
                                                                                                ΑΔΑ:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Άρτα:  21-8-2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Σ./ 122 
6η Υ.ΠΕ.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1  
Τ.Κ. 47100 – ΑΡΤΑ 
ΤΗΛ. 2681361128 
ΦΑΞ 268102141 
 
ΘΕΜΑ : «EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «YΛΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (CPV 30236000-2) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑΣ  
ΔΑΠΑΝΗΣ  32.500,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.» 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ. 
ΣΧΕΤ : Η αριθμ. 31/29-7-2015 (Θέμα 19ο), απόφαση  Δ.Σ. του Γ.Ν. Άρτας. 
 
Το Γ.Ν. Άρτας,  έχοντας υπόψη: 
1) Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με αριθμ.  31/29-7-2015 
 (θέμα 19ο) σχετικά με την έγκριση της επανάληψης  διενέργειας  του  διαγωνισμού . 
2) Τις διατάξεις του Ν. 3867/2010 «Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών», άρθρο 27 παρ. 11, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών χωρίς 
προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. 
3) Τις υπ’ αριθμ. 7974/19-5-2015(6ΚΘΩ4690ΒΒ-ΞΠ9) και 7975/19-5-2015(61ΠΒ4690ΒΒ-90Ν) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης. 
4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν. 3329/05, του Ν. 3527/07, του Ν. 3580/2007 και του Π.Δ.  
118/2007. 
5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10, του Ν. 4152/13, του Ν. 2362/95 και την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ  1291/11-8-
2010 ΤΕΥΧΟΣ Β’ ), του Ν. 3871/10,του Ν. 4281/2014, του Ν. 4250/2014. 
 
Το Γ.Ν. Άρτας σε εκτέλεση της ανωτέρω ένα (1) σχετικής απόφασης προβαίνει στην διενέργεια Επαναληπτικού 
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. 
Άρτας,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού  συνολικής δαπάνης 32.500,00 € 
συμπερ. Φ.Π.Α.. 

Κάθε προμηθευτής επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.  
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα από τα ζητούμενα είδη, διευκρινίζεται 
δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του είδους ή των 
ειδών της ως άνω προμήθειας.   
Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας δεν γίνονται δεκτές.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.   
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική, οικονομική αξιολόγηση θα διενεργηθεί ενιαία στον ίδιο χρόνο 
: στις 11-9-2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή. 
Αναλυτικά τα ζητούμενα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές  αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 
παρούσας. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισμοί.  

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γ.Ν. Άρτας 10-9-2015 Τμήμα Προμηθειών 11-9-2015 
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Ταχ. Δ/νση: Λόφος 
Περάνθης 1 

Τ.Κ. 47100, Άρτα 

Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ 
Ώρα: 14:00 

1ος Όροφος 
Γ.Ν. Άρτας 

Ταχ. Δ/νση: Λόφος 
Περάνθης 1 

Τ.Κ. 47100, Άρτα 
 

Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Ώρα: 12:00 π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

● Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα  «Διαύγεια»  και στο site του Γ.Ν. Άρτας  www.gnartas.gr 

● Στην περίπτωση που κρίνετε ότι προκειμένου να συντάξετε την προσφορά σας απαιτούνται σχετικές 
πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο τμήμα, τηλέφωνο επικοινωνίας :  2681361128, Fax: 
2681021414 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Άρθρο 1ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μας απαραίτητα 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι 10-9-2015 και μέχρι τις 
14:00 μ.μ. άλλως θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
2. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην 
ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Άρθρο 2ο 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Π.Δ. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα 
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το 
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) Η λέξη «Προσφορά». 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.  
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.  
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.  

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 
τα εξής: 
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαμβάνει: 
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 
πρέπει: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους των τεχνικών 
προδιαγραφών.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο. 

 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών, 
ζητείται επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του 
Παρατηρητηρίου Τιμών. 

  Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσης τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή, ακύρωση -
ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού. 

http://www.gnartas.gr/
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Κάθε υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής να φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην 
εκάστοτε προκήρυξη 
Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με 
όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74. τα κάθε είδους 
έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι 
σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 
Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα 
παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Το Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που 
κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης 
παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή 
άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

 
β) Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο)  
γ) Τα απαραίτητα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαμβάνει: 

Τα Οικονομικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο)Υποβάλλεται σε έντυπη και 
ηλεκτρονική  μορφή σε πίνακα, στον οποίο θα πρέπει να προστεθούν τα ακόλουθα  στοιχεία από τον 
συμμετέχοντα: 

 προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α., 

 το ποσοστό Φ.Π.Α. ( 23%), 

 κωδικός (REF) του προσφερόμενου είδους του κατασκευαστή, 

 κωδικός και  τιμή  Παρατηρητήριου Τιμών, αν υφίσταται. 

  
  α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

      

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει εφάπαξ  εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης με το Νοσοκομείου. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο τμήμα Πληροφορικής του 
Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Η κατακύρωση του διαγωνισμού  θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη Χαμηλότερη τιμή στο 
σύνολο των ποσοτήτων ανά είδος.  

4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρουν 
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Άρθρο 3ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

ΑΔΑ: 67Β84690ΒΒ-ΘΑΡ



διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Άρθρο 4ο 
ΤΙΜΕΣ 

1. Με την προσφορά, η τιμή των ειδών δίνεται όπως καθορίζεται στη πρόσκληση. Οι τιμές θα εκφράζονται σε 
ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  εκτός 
από τον Φ.Π.Α., για παράδοση του είδους. 
2. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση 
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 
3. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

Άρθρο 5ο 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών γίνεται διασταύρωση της τιμής της οικονομικής προσφοράς 
με την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της 
προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών. 
2. Στον προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. 
3. Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκαν τα είδη, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας 
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Ο προμηθευτής  μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης του είδους 
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση  φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 
5. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη Σύμβαση. Το 
κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας του είδους χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκομιστεί από τον προμηθευτή, 
στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού. 

                                                             Άρθρο 6ο 
                                                  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 

% του συνολικού συμβατικού τιμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής. Κατά το 

διάστημα αυτό, η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα παραμείνει στο Νοσοκομείο. 

                                                                       Άρθρο 7ο  
                                             ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ   

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εφ’ άπαξ μέσα σε διάστημα τριάντα (30) 

ημερών στο τμήμα Πληροφορικής του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

που θα συσταθεί για το λόγω αυτό).   
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 
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καθιστούν αντικειμενικώς  αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού  έργου. Στις 

περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται  κυρώσεις.   

                                                                              Άρθρο 8ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 

κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.   

 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « 

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Η αμοιβή του προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε 

φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

Θα παρακρατείται :  

1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 

2- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η 

κράτηση γίνεται στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων 

παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων.  
3- 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 , τέλος χαρτοσήμου 3 % (στο 10 % υπέρ  

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) , πλέον 20 % εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (στο τέλος χαρτοσήμου).  
    Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία 

Άρθρο 9ο 
ΓΕΝΙΚΑ 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί 
στην παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν 
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
Το παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτεται αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης.  

 
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 

 
Η/Υ (τεμ. 27) 

 
Τύπος Κουτιού:  Με τουλάχιστον 2 θέσεις 5,25” και 2 θέσεις 3,5”. 

Τροφοδοτικό  250 W. 
Να διαθέτει τουλάχιστον έναν ανεμιστήρα. 
Nα διαθέτει και εμπρόσθιες USB θύρες.  
Να έχει εύκολη αφαίρεση των θέσεων για τους οδηγούς 
δίσκων ( Easy extraction of drive trays). 
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Τεχνολογία Επεξεργαστή:Τουλάχιστον Core Ι3 ή αντίστοιχος 
Συχνότητα Λειτουργίας:  3,50 GHz  

Μητρική:  Να είναι του ίδιου κατασκευαστή του Η/Υ 
RAID 0,1 για SATA HD  
Κάρτα Ήχου: On board 
Κάρτα Δικτύου: On board (τουλάχιστον 1Gb/s) 
Να διαθέτει θύρα PCI-E x16 

Κάρτα γραφικών: Ενσωματωμένη 

Σειριακές θύρες :   2 RS232  

Μνήμη RAM:   4 GΒ DDR3    
Σκληροί δίσκοι:  2 HD SATA 3.0   

χωρητικότητας  100GB  

ταχύτητα περιστροφής  7200 RPM 

Οδηγός DVD :  ΝΑΙ 
Ποντίκι:  Οπτικό με δύο πλήκτρα και ροδάκι για scrolling  
Πληκτρολόγιο:  Πλήρες ελληνολατινικό 103/104 πλήκτρων, με εμφανείς τους 

Ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, και έξτρα πλήκτρα για 
Windows 

Πρότυπα:  ISO 9001 , CE Mark, ENERGY STAR Qualified  
Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρέπει να πιστοποιείται μέσα 
από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή. 
Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν το προσφερόμενο 
σύστημα (πλακέτες, σκληροί δίσκοι, οδηγοί δισκέτας, κάρτες, 
κλπ.) να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο 
κατασκευής του υπολογιστή.  

Διάφορα:  -Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα να διαθέτουν τους 
αντίστοιχους drivers για Windows® 7 
-Αποκατάσταση βλάβης την επόμενη εργάσιμη στο χώρο 
εργασίας  

Λειτουργικό:  Windows 7 Pro 64bit ΕΛΛΗΝΙΚΟ με δυνατότητα αναβάθμισης 
σε Windows 8.1  

Σε δύο Η/Υ θα εγκατασταθεί κάρτα γραφικών των παρακάτω δυνατοτήτων: 

Μνήμη:  1GB  

Έξοδοι:  τουλάχιστον 1x HDMI & 1x D-SUB με δυνατότητα 
ταυτόχρονης χρήσης δύο οθονών για την επέκταση της 
επιφάνειας εργασίας. 

Μέγιστη ανάλυση:   1920 x 1080 
Θύρα Τοποθέτησης:  PCI Express x16 2.0 
 
 

ΟΘΟΝΗ (τεμ. 32) 
Τύπος:  LED, έγχρωμη  

Μέγεθος οθόνης:  21.5” (διαγώνιος σε ίντσες) 

Ανάλυση:   1920 x 1080  

Φωτεινότητα :  200 cd/m2 

Αντίθεση:   1.000:1  

Χρόνος Απόκρισης : ≤ 5 ms 

Γωνία Θέασης :  160/160 (H/V) 
Είσοδοι: D-SUB 

 
Οθόνη Ιατρικού Τύπου (τεμ. 2)  

Τύπος:  LED, έγχρωμη  

http://www.e-shop.gr/search_per.phtml?category=%CF%C8%CF%CD%C7&filter-449=1&filter-451=1
http://www.e-shop.gr/search_per.phtml?category=%CF%C8%CF%CD%C7&filter-449=1&filter-451=1
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Μέγεθος οθόνης:  23.5” (διαγώνιος σε ίντσες) 

Ανάλυση:   1920 x 1080  

Φωτεινότητα :  250cd/m2 

Αντίθεση:   2.000.000:1 (dynamic) 

Χρόνος Απόκρισης : ≤ 8 ms 
Γωνία Θέασης :  178/178 (H/V) 

Εγγύηση 0 καμένων pixel: Ναι  
Είσοδοι: HDMI 

 
 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ LASER (τεμ. 3) 
Τεχνολογία εκτύπωσης:  Ασπρόμαυρος Laser  
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης:  Τουλάχιστον 30 σελ/λεπτό  
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτ. (Doublex): Τουλάχιστον 29 όψεις/λεπτό.  
Ανάλυση:  Τουλάχιστον 600 x 600 dpi 
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας :  ≤ 10 Δευτερόλεπτα  
Επεξεργαστής :  Τουλάχιστον 400 ΜΗz  
Μνήμα (RAM) :  Τουλάχιστον 64 MB επεκτάσιμη  
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων:  Φάκελοι, Aπλό Χαρτί, Ετικέτες Διαφάνειες.  
Μέγεθος χαρτιού:  A4, A5 , Φάκελοι: 10- 7 ¾ - 9 - DL  
Είδος Αναλωσίμων:  Photoconductor Kit  και Toner σε μια συσκευασία.  
Διάρκεια Αναλωσίμων:  Τουλάχιστον 25.000 σελίδες  
Σελίδες ανά μήνα:  Τουλάχιστον έως 250.000 (μέγιστη).  
Συνδεσιμότητα:  1 USB 2.0, 1 Ethernet  
Υποστήριξη Πρωτ. Δικτύου:  TCP/IP IPv4 & IPv6   
Network Management Protocols :  HTTP , HTTP (s), SNMPv1, SNMPv2c , 
WINS ,IGMP ,APIPA  (AutoIP) ,DHCP , BOOTP  
Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης:  PCL 6 Emulation, (PPDS),PS 3 Emulation, 
 PDF 1.5  Emulation  
Συμβατότητα:  Microsoft Windows XP & 7, Server 2008 & 2012  
Περιεχόμενα συσκευασίας:  αρχικά δοχεία μαύρου γραφίτη, καλώδιο 
τροφοδοσίας,  καλώδιο USB. 

 

Πολυμηχανήματος  (FAX-ΣΚΑΝΕΡ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) (τεμ. 1) 
Καλώδιο USB Ναι 
Μέγεθος εγγράφου A4 (Τουλάχιστον) 
Fax Ναι 
Τεχνολογία Laser 
Ανάλυση εκτύπωσης ≥1200  x 600 dpi 
Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη ≥25 ppm 
Ανάλυση σάρωσης ≥1200 x 1200 dpi 
Βάθος χρώματος ≥8 bit / 24 bit 
Ταχύτητα αντιγραφής 
ασπρόμαυρη 

≥25 ipm 

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας ≥8,000/ month 
Εκτύπωση διπλής όψης Ναι 
Αυτόματος τροφοδότης (ADF) Ναι 
Τροφοδοσία χαρτιού ≥250 Sheets 
Θύρα Δικτύου Ναι 
Έγχρωμη σάρωση Ναι 
Ταχύτητα σάρωσης ≥15 ppm 

http://www.e-shop.gr/search_per.phtml?category=%CF%C8%CF%CD%C7&filter-449=1&filter-451=1
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ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (SWITCH) 48 ΘΥΡΩΝ (τεμ. 2) 

 Σασί αναρτώμενο σε ικρίωμα 19’’. 

 48 θύρες επικοινωνίας με συνδέσμους RJ-45, 10/100/1000 BaseTX με αυτόματη αναγνώριση, 2 

θύρες Gigabit Ethernet 1000BaseTX και 2 θύρες Gigabit Ethernet όπου είναι δυνατόν να 

 τοποθετηθούν GBIC δομοστοιχεία τύπου 1000Base-SX, 1000Base-LX και 1000Base-TX  

 64 Mb τουλάχιστον κεντρική μνήμη. 

 Υποστήριξη 802.1Q 

 Υποστήριξη τουλάχιστον εικονικών δικτύων (VLANs). 

 Διαχειριστικά πρωτόκολλα telnet, tftp, snmp. 

 Διαχείριση και παρακολούθηση μέσω web. 

 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (SWITCH) 24 ΘΥΡΩΝ (τεμ. 2) 

 Σασί αναρτώμενο σε ικρίωμα 19’’. 

 Level 3 

 24 θύρες επικοινωνίας με συνδέσμους RJ-45, 10/100/1000 BaseTX με αυτόματη αναγνώριση, 2 

θύρες Gigabit Ethernet 1000BaseTX και 2 θύρες Gigabit Ethernet όπου είναι δυνατόν να τοποθετηθούν 

GBIC δομοστοιχεία τύπου 1000Base-SX, 1000Base-LX και 1000Base-TX  

 64 Mb τουλάχιστον κεντρική μνήμη. 

 Υποστήριξη 802.1Q 

 Υποστήριξη τουλάχιστον εικονικών δικτύων (VLANs). 

 Διαχειριστικά πρωτόκολλα telnet, tftp, snmp. 

 Διαχείριση και παρακολούθηση μέσω web. 

 

Κάρτα δικτύου (PCI-e) (τεμ. 5) 

Ταχύτητα μετάδοσης:  τουλάχιστον 10/100/1000Mbps 
Δίαυλος:  PCIe  
Προδιαγραφές:  FCC, CE 
Λειτουργικά συστήματα:  Windows XP/7/8  

 
 

Πληκτρολόγια (τεμ. 10) 

Microsoft, USB, πλήρες ελληνολατινικό 103/104 πλήκτρων, με εμφανείς τους Ελληνικούς και λατινικούς 

χαρακτήρες, και έξτρα πλήκτρα για Windows. 

 

Ποντίκια Η/Υ (τεμ. 10) 

 
Microsoft, USB, οπτικό με δύο πλήκτρα και ροδάκι για scrolling. 

DVD-RW (τεμ. 10) 

Διαστάσεις:  Κατάλληλες για εγκατάσταση εντός Η/Υ  
Σύνδεση:  SATA  
Tαχύτητα ανάγνωσης:  DVD+R/-R 16X 

 CD-ROM 48X  
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Υποστηριζόμενα φορμάτ:  DVD / CD 
Συμβατότητα:  Windows XP, 7, 8   
 

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος (τεμ. 2) 

Διεπαφές: USB3  
Μέγεθος :  ≥ 2TB 
 

RAM (Μνήμη) (τεμ. 4) 

Μέγεθος :  4 GΒ DDR3 (Dual Channel) 
Τύπος:  DDR3-1333 
Εγγύηση :  εφ’ όρου ζωής (Lifetime guarantee) 
 

SSD (Σκληρός Δίσκος) (τεμ. 1) 

Μέγεθος :  ≥ 300 GB  
Τύπος:  2.5” για εγκατάσταση σε Η/Υ 
Max Read  ≥ 500 Mb/s 
Max Write  ≥ 300 Mb/s 
MTBF   ≥ 1.000.000 
TRIM NAI 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Εγγύηση :   2 χρόνια για όλες τις προσφερόμενες συσκευές 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Εγκατάσταση του Υλικού στους χώρους του Γ.Ν. Άρτας καθώς και στους 
χώρους του Γ. Ν. Άρτας κατόπιν υποδείξεως του Τμ. Πληροφορικής  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η/Υ  27 22.000,00 € 

ΟΘΟΝΗ  32 3.500,00 € 

Οθόνη Ιατρικού Τύπου  2 600,00 € 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (SWITCH) 48 ΘΥΡΩΝ  2 
2.600,00 € 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (SWITCH) 24 ΘΥΡΩΝ  2 

Κάρτα δικτύου (PCI-e)  5 150,00 € 

Πληκτρολόγια  10 100,00 € 

Ποντίκια Η/Υ  10 100,00 € 

DVD-RW  10 200,00 € 

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος  2 250,00 € 

RAM (Μνήμη)  4 150,00 € 
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SSD (Σκληρός Δίσκος)  1 350,00 € 

  
30.000,00 € 

   ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ LASER  3 1.850,00 € 

Πολυμηχανήματος  (FAX-ΣΚΑΝΕΡ- 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ)  1 650,00 € 

  
2.500,00 € 

 
 
 
 
 

         Ο Διοικητής του Γ.Ν. Άρτας  
 

                                                                                                           ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
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