 

εξυπηρετητών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Β.3.9 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος πρέπει να καθορίσει στην προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν την υλοποίηση του 

έργου. Ειδικότερα επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει τουλάχιστον ένας να είναι απόφοιτος σχολής ΑΕΙ 

πληροφορικής και τουλάχιστον ένας δεύτερος απόφοιτος σχολής ΑΤΕΙ πληροφορικής. 

 

Αντικατάσταση των στελεχών, μπορεί να γίνει μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής 

από στελέχη αντίστοιχων προσόντων και με τους ίδιους όρους της παρούσας.  

 

Β.3.10 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει για όλο το προσφερόμενο υλικό εγγύηση για τουλάχιστον 3 έτη. 

 

Β.4  ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και των αντιστοίχων υπηρεσιών θα γίνει εφάπαξ μέσα σε 

διάστημα εξήντα (60) ημερών , στις αποθήκες του Γ. Ν. Άρτας, όπως  ορίζεται από την περιγραφή 

της προμήθειας (Μέρος Β΄ της παρούσας).   
Η  παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  παρακολούθησης και 

παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  και  θα εκδίδει  σχετικά πρωτόκολλα  παραλαβής 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

  Ονομασία  

Τράπεζας:______________________________________________________  

Κατάστημα:______________________________________________  

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
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Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  

 Προς  

  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. 

ΕΥΡΩ  

 Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 

Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή  

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],  
 και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» και 

συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια……………….. συνολικής αξίας 

………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

   

Α/Α  

 

ΕΙΔΟΣ /  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
  

 

Μονάδα  

Μέτρησης  

 

Ποσότητα  

 

Τιμή  

Μονάδας  

χωρίς 

ΦΠΑ  

 

Συνολική  

Τιμή 

Χωρίς  

ΦΠΑ  

 

ΦΠΑ  

 

Τελική 

Τιμή  

με ΦΠΑ  

                

                

                

                

               

                

 

ΣΥΝΟΛΑ  
 

        

  

                                                               

                                                           

                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 

 

 

                                                        ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  


