
 

 

 

 

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ: ……………………………………. 

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: …………………………………… 

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ            
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   AΡ.ΠΡΩΣ.: 8078 
ΠΛΗΡ:  Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ   ΗΜΕΡ:       11/4/2018 
ΣΗΛ: 213 2058394                                                                     
FAX: 213 2058614 
E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr 

ΧΕΔΙΟ 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ No 18/2018 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΡΙΙΜΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.000,00€ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Είδοσ διαγωνιςμοφ υνοπτικόσ  Διαγωνιςμόσ 

Κριτήριο Κατακφρωςησ 
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη βάςει τιμήσ 

προςφορά 

Ημερομηνία Διενζργειασ 10/5/2018 

Σόποσ Διενζργειασ 
Γενικό Νοςοκομείου Αττικήσ ιςμανόγλειο- Αμαλία Φλζμιγκ 

ιςμανογλείου 1, 151 26- Μαροφςι 

Περιγραφή Είδουσ 
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΡΙΙΜΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»  

(CPV: 50323000-5) 

Προχπολογιςθείςα Δαπάνη 15.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 
 

 
Ζχοντασ υπόψη: 

Ζχοντασ υπόψη: 
1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Αϋ) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 
2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Η5 περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν 
3. τισ διατάξεισ του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 
4. τισ διατάξεισ του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
5. το  Π.Δ.80/2016  «Ανάλθψθ Τποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»  
6. τθν υπ’αρικμ.4658/16-09-2016 ΚΤΑ «Ζγκριςθ του Προγράμματοσ Προμθκειϊν, Τπθρεςιϊν και Φαρμάκων (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) των Εποπτευόμενων Φορζων, για 

το  ζτοσ 2015 (πιςτϊςεισ 2016- 2017)…» 
7. τθν υπ’αρικμ.16/15.11.2016 κ.9ο ΘΔ (ΑΔΑ: 69ΑΕ4690Ω5-ΠΣ8) απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ διενζργειασ 

διαγωνιςμϊν από το ΠΠΤΦΤ 2015 
8. τθν υπ’αρικμ.10/27/2/2018 κ.4ο ΘΔ (ΑΔΑ: 6Ο044690Ω5-Κ2Ο) απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν και  Διενζργειασ 4 υνοπτικϊν Διαγωνιςμϊν  για τθν υντιρθςθ Λογιςμικοφ Πλθροφορικισ από το ΠΠΤΤ 2015 
9. τθν απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: ΩΘ34690Ω5-ΒΑΠ 
  

   

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 

     
υνοπτικό διαγωνιςμό με κατάκεςθ γραπτϊν και ςφραγιςμζνων προςφορϊν, για τθν προμικεια «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΡΙΙΜΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»  
(CPV: 50323000-5), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 15.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ προςφορά. 
 

 

Ο διαγωνιςμόσ θα γίνει ςτο Νοςοκομείο (Γραφείο Προμηθειϊν) ενϊπιον επιτροπήσ, την  10/5/2018, ημζρα ΠΕΜΠΣΗ, ϊρα 11.00μ.μ. 

Η ημερομηνία λήξησ κατάθεςησ των προςφορϊν είναι η προηγοφμενη (εργάςιμη) ημζρα από την ημερομηνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δηλαδή ςτισ 

9/5/2018 ημζρα ΣΕΣΑΡΣΡΗ και ϊρα 14:00. Θ κατάκεςθ των προςφορϊν κα γίνεται ςτο Γραφείο Προμθκειϊν αφοφ προθγουμζνωσ πρωτοκολλθκοφν ςτθ 

Γραμματεία του Νοςοκομείου. Προςφορζσ που κατατίκενται ςτθν Τπθρεςία μετά τθν παραπάνω θμερομθνία είναι εκπρόκεςμεσ και κα επιςτρζφονται χωρίσ 

να αποςφραγιςκοφν. 
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Διευκρινήςεισ: 
1. Σο πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι αναρτθμζνο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ: http://www.sismanoglio.gr 
2. Θ Διακιρυξθ δθμοςιεφεται ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/16.  
3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ 

Διακιρυξθσ. 
4. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ) ο οποίοσ κα περιλαμβάνει δφο 

υποφακζλουσ: ζναν υποφάκελο με τισ τεχνικι προςφορά και ζναν υποφάκελο με τθν οικονομικι προςφορά. 
5. Ο κυρίωσ φάκελοσ κα φζρει τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα, κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ, τον τίτλο του 

διαγωνιςμοφ, τθν επωνυμία του διενεργοφντοσ το διαγωνιςμό και τθν θμερομθνία διενζργειασ). 
6. Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται τα παρακάτω: 
Α)   Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο τοποκετείται θ τεχνικι προςφορά με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

και αντίγραφο αυτισ. τθν τεχνικι προςφορά ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι μθ των προςφερόμενων ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ 
αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ 
οδθγίεσ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθν αναφερόμενθ προμικεια, με πλθροφοριακά ζντυπα (πιςτοποιιςεισ ISO, 
HACCP, κ.λπ.) και να δθλϊνουν το όνομα ι τθν Εμπορικι Επωνυμία και Διεφκυνςθ του παραγωγοφ ςυςκευαςτι. 

Β)  Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τα ανωτζρω ςτοιχεία και τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά και 
αντίγραφο αυτισ. 

Γ)  Τπογεγραμμζνθ τθν επιςυναπτόμενθ Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα 
αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

7. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι και περιςςότερα είδθ που περιλαμβάνονται ςτθ διακιρυξθ. Οι τιμζσ 
των προςφορϊν για τα προςφερόμενα είδθ κα εκφράηονται ςε ευρϊ (€). τθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ ΦΠΑ. Από τθν οικονομικι προςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε 
προςφερόμενο είδοσ. Είδοσ που αξιολογικθκε κατά τθν Σεχνικι Προςφορά και δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Προςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, 
κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία. Προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, ι που κζτουν όρο 
αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

8. Θ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ του φακζλου των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί να γίνει ενιαία ςε μία ι ςε δφο  δθμόςιεσ 
ςυνεδριάςεισ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

9. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμό ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτϊν, που απαραίτθτα 
κα πρζπει να ζχουν νόμιμο παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

10. Οι τιμζσ είναι δεςμευτικζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
11. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν απαιτείται. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ εγγυθτικισ επιςτολισ 

καλισ εκτζλεςθσ, ίςθ με το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 
12. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν και κα αναγράφουν τθν αποδοχι των όρων τθσ διακιρυξθσ. 
13. Σρόποσ Πλθρωμισ: Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ (€) μετά τθ διαδικαςία τθσ οριςτικισ παραλαβισ των προσ προμικεια ειδϊν από τθν 

Επιτροπι Παραλαβισ και τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και 
ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται 
ςτθν υποπαρ.Η5 του Ν.4152/13 «περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν». 

 
ε κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ. 
Οι κρατιςεισ είναι οι εξισ:  
α) 4% προκαταβολι φόρου  
β) 2% (Ν. 3580/07) υπζρ τθσ Ψυχικισ Τγείασ 
γ) υπζρ ΕΑΑΔΘΤ 0,06%, επ’ αυτοφ χαρτόςθμο 2% και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% 
δ) υπζρ ΑΕΠΠ 0,06%, επ’ αυτοφ χαρτόςθμο & ΟΓΑ χαρτοςιμου 3,6%  + 0,06% υπέρ προδικαςτικών προςφυγών 
 
14. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα οριςκεί για ζνα ζτοσ και μζχρι εξάντλθςθσ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων.  
15. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ που κα προκφψουν κατά τθ διενζργεια του πρόχειρου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, με τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ 

αυτοφ, κα εναρμονίηονται υποχρεωτικά με τισ τιμζσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν, εφόςον υπάρχουν ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν. 
16. Για κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτθ διακιρυξθ, ιςχφει θ κείμενθ Νομοκεςία 
17. ΠΑΡΑΔΟΘ ΣΜΘΜΑΣΙΚΘ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ. 
 

 

  

 ΓΡΑΦΔΙΟ Η ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ Η ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 
 
           Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ                              Θ.ΣΑΦΤΛΑ Υ. ΓΟΤΛΗ ΑΙΚ. ΣΙΚΑ 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  
ΣOΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 
 
 
 

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΟΤΣΑΛΑ 
 

 
 

http://www.sismanoglio.gr/




 

 

 
 
 
 
 

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ: ……………………………………. 

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: …………………………………… 

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ            
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   AΡ.ΠΡΩΣ.: ……………………… 
ΠΛΗΡ:  Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ   ΗΜΕΡ:       ……/……/2018 
ΣΗΛ: 213 2058394                                                                     
FAX: 213 2058614 
E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr 
 

ΧΕΔΙΟ 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ No 18/2018 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΡΙΙΜΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.000,00€ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Είδοσ διαγωνιςμοφ υνοπτικόσ  Διαγωνιςμόσ 

Κριτήριο Κατακφρωςησ 
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη βάςει τιμήσ 

προςφορά 

Ημερομηνία Διενζργειασ 10/5/2018 

Σόποσ Διενζργειασ 
Γενικό Νοςοκομείου Αττικήσ ιςμανόγλειο- Αμαλία Φλζμιγκ 

ιςμανογλείου 1, 151 26- Μαροφςι 

Περιγραφή Είδουσ 
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΡΙΙΜΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»  

(CPV: 50323000-5) 

Προχπολογιςθείςα Δαπάνη 15.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 
 

Ζχοντασ υπόψη: 

Ζχοντασ υπόψη: 
10. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Αϋ) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 
11. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Η5 περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν 
12. τισ διατάξεισ του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 
13. τισ διατάξεισ του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
14. το  Π.Δ.80/2016  «Ανάλθψθ Τποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»  
15. τθν υπ’αρικμ.4658/16-09-2016 ΚΤΑ «Ζγκριςθ του Προγράμματοσ Προμθκειϊν, Τπθρεςιϊν και Φαρμάκων (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) των Εποπτευόμενων Φορζων, για 

το  ζτοσ 2015 (πιςτϊςεισ 2016- 2017)…» 
16. τθν υπ’αρικμ.16/15.11.2016 κ.9ο ΘΔ (ΑΔΑ: 69ΑΕ4690Ω5-ΠΣ8) απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ διενζργειασ 

διαγωνιςμϊν από το ΠΠΤΦΤ 2015 
17. τθν υπ’αρικμ.10/27/2/2018 κ.4ο ΘΔ (ΑΔΑ: 6Ο044690Ω5-Κ2Ο) απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν και  Διενζργειασ 4 υνοπτικϊν Διαγωνιςμϊν  για τθν υντιρθςθ Λογιςμικοφ Πλθροφορικισ από το ΠΠΤΤ 2015 
18. τθν απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: ΩΘ34690Ω5-ΒΑΠ 
 
  

   

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
       υνοπτικό διαγωνιςμό με κατάκεςθ γραπτϊν και ςφραγιςμζνων προςφορϊν, για τθν προμικεια «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΡΙΙΜΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»  (CPV: 50323000-5), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 15.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ προςφορά. 
 

 

Ο διαγωνιςμόσ θα γίνει ςτο Νοςοκομείο (Γραφείο Προμηθειϊν) ενϊπιον επιτροπήσ, την  10/5/2018, ημζρα ΠΕΜΠΣΗ, ϊρα 11.00μ.μ. 

Η ημερομηνία λήξησ κατάθεςησ των προςφορϊν είναι η προηγοφμενη (εργάςιμη) ημζρα από την ημερομηνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δηλαδή ςτισ 

9/5/2018 ημζρα ΣΕΣΑΡΣΡΗ και ϊρα 14:00. Θ κατάκεςθ των προςφορϊν κα γίνεται ςτο Γραφείο Προμθκειϊν αφοφ προθγουμζνωσ πρωτοκολλθκοφν ςτθ 

Γραμματεία του Νοςοκομείου. Προςφορζσ που κατατίκενται ςτθν Τπθρεςία μετά τθν παραπάνω θμερομθνία είναι εκπρόκεςμεσ και κα επιςτρζφονται χωρίσ 

να αποςφραγιςκοφν. 

mailto:mkolonia@sismanoglio.gr




 

 

 

 
Διευκρινήςεισ: 
18. Σο πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι αναρτθμζνο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ: http://www.sismanoglio.gr 
19. Θ Διακιρυξθ δθμοςιεφεται ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/16.  
20. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ 

Διακιρυξθσ. 
21. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ) ο οποίοσ κα περιλαμβάνει δφο 

υποφακζλουσ: ζναν υποφάκελο με τισ τεχνικι προςφορά και ζναν υποφάκελο με τθν οικονομικι προςφορά. 
22. Ο κυρίωσ φάκελοσ κα φζρει τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα, κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ, τον τίτλο του 

διαγωνιςμοφ, τθν επωνυμία του διενεργοφντοσ το διαγωνιςμό και τθν θμερομθνία διενζργειασ). 
23. Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται τα παρακάτω: 
Α)   Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο τοποκετείται θ τεχνικι προςφορά με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

και αντίγραφο αυτισ. τθν τεχνικι προςφορά ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι μθ των προςφερόμενων ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ 
αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ 
οδθγίεσ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθν αναφερόμενθ προμικεια, με πλθροφοριακά ζντυπα (πιςτοποιιςεισ ISO, 
HACCP, κ.λπ.) και να δθλϊνουν το όνομα ι τθν Εμπορικι Επωνυμία και Διεφκυνςθ του παραγωγοφ ςυςκευαςτι. 

Β)  Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τα ανωτζρω ςτοιχεία και τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά και 
αντίγραφο αυτισ. 

Γ)  Τπογεγραμμζνθ τθν επιςυναπτόμενθ Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα 
αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

24. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι και περιςςότερα είδθ που περιλαμβάνονται ςτθ διακιρυξθ. Οι τιμζσ 
των προςφορϊν για τα προςφερόμενα είδθ κα εκφράηονται ςε ευρϊ (€). τθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ ΦΠΑ. Από τθν οικονομικι προςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε 
προςφερόμενο είδοσ. Είδοσ που αξιολογικθκε κατά τθν Σεχνικι Προςφορά και δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Προςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, 
κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία. Προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, ι που κζτουν όρο 
αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

25. Θ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ του φακζλου των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί να γίνει ενιαία ςε μία ι ςε δφο  δθμόςιεσ 
ςυνεδριάςεισ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

26. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμό ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτϊν, που απαραίτθτα 
κα πρζπει να ζχουν νόμιμο παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

27. Οι τιμζσ είναι δεςμευτικζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
28. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν απαιτείται. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ εγγυθτικισ επιςτολισ 

καλισ εκτζλεςθσ, ίςθ με το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 
29. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν και κα αναγράφουν τθν αποδοχι των όρων τθσ διακιρυξθσ. 
30. Σρόποσ Πλθρωμισ: Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ (€) μετά τθ διαδικαςία τθσ οριςτικισ παραλαβισ των προσ προμικεια ειδϊν από τθν 

Επιτροπι Παραλαβισ και τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και 
ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται 
ςτθν υποπαρ.Η5 του Ν.4152/13 «περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν». 

 
ε κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ. 
Οι κρατιςεισ είναι οι εξισ:  
α) 4% προκαταβολι φόρου  
β) 2% (Ν. 3580/07) υπζρ τθσ Ψυχικισ Τγείασ 
γ) υπζρ ΕΑΑΔΘΤ 0,06%, επ’ αυτοφ χαρτόςθμο 2% και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% 
δ) υπζρ ΑΕΠΠ 0,06%, επ’ αυτοφ χαρτόςθμο & ΟΓΑ χαρτοςιμου 3,6%  + 0,06% υπέρ προδικαςτικών προςφυγών 
 
 
31. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα οριςκεί για ζνα ζτοσ και μζχρι εξάντλθςθσ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων.  
32. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ που κα προκφψουν κατά τθ διενζργεια του πρόχειρου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, με τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ 

αυτοφ, κα εναρμονίηονται υποχρεωτικά με τισ τιμζσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν, εφόςον υπάρχουν ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν. 
33. Για κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτθ διακιρυξθ, ιςχφει θ κείμενθ Νομοκεςία 
34. ΠΑΡΑΔΟΘ ΣΜΘΜΑΣΙΚΘ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ. 

 
 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  
ΣOΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 
 
 
 

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΟΤΣΑΛΑ 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sismanoglio.gr/




 

 

 
 

 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

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

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

Α/Α 3 (CPV 50323000-5) συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο «πληήξεζεο θξίζηκνπ εμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο», γηα ηηο Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο 
«ηζκαλόγιεην» θαη «Ακαιία Φιέκηγθ» - πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ ππνζηήξημε/ζπληήξεζε ηνπ 
ππνινγηζηηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ (ζηα πιαίζηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπηζθεπώλ πνπ δηαζέηεη «εζωηεξηθά» 
θαη ππνζηεξίδεη ωο Τπεξεζία ε Τπνδηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο): 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ UPS / ΠΟΟΣΗΣΑ = 15 

1. ηερλνινγίαο Line-Interactive 
2. ηνπιάρηζηνλ κέγηζηνπ θνξηίνπ 900VA (540W) 
3. ηνπιάρηζηνλ 3 εμόδωλ  
4. παξνρή πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ από: Βξαρπθπθιώκαηα, Βπζίζκαηα ηάζεο θαη Τπεξηάζεηο 
5. λα δηαζέηεη ελζωκαηωκέλε USB ζύξα ειέγρνπ (νδεγνί ππνζηήξημεο γηα ιεηηνπξγηθό Microsoft Windows XP, 

Vista, 7, 8 & 10) 
6. λα δηαζέηεη δηαθόπηε on/off 
7. ΠΛΗΡΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΓΓΤΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 2 ΔΣΩΝ (1 έηνπο γηα ηηο ΜΠΑΣΑΡΙΔ) 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ UPS / ΠΟΟΣΗΣΑ = 5 

1. ηερλνινγίαο Line-Interactive 
2. ηνπιάρηζηνλ κέγηζηνπ θνξηίνπ 1500VA (860W) 
3. ηνπιάρηζηνλ 3 εμόδωλ  
4. παξνρή πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ από: Βξαρπθπθιώκαηα, Βπζίζκαηα ηάζεο θαη Τπεξηάζεηο 
5. λα δηαζέηεη ελζωκαηωκέλε USB ζύξα ειέγρνπ (νδεγνί ππνζηήξημεο γηα ιεηηνπξγηθό Microsoft Windows XP, 

Vista, 7, 8 & 10) 
6. λα δηαζέηεη δηαθόπηε on/off 
7. ΠΛΗΡΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΓΓΤΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 2 ΔΣΩΝ (1 έηνπο γηα ηηο ΜΠΑΣΑΡΙΔ) 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΛΗΡΟ ΔΙΚΟ / ΠΟΟΣΗΣΑ = 15  

1. κεγέζνπο 3.5’’ ηληζώλ 
2. ηύπνπ SATA3 
3. ηαρύηεηαο (ζηξνθώλ) ηνπιάρηζηνλ 7200rpm 
4. εζωηεξηθήο κλήκεο cache ηνπιάρηζηνλ 64ΜΒ 
5. ΠΛΗΡΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΓΓΤΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 5 ΔΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 
6. ρωξεηηθόηεηαο 500GB 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΛΗΡΟ ΔΙΚΟ / ΠΟΟΣΗΣΑ = 15  

1. κεγέζνπο 3.5’’ ηληζώλ 
2. ηύπνπ SATA3 
3. ηαρύηεηαο (ζηξνθώλ) ηνπιάρηζηνλ 7200rpm 
4. εζωηεξηθήο κλήκεο cache ηνπιάρηζηνλ 64ΜΒ 
5. ΠΛΗΡΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΓΓΤΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 5 ΔΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 
6. ρωξεηηθόηεηαο 1ΣB 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ / ΠΟΟΣΗΣΑ = 10  

1. ηύπνπ PCI EXPRESS 
2. κε εζωηεξηθή κλήκε κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 1GB DDR3 
3. λα ζπλνδεύεηαη κε νδεγνύο ππνζηήξημεο γηα ιεηηνπξγηθό Microsoft Windows (πξναηξεηηθά γηα XP θαη Vista), 

απαηηείηαη γηα 7, 8 & 10 

4. λα δηαζέηεη 3 εμόδνπο : 1x D-sub out / 1x DVI / 1x HDMI 
5. ΠΛΗΡΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΓΓΤΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 2 ΔΣΩΝ 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟ «ΠΤΡΓΟΤ» Η/Τ / ΠΟΟΣΗΣΑ = 50  

1. ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 500Watt 
2. ηάζεο ιεηηνπξγίαο 200-240V 
3. ηύπνπ ΑΣΥ 12V 
4. ηύπνπ ηνπιάρηζηνλ ACTIVE PFC 





 

 

5. λα θέξεη αλεκηζηήξα 12cm (120mm) 
6. λα θέξεη δηαθόπηε ON/OFF 
7. ΜΣΒF ηνπιάρηζηνλ 80.000 ωξώλ 
8. ζε επίπεδν ζπλδέζεωλ λα θέξεη ηνπιάρηζηνλ 1xMB20+4pin, 1xCPU12V 4+4pin, 2xSATA, 2xMolex, 1xFDD, 

1xPCI-e 6+2pin 
9. ΠΛΗΡΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΓΓΤΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 2 ΔΣΩΝ 

 
ΜΕΣΑΓΩΓΟ (Switch) 24 port 10/100/1000 Μbps-Rack mounted / ΠΟΟΣΗΣΑ = 4  

1. Θύξεο : 24 Υ RJ45 10/100/1000 Mbps κε Auto MDI/MDI-X  
2. Γπλαηόηεηα Σνπνζέηεζεο ζε Rack (θαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη Rack-mount kit)  
3. Δλδείμεηο : Per port: Activity/Link, Speed  
4. Πξόηππα : 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3ab Gigabit Ethernet, 802.1d 

(Spanning Tree Protocol)  
5. Πξόζζεηα Υαξαθηεξηζηηθά: κέγηζηε 48 Gbps switching capacity θαη΄ ειάρηζηνλ, κε ηνπιάρηζηνλ 2 SFP ζύξεο, 

λα είλαη managed 
6. ΔΓΓΤΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 2 ΔΣΩΝ  

 
ΜΕΣΑΓΩΓΟ (Switch) 48 port 10/100/1000 Μbps-Rack mounted / ΠΟΟΣΗΣΑ = 2  

1. Θύξεο : 48 Υ RJ45 10/100/1000 Mbps κε Auto MDI/MDI-X  
2. Γπλαηόηεηα Σνπνζέηεζεο ζε Rack (θαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη Rack-mount kit)  
3. Δλδείμεηο : Per port: Activity/Link, Speed  
4. Πξόηππα : 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3ab Gigabit Ethernet, 802.1d 

(Spanning Tree Protocol)  
5. Πξόζζεηα Υαξαθηεξηζηηθά: κέγηζηε 96 Gbps switching capacity θαη΄ ειάρηζηνλ, κε ηνπιάρηζηνλ 2 SFP ζύξεο, 

λα είλαη managed 
6. ΔΓΓΤΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 2 ΔΣΩΝ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 
Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 
δειώλσ όηη: 

1. Εηο βάξνο κνπ δελ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  

24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42) 

β) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ  

Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο (ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα 

 (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ      

Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48, ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48) 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1  

θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L  

164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο 

ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1  

ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

3691/2008 (Α΄ 166) 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ  

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 





 

 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013 (Α΄ 215) 

2. α) είκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο ζηηο ππνρξεώζεηο κνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαβνιή θόξσλ θαη εηζθνξώλ  

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηόζν θύξηαο όζν θαη επηθνπξηθήο) γηα ηνλ ίδην θαη γηα ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιώ 

β) ηεξώ ηηο ππνρξεώζεηο κνπ πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο  

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ηνπ 

Ν.4412/2016 

γ) δελ ηειώ ππό πηώρεπζε, δελ έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειώ ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε  

από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, δελ έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, δελ έρσ αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο κνπ δξαζηεξηόηεηεο, δελ βξίζθνκαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

δ) δελ έρσ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο  

δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο 

ε) δελ έρσ θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο  

απνπζίαο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ, ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, δελ έρσ απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, είκαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζσ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016 

ζη) δελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβόισ ηελ αθεξαηόηεηά κνπ 

δ) είκαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζην θξάηνο- κέινο εγθαηάζηαζήο κνπ, όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016 ή  ηθαλνπνηώ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα απηό 

Είκαη ζε ζέζε, εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε δήισζή κνπ. 

 

 
Ηκεξνκελία:        20 

 

Ο – Η Δει. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ 
πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

  





 

 

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ  
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Απ. Ππωη.: ………………..  
ΠΛΗΡ: …………… Ημεπομηνία:  
ΣΗΛ: 213 2058……. 
FAX: 213 2058614 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Απ. 18/2018 
 

ην Μαξνύζη ζήκεξα ηελ ………………………………….. ηνπ έηνπο …………….., νη πην θάησ ζπκβαιιόκελνη: 
1) ην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ πνπ εδξεύεη ζηε ηζκαλνγιείνπ 1- Μαξνύζη θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα, γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο παξνύζεο, από ηνλ Δηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ θ. ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΟΤΣΑΛΑ θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα σο ε 
«Αλαζέηνπζα Αξρή» θαη 
2) ε εηαηξεία «……………………………………….….», πνπ εδξεύεη ζηελ …………………………………………, ηει: …………………………,Φαμ:…………………………., 
ΑΦΜ: ………………………………., Δ.Ο.Τ.: …………………………………….…., νλνκαδόκελε εθεμήο ζηελ παξνύζα ζύκβαζε «πξνκεζεπηήο», ζπκθσλήζακε 
θαη ζπλαπνδερζήθακε ηα εμήο:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κε ηελ ππ’αξηζκ………………….………………………. Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αλαζέηεη θαη ν δεύηεξνο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΡΙΙΜΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (CPV: 72315100-7),όπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ από ………………………. πξνζθνξά ηνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο όξνπο ηεο ππ’αξηζκ. 18/2017 δηαθήξπμεο, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην 
κέξνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, αληί ηνπ πνζνύ ησλ …………………………€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ. Αλαιπηηθόηεξα ε πξνκήζεηα 
πεξηιακβάλεη ηα θάησζη είδε: 
 

 
Σν παξαπάλσ πνζό ππόθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο  πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή : 
α) 4% πξνθαηαβνιή θόξνπ  
β) 2% (Ν. 3580/07) ππέξ ηεο Ψπρηθήο Τγείαο 
γ) ππέξ ΕΑΑΔΗΤ 0,06%, επ’ απηνύ ραξηόζεκν 2% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% 
δ) ππέξ ΑΕΠΠ 0,06%, επ’ απηνύ ραξηόζεκν & ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 3,6%   
 
Η πξνκήζεηα ησλ εηδώλ ζα πινπνηεζεί όπσο νξίδεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
Η δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ην έλα (1) έηνο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ ζπκβαηηθώλ πνζνηήησλ. 
 
ΔΝΑΡΞΗ ΤΜΒΑΗ:  ……../……../……..                                     ΛΗΞΗ ΤΜΒΑΗ:   ……../……../…….. 
 
 
 
  
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 
 
Η ζύμβαζη διέπεηαι από ηιρ  διαηάξειρ ηος Ν.4412/06 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή 
ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ». 
 
Σν πνζό ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ζα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνύρν ζε επξώ κεηά ηε ζεώξεζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ηνλ Πάξεδξν ηνπ 
Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην Ν.4152/2013. 
 
Ο πξνκεζεπηήο ππέβαιε ηελ ππ΄ αξηζκ. …………………………………………………… εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
………………………………………………………………………………………… πνζνύ …………........ 
 
 
 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

 Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ            Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
 
  

 
 

 
 
 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ …% ΓΑΠΑΝΗ 

        

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ……..€ ……..€ ……………€ 




