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                                                         ΑΔΑ:  

 ΑΔΑΜ:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 Λαμία, 14-08-2020  

 

5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

 Αριθμ. Πρωτ.: Β/17610   

    

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» (CPV:30000000-9) 

για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ (74.400,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Π.Π.Υ.Υ.2019. 

 

Τόπος 

Διαγωνισμού 

Τελική 

Ημερομηνία 

Υποβολής 

Προσφορών 

Χρόνος 

Διενέργειας 

Διαγωνισμού 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης 

 

 

Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 

Ημερομηνία 

10-09-2020 

Ημερομηνία 

11-09-2020 

Πλέον 

συμφέρουσα 

από 

Οικονομική 

άποψη 

Προσφορά 

Αποκλειστικά 

βάσει  της 

τιμής 

60.000,00€ πλέον 

ΦΠΑ (74.400,00€ 

συμπεριλαμβανομέν

ου ΦΠΑ) 

Ημέρα 

Πέμπτη 

Ημέρα 

Παρασκευή 

Ώρα 

14:30μ.μ. 

Ώρα 

11:00 π.μ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Νομοθεσία 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 

4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015 ) και ισχύουν 

2. Τις διατάξεις του ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων 

Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139 /27-6-1997) 

3. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

4. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
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5. Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 

(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

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

ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και της 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες», 

6. Τις διατάξεις του ν.2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α/2-3-2001), 

7. Τις διατάξεις του ν.2955/2001«Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό 

με τον Ν.3580/2007(ΦΕΚ Α΄134/18-06-2007), 

8. Τις διατάξεις του ν.3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα, 

9. Τις διατάξεις του ν.3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α/9-2-2007), 

10. Τις διατάξεις του ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007),  

11. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010), 

12. Τις διατάξεις του ν.3846/2010 άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010) περί «δημιουργίας βάσης δεδομένων 

Παρατηρητηρίου τιμών...» 

13. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

14. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

15. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», 

16. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

17. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1, 
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18. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

19. Τις διατάξεις του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

20. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

145/Α/05-08-2016), 

21. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.{του ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν. 4605/2019,αρθ.43 

(ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), του ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-2019), και του 

ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-2019) περί τροποποιήσεων του ν.4412/2016}, 

22. Την με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης», 

23. Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017) -Τροποποίηση Διατάξεων του Ν4412/2016 - 

Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, 

24. Του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και 

τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 

στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 

Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και 

ειδικότερα του Μέρους Γ΄(ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΦΟΡΕΩΝ), αρ.34 παρ.1  «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη 

στο παρόν διάταξη των νόμων 3580/2007, 3918/2011 και 2955/2001, ως και κάθε άλλη 

διάταξη ισχύουσας νομοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος, με 

την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις επόμενες παραγράφους». 

● των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

B. Αποφάσεις -Έγγραφα 

1. Τις διατάξεις του αρ.7, παρ.4 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες «Ο 

Διοικητής του Νοσοκομείου ………… στα καθήκοντα του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον 

Αναπληρωτή Διοικητή και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον Διευθυντή της Ιατρικής 

Υπηρεσίας». 

2. Την αρ. Α2β/Γ.Π.οικ. 24950 (ΦΕΚ 164/τ. ΥΟΔΔ/06-04-2017) Υπουργική Απόφαση με την 

οποία ο κ. Κολοκυθάς Ανδρέας ορίστηκε Αναπληρωτής Διοικητής του ΓΝΛαμίας και 

δυνάμει της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.32686 (ΦΕΚ 345/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/07-06-2019) Υπουργικής 

Απόφασης Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) αυτού. 
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3. Οι Διοικητές και οι Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι 

κοινοί Διοικητές και οι κοινοί Αναπληρωτές Διοικητές που διορίστηκαν στα υπό ενιαία 

Διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., εξακολουθούν να ασκούν τα 

καθήκοντα του Διοικητή και του Αναπληρωτή Διοικητή στα νοσοκομεία και στα 

αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ. της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4052/2012(Α΄41) 

αντίστοιχα, μέχρι την εφαρμογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με 

την παρ.5 του άρθρου2 του ν.4052/2012(Α΄41).Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 

που διορίστηκαν στα υπό ενιαία Διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. 

εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους στα αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ. της 

παρ.1του άρθρου 2 του ν.4052/2012(Α΄41), μέχρι το διορισμό νέων Διοικητών σε αυτά, 

κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου2 του 

ν.4052/2012(Α΄41) 

4. Το αρ.4662/14-09-16 έγγραφο της ΕΠΥ, με επισυναπτόμενο το αρ.88/07-09-16 (Θέματα 3, 4 

και 5) Απόσπασμα Πρακτικού της, και το αρ.4690/15-09-2016 έγγραφο επίσης της ΕΠΥ, με 

τα οποία η Επιτροπή κρίνει ότι «η διάταξη του άρθρου 3, περ. (δ) του Ν. 3580/2007 περί 

έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών από την ΕΠΥ, είναι, από την θέση σε ισχύ του 

Ν.4412/2016, καταργημένη και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται ή 

καθορίζονται από τους φορείς της παρ.1 του αρθρ.9 του ν.3580/2007, είτε ως αναθέτουσες 

αρχές είτε ως κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης 

οποιουδήποτε ποσού ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και 

συναφών υπηρεσιών, πλέον δεν εγκρίνονται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας».  

5. Τα αρ.4963/05-10-2016 και αρ.4972/06-10-2016 έγγραφα της ΕΠΥ, σύμφωνα με τα οποία 

«Τα δημόσια νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 

ν.3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισμό σύμφωνα το άρθρο 41 του 

ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής 

δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ), τις προμήθειές τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας 

τα οριζόμενα στο νόμο αυτό ….» 

6. Το  με αριθμ. ΑΠ Β2α/Γ.Π.13945/11-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΓ9Α465ΦΥΟ-360), έγγραφο του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το οποίο εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 

Οικονομικού έτους 2020, για το Νοσοκομείο Λαμίας. 

7. Το με αριθμ. 12/14-05-20 (ΘΕΜΑ 6ο)  (ΑΔΑ:ΨΛΒΧ4690ΒΜ-ΞΥ0 & ΑΔΑΜ:20REQ007174765) 

Απόσπασμα Δ.Σ. του ΓΝΛαμίας με το οποίο τροποποιήθηκε το ΠΠΥΥ 2019, συνολικού 

κόστους 12.277.205,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για 

την  προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας ενδεικτικού 

προϋπολογισμού για ένα έτος 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

μόνο βάσει τιμής. 

8. Η αριθμ. πρωτ: Β/17517/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΚΕ4690ΒΜ-ΑΕ1 & ΑΔΑΜ:20REQ007183093) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α: 1753 και ΚΑΕ: 7123 στο 

βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 

Προκηρύσσουμε: 

1. Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» (CPV:30000000-9) 

για τις ανάγκες  του ΓΝΛαμίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

(74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Π.Π.Υ.Υ.2019. 

ΑΔΑ: ΨΧ0Ν4690ΒΜ-ΗΑ9





5 

 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ΓΝΛαμίας στις 11-09-2020 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 

π.μ. από Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

3. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο 

Λαμίας Παπασιοπούλου Τέρμα, ΤΚ 35100 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο 

φάκελο. 

� Σημείωση: Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως την Πέμπτη 10-09-2020 και ώρα 

14:30μ.μ.  από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Για τις προσφορές 

αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από 

το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Προσφορές μετά τη λήξη της 

προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον 

φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό 

 Ο αριθμός της Διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, FAX, e-mail) 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε 

χωριστό φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η μορφή 

ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά δεν 

συνιστά λόγο απόρριψης αυτής. 

Οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απορρίψεως. 

 Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλλει. Η πιο 

πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 

φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις 

ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ν.4250/2014 (Α΄74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 

από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο κανονιστικές πράξεις ή τα 

έγγραφα της σύμβασης.      

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 

μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
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Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 

του ν.4250/2014. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον 

δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

5. Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr), στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) και στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας 

(http://hosplam.gr).  

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

�ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Όροι διακήρυξης, 

�ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές –Ποσότητες- Προϋπολογισμός 

�ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

�ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

�ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης 

�ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄  : Σχέδιο Σύμβασης 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. 

Λαμίας κο. Αποστόλου Ευάγγελο (τηλ: 22313-56664), Email: vapostolou@hosplam.gr). 

 

     

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ  

                                                                                                                            κ.α.α 

                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                      ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

Τίτλος προμήθειας/ CPV 

− Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες 

προσφορές σύμφωνα με τις Διατάξεις του 

Ν.4412/2016(άρθρο117)  

−  Προμήθεια «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- 

CPV:30000000-9» για τις ανάγκες  του ΓΝΛαμίας. 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ (74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Χρηματοδότηση 
- Ανάληψη Υποχρέωσης : 

-α/α 1753 και ΚΑΕ 7123  

Τόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας  

(Παπασιοπούλου τέρμα, Λαμία, ΤΚ 35131, Τμήμα 

Πρωτοκόλλου 

Δικαίωμα συμμετοχής Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα 

μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε 

���� κράτος-μέλος της Ένωσης 

���� κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) 

���� τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

���� τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 
Σφραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών ΠΕΜΠΤΗ 10-09-2020 & ΩΡΑ 14:30μ.μ. 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-09-2020 & ΩΡΑ 11:00μ.μ. 

Τόπος Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας - Τμήμα Προμηθειών 

Δημοσιότητα 

 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 ΚΗΜΔΗΣ 

 site της 5ης ΥΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals  

 site του ΓΝ Λαμίας http://hosplam.gr  
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Χρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(TEΥΔ) του αρ. 79 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ’, 

το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

- δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 

74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.  

-Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, 

το ΤΕΥΔ υποβάλλουν και υπογράφουν: 

α) οι διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο (Ο.Ε.,  Ε.Ε., Ε.Π.Ε. 

ή Ι.Κ.Ε. 

β) ο νόμιμος εκπρόσωπος, όταν  το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά 

πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( 

ΤΕΥΔ),   το οποίο φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού, για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου  του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις 

περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
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Τεχνική Προσφορά 

έγγραφα εκπροσώπησης. 

Εάν ο υποψήφιος   οικονομικός  φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν.4412/2016, το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( 

ΤΕΥΔ) περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά 

τους φορείς αυτούς. 

Ένας οικονομικός  φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά 

στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσοτέρων άλλων 

οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή  ο 

αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του  Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), μαζί με χωριστό 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μια από τις 

οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της 

ένωσης. 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς 

συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (τεχνικά 

χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία, 

κ.τ.λ..), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Β’. 

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του 

προσφερόμενου είδους η ποσότητα ανά συσκευασία η τιμή 

ανά μονάδα μέτρησης καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να 

είναι σύμφωνη με το Παρατηρητήριο Τιμών . 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να 

φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.  

Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται  η χώρα καταγωγής του 

τελικού προϊόντος. Στην  περίπτωση που ο προσφέρων 

,εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν ,πρέπει να 

δηλώνει στην προσφορά του ,την επιχειρηματική μονάδα στην 
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Οικονομική Προσφορά 

 

 

 

 

 

 

Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης 

οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν , καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασης της.       

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το 

τελικό προϊόν ,σε δική τους επιχειρηματική μονάδα ,στην 

προσφορά τους δηλώνουν  την επιχειρηματική μονάδα στην 

οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον 

τόπο εγκατάστασης της . 

Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και 

Υπεύθυνη δήλωση τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ,ότι  η 

κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση 

στην οποία ανήκει ή  η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά 

τη μονάδα κατασκευής  του τελικού προϊόντος  και ότι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος 

αντιπρόσωπος της έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας , σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω 

δηλώσεις , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Δ’, σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως. 

Το υπόδειγμα παρέχεται προς διευκόλυνση και χωρίς 

δέσμευση για τους συμμετέχοντες και συμπληρώνεται 

αναλόγως. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε 

σφραγισμένο φάκελο τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», ως 

κάτωθι: 

• Φυσικά πρόσωπα : 

1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για:   

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

ΑΔΑ: ΨΧ0Ν4690ΒΜ-ΗΑ9





11 

 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 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) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

3.Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 

Μητρώου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά 

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

• Νομικά Πρόσωπα: 

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου «Φυσικά 

Πρόσωπα». 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον διευθύνων 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε 

άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους 

εκπροσώπους του. 

Γλώσσα Εγγράφων 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται 

η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά 

ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, μόνο εφόσον  συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και 

μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα.  

Νόμισμα Ευρώ (€) 

 

 

Διενέργεια Διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από 

την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού , παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων του, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς.  

2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 

προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. Τα 

επιμέρους στάδια της διαδικασίας έχουν ως εξής: α) 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 

το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο . β) Στη 

συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους 

των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση 

το σχετικό κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. γ) 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 

των προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι 

με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Για όσες προσφορές 

δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 
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Προθεσμίες ολοκλήρωσης 

των σταδίων 

α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Σε περίπτωση που 

προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές με την 

ίδια ακριβώς τιμή, η επιλογή του αναδόχου γίνεται με 

κλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του 

Ν.4412/2016. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 100 και 102 και 117 του 

Ν.4412/2016 από την Επιτροπή του Διαγωνισμού . Κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία . Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσει 

πρακτικό και γνωμοδοτεί είτε για την  κατακύρωση της 

ανάθεσης στον «προσωρινό ανάδοχο» είτε την ματαίωση των 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 . 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής , η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο 

κατ΄ άρθρο 105 του ν. 4412/2016. Κατά της απόφασης αυτής 

χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 127 του ν. 

4412/2016 και τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας 

Διακήρυξης 

3.Οι Επιτροπές που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των 

διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός 

των κάτωθι προθεσμιών: α) η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται 

εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. β) 

Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, 

λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται 

τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής. Στην 

περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. γ) Η αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 

δ) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. ε) Η αξιολόγηση 

των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται 

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε 

αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του 

διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά 

διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
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4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον προσφέροντα  του 

οποίου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε σφραγισμένο φάκελο τα 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση προς το αρμόδιο όργανο του 

Γ.Ν. Λαμίας , προς έγκριση.  

Προσφορά 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το 

σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά 

αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος 

προμήθειας.  

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης απορρίπτονται. 

Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο 

από το ζητούμενο απορρίπτονται. 

 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

• κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική 

άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής. 

• Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να 

υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

 Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης απορρίπτονται.  

Ενστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν 

απαιτείται- (άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συμβάσεις άνω 

των 20.000 ευρώ είναι απαραίτητη - (άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

Κρατήσεις-χρόνος 

πληρωμής 

Για την καταβολή της Αμοιβής των Αναδόχων απαιτείται η 

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Ειδικότερα, η Αμοιβή καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών 

από τη χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προμήθειας 
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και με την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα  στο Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

Οι πληρωμές θα γίνονται για το σύνολο της αξίας μείον τις 

προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις 

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία 

ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

Αναλυτικά ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 

(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και  κρατήσεων της αρχικής καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016). 

Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

γ) 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω 

κρατήσεων πλην του φόρου) 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 

κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 

4% επί του καθαρού ποσού. 

(Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων ή αλλαγών των 

κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες κείμενες διατάξεις). 

Κυρώσεις σε βάρος του 

Αναδόχου 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, 

ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα 

προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 

Κατακύρωση 

Αποτελεσμάτων- 

Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει της 

τιμής στις προσφορές που θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο 
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Υπογραφή Σύμβασης στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 

Όταν ο ανάδοχος  ο οποίος προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική  άποψη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση 

γίνεται στον ανάδοχο με την επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 

κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη 

πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη και ούτω καθ’ 

εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από 

κλήρωση ( Ν.4412/2016 άρθρο 90). 

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης ( Ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3). 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει 

από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας. 

Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση θα αποσταλεί 

σχετική ανακοίνωση που θα αναφέρει και  την προθεσμία 

υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα πέντε 

(15) ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη 

διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 

του Ν.4412/2016. 

Διάρκεια Σύμβασης 
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρι την 

ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Τόπος-Χρόνος Παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στo Τμήμα 

Πληροφορικής του ΓΝΛαμίας σύμφωνα με τον πίνακα στο 

παράρτημα Β’ και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από το 

αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1. Η/Υ (desktop) 650,00€ 59 

2. 
Φορητός Η/Υ (laptops) 605,00€ 5 

3. 
Εκτυπωτής (Laser) 242,00€ 19 

4. 
Εκτυπωτής (Laser) 484,00€ 3 

5. Σαρωτής (Scanner) 403,00€ 3 

6. Πολυμηχάνημα (εκτυπωτής-φωτοτυπικό-

scanner-fax) 
483,87€ 3 

7. Λογισμικό διαχείρισης ευπαθειών Panda Patch 

Management Module 24,75€ 400 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ α/α: 

● α/α: 1 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (desktop) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. 

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του 

παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή 

αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με 

αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε 

τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, 

manualsκλπ) στην Ελληνική ή στην Αγγλική 

γλώσσα, τα οποία θα συνυποβάλλονται με την 

τεχνική προσφορά συνοδευόμενα υποχρεωτικά 

από το σχετικό URLλήψης τους στο διαδίκτυο. 

Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα 

τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε 

τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση υποχρεωτικά 

θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις 

της κατασκευάστριας εταιρείας ή του 

εκπροσώπου της ή της θυγατρικής της. 

ΝΑΙ   

Β. ΓΕΝΙΚΑ 

2. 
Τύπος περιβλήματος: Micro Tower ή Small Form 

Factor  
ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

3. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

4. 

Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι 

καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης 

τεχνολογίας με ανακοίνωση ή τελευταία 

ενημέρωση τους τελευταίους 12 μήνες πριν την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς (για το 

σύνολο του μηχανήματος), να κυκλοφορεί στην 

αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί 

αντικατάστασης / απόσυρσης.  

ΝΑΙ   

5. 

Τα επιμέρους τμήματα που συνθέτουν το 

σύστημα του υπολογιστή (περιλαμβανομένων 

του πληκτρολογίου, του ποντικιού και της 

οθόνης) να προέρχονται από την ίδια 

κατασκευάστρια εταιρία που αναγράφεται 

εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου 

είναι συσκευασμένα. Η κατασκευή και η 

συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο 

επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 

9001. 

Ειδικότερα τα επί μέρους τμήματα που 

συνθέτουν κάθε προσφερόμενο υπολογιστή 

(μητρική πλακέτα, σκληροί δίσκοι, οδηγός DVD 

drive, κάρτες,  κλπ.) είναι υποχρεωτικό να έχουν 

πιστοποιηθεί για την ορθή λειτουργία τους στο 

σύνολό τους από τον κατασκευαστή του 

υπολογιστή και να είναι συναρμολογημένα από 

το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστή και 

αυτό είναι υποχρεωτικό να τεκμηριώνεται με 

σχετική βεβαίωση που προέρχεται από τον 

κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπό του ή την 

θυγατρική του στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

6. 

Πιστοποιήσεις CE, ENERGYSTAR6.0 ή νεώτερο, 

EPEAT (Με την τεχνική προσφορά να 

υποβληθούν και οι σχετικές δηλώσεις 

συμμόρφωσης) 

ΝΑΙ   

7. 

Όλοι οι προσφερόμενοι προσωπικοί υπολογιστές 

θα πρέπει να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση 

και το ίδιο επακριβώς configuration 

ΝΑΙ  

 

8. 
Να παραδοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το 

σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή 
ΝΑΙ  

 

9. 

Να παραδοθούν όλοι οι συνοδευτικοί οπτικοί 

δίσκοι με τους οδηγούς κάθε συσκευής του 

συστήματος. Οι εν λόγω οπτικοί δίσκοι είναι 

υποχρεωτικό να προέρχονται από την 

κατασκευάστρια εταιρεία του Υπολογιστή. 

ΝΑΙ  

 

10. 

Να προσφέρεται με ενσωματωμένο αισθητήρα 

ελέγχου ανοίγματος του περιβλήματος του 

μηχανήματος (intrusionswitch) ώστε σε πιθανό 

άνοιγμα του μηχανήματος από μη 

εξουσιοδοτημένο χρήστη να ενημερώνεται ο 

administrator του δικτύου 

ΝΑΙ 
 

 

 

11. 
Επίπεδο θορύβου μετρούμενο στην θέση του 

χρήστη (operatorposition) και με χρήση του 
≤ 25 dB (A) 
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

σκληρού δίσκου (HDDload) σύμφωνα με ISO 

7779:2010 

Γ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 

12. 

Ο προσφερόμενος επεξεργαστής να έχει 

απόδοση τουλάχιστον 5525 μονάδες στο διεθνές 

αναγνωρισμένο μετροπρόγραμμα της 

ιστοσελίδας (PassMark CPU):: 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.

html  

ΝΑΙ   

13. Αριθμός Επεξεργαστών ≥ 1   

14. 
Να περιγραφεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της 

CPU 
ΝΑΙ  

 

15. Να αναφερθεί το ClockRate (GHz) ΝΑΙ  
 

16. 
Ημερομηνία ανακοίνωσης επεξεργαστή εντός 

του έτους 2019 ή μεταγενέστερο 
ΝΑΙ  

 

ΜΝΗΜΗ 

17. DIMM slots ≥ 2   

18. Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 8GB   

19. Μέγιστη Υποστηριζόμενη μνήμη (Gb) ≥ 32GB  
 

20. Tαχύτητα μνήμης ≥ 2666MHz  
 

21. Τεχνολογία μνήμης DDR4 ή ανώτερο ΝΑΙ  
 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

22. 
Σκληρός Δίσκος SSD τεχνολογίας SATA3 ή 

νεότερος  
ΝΑΙ   

23. Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων ≥ 1   

24. Χωρητικότητα δίσκου ≥ 256GB   

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

25. 
Κάρτα Δικτύου 100/1000 ή ταχύτερη, αυτόνομη 

ή ενσωματωμένη, με δυνατότητα Networkboot 
ΝΑΙ   

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 

26. DVD+/-RW Τεχνολογίας DualLayer ΝΑΙ   

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

27. 

Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY συμβατό με 

πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση 

Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε 

πλήκτρο 

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

28. 

Θα πρέπει να είναι της ίδιας κατασκευάστριας 

εταιρείας με την κεντρική μονάδα του 

υπολογιστή 

ΝΑΙ   

29. 
Σύνδεση με την κεντρική μονάδα του ΗΥ μέσω 

USB 
ΝΑΙ   

30. 
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα 

Windows 7/8/10  
ΝΑΙ   

ΠΟΝΤΙΚΙ 

31. 

Οπτικό ποντίκι, τουλάχιστον 2 πλήκτρων, με 

τροχό κύλισης, κατάλληλο για δεξιόχειρες και 

αριστερόχειρες. 

ΝΑΙ   

32. 

Θα πρέπει να είναι της ίδιας κατασκευάστριας 

εταιρείας με την κεντρική μονάδα του 

υπολογιστή 

ΝΑΙ   

33. Σύνδεση USB ΝΑΙ   

I/O ΘΥΡΕΣ 

34. Ελάχιστος συνολικός αριθμός θυρών USB 2.0  ≥ 2  
 

35. 
Ελάχιστος συνολικός αριθμός θυρών USB 3.1 ;h 

νεότερο (Gen1 ή/και Gen2) 
≥ 4  

 

36. Θύρα VGA (δεκτή και με μετατροπέα) ≥ 1  
 

37. Θύρα DisplayPort ≥ 1  
 

38. Θύρα DVI-D ή/και HDMI ≥ 1  
 

39. Θύρες δικτύου Ethernet RJ-45, 10/100/1000 ≥ 1  
 

40. Θύρες Audio-In, Audio-Out ΝΑΙ  
 

41. 

Θύρες Microphone, Headphone στο μπροστινό 

μέρος του μηχανήματος ξεχωριστές από αυτές 

της προηγούμενης παραγράφου 

ΝΑΙ  

 

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

42. 
Ενσωματωμένη στον επεξεργαστή (οn-board) ή 

ξεχωριστή 
ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 

43. Κάρτα ή κύκλωμα ήχου με κανάλια ήχου ΝΑΙ   

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

44. Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 210 W   

45. 

Το τροφοδοτικό θα πρέπει να καλύπτει πλήρως 

τις ανάγκες του συστήματος και θα είναι 

τεχνολογίας PFC (PowerFactorCorrection) active 

ή ισοδύναμης, με βαθμό απόδοσης 

(powersupplyefficiency) τουλάχιστον 87% σε 

φορτίο 100% 

ΝΑΙ   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

46. 

Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο 

Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Greek ή 

νεότερη έκδοση – Να συνοδεύεται από την άδεια 

χρήσης του – Να συνοδεύεται από CD 

εγκατάστασης - Να έχουν γίνει όλες οι 

αναβαθμίσεις (updates) μέχρι και 15 εργάσιμες 

ημέρες πριν από την παράδοση του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

47. 

Το σύστημα να έχει διαγνωστικά εργαλεία (Να 

αναφερθεί το λογισμικό μέσω του οποίου 

υλοποιείται) 

ΝΑΙ   

ΟΘΟΝΗ 

48. ≥21,5’’ LED ΝΑΙ   

49. 

Θα πρέπει να είναι της ίδιας κατασκευάστριας 

εταιρείας με την κεντρική μονάδα του 

υπολογιστή 

ΝΑΙ   

50. 
Πιστοποίηση CE (ConformitéEuropéene)  ΝΑΙ 

  

51. 

Να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: 

TCOCertifiedDisplays 7.0 ή νεώτερο,  EnergyStar 

7.0 ή νεώτερο, EPEAT, TÜV GS  

ΝΑΙ 
  

52. 

Να προσφέρεται Zero pixel  υποστήριξη είτε από 

το ανάδοχο, είτε από τον κατασκευαστή. Να 

υποβληθεί και σχετική δήλωση του προσφέροντα 

ή του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 
  

53. 
Αναλογία οθόνης (Aspect Ratio) 16:9 ΝΑΙ 

  

54. 
Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1920 pixels NAI 

  

55. 
Κάθετη ανάλυση τουλάχιστον 1080 pixels NAI 

  

56. 

Είσοδοι ψηφιακής διασύνδεσης DVI-D ή/και 

HDMI και DisplayPort (σύμφωνα με τις θύρες Ι/Ο 

της Κεντρικής Μονάδας) 

ΝΑΙ 
  

57. 

Κάθε οθόνη θα συνοδεύεται από ένα 

τουλάχιστον καλώδιο ψηφιακής σύνδεσης της 

οθόνης το οποίο θα πρέπει να αναγράφεται στο 

τεχνικό φυλλάδιο της οθόνης ως συστατικό της 

συσκευασίας της. Σε άλλη περίπτωση το 

προσφερόμενο καλώδιο θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή με 

αποδεκτή τεκμηρίωση την βεβαίωση του 

κατασκευαστή ή του εκπροσώπου του ή της 

θυγατρικής του 

ΝΑΙ 
  

58. 

Να παρέχεται το απαραίτητο καλώδιο AC 

τροφοδοσίας 
ΝΑΙ 
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

59. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για ανταλλακτικά και 

εργασία με παραλαβή και επιστροφή από και 

προς τα σημεία εγκατάστασης των συστημάτων 

(On-Site) την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον 

κατασκευαστή με ευθύνη του αναδόχου. 

Περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών 

επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των 

συσκευών, δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή 

αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, 

τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από 

το/στο χώρο της Υπηρεσίας. Να αποδεικνύεται 

από επίσημη δήλωση αναδόχου και 

κατασκευαστή. 

≥ 3 χρόνια   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

60. 

Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν στην 

υπηρεσία έτοιμα προς λειτουργία και προς 

σύνδεση στο δίκτυο της Υπηρεσίας, μαζί με όλα 

τα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία και τη 

διασύνδεσή τους (καλώδια δικτύου και καλώδια 

συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, βοηθητικά 

προγράμματα), καθώς και τις απαραίτητες άδειες 

χρήσης του λειτουργικού συστήματος 

ΝΑΙ   

61. 

Κατά την παραλαβή, η Επιτροπή Παραλαβής, 

ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά 

δείγματα σε ποσοστό 10% (στην πλησιέστερη 

ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της 

παραδοθείσας ποσότητας, την τήρηση των 

τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τη 

διακήρυξη και την τεχνική προσφορά του 

αναδόχου 

ΝΑΙ   

● α/α: 2 

Φορητοί Η/Υ (laptops) με Ποντίκι και Φορτωμένο Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10 

Professional τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. 

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του 

παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή 

αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με 

αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά 

φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manualsκλπ) 

στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, τα οποία 

θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά 

συνοδευόμενα υποχρεωτικά από το σχετικό URL 

λήψης τους στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση που 

ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά 

φυλλάδια, η τεκμηρίωση υποχρεωτικά θα γίνεται 

με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της 

κατασκευάστριας εταιρείας ή του εκπροσώπου 

NAI   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

της ή της θυγατρικής της. 

2. 

Ο προσφερόμενος φορητός ηλεκτρονικός 

υπολογιστής πρέπει να είναι σύγχρονης 

τεχνολογίας με ημερομηνία ανακοίνωσης ή 

τελευταίας ενημέρωσης μέσα στους τελευταίους 

δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία 

κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στη 

διεθνή αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση 

περί αντικατάστασης/απόσυρσής του 

ΝΑΙ   

3. 

Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του 

φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή να 

προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια 

εταιρία που αναγράφεται εμφανώς πάνω σε 

αυτά και στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα. 

Η κατασκευή και η συναρμολόγηση είναι 

υποχρεωτικό να έχει γίνει σε εργοστάσιο 

επώνυμου κατασκευαστή με διεθνή παρουσία 

και πιστοποίηση ISO 9001 και ISO-14001 

ΝΑΙ   

4. 

Τα επιμέρους τμήματα που συνθέτουν τον 

προσφερόμενο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(μητρική πλακέτα, σκληρός δίσκος κλπ,) είναι 

υποχρεωτικό να έχουν πιστοποιηθεί για την ορθή 

λειτουργία τους στο σύνολό τους από τον 

κατασκευαστή του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

να είναι συναρμολογημένα, στην προσφερόμενη 

σύνθεση, από το εργοστάσιο κατασκευής του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και αυτό είναι 

υποχρεωτικό να τεκμηριώνεται με σχετική 

βεβαίωση που προέρχεται από τον 

κατασκευαστή ή εκπρόσωπό του στην Ελλάδα. 

Το ίδιο ισχύει και για το mouse το οποίο αφενός 

θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική 

μονάδα και αφετέρου θα διαθέτει το δικό του 

αριθμό προϊόντος (Product number). 

ΝΑΙ   

5. 
Όλοι οι προσφερόμενοι φορητοί Η/Υ θα  πρέπει 

να έχουν την ίδια σύνθεση 
ΝΑΙ   

6. 

Ο προσφερόμενος επεξεργαστής να έχει 

απόδοση τουλάχιστον 5000 μονάδες στο διεθνές 

αναγνωρισμένο μετροπρόγραμμα της 

ιστοσελίδας (passmark CPU): 
https://www.cpubenchmark.net/ 

ΝΑΙ   

7. 
Να περιγραφεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική της 

CPU 
ΝΑΙ   

8. Να αναφερθεί το ClockRate (GHz) ΝΑΙ   

9. 
Ημερομηνία ανακοίνωσης επεξεργαστή εντός του 

έτους 2018 ή μεταγενέστερο 
ΝΑΙ   

10. Μνήμη: Τουλάχιστον 4GB (1x4G DDR4 2400MHz) ΝΑΙ   

11. 
Ασύρματες συνδέσεις: 802.11 a/b/g/n/ac 1x1 
WiFi και Bluetooth 

ΝΑΙ   

12. Σκληρός Δίσκος: ≥ 250GB SSD SATA3 ΝΑΙ   

13. Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

14. 

Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο 
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Greek ή 
νεότερη έκδοση – Να συνοδεύεται από την 
άδεια χρήσης του – Να συνοδεύεται από CD 
εγκατάστασης - Να έχουν γίνει όλες οι 
αναβαθμίσεις (updates) μέχρι και 15 εργάσιμες 
ημέρες πριν από την παράδοση του 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

15. Tray Loading Dual Layer DVD Burner ΝΑΙ   

16. 
Κάρτα Δικτύου 100/1000 Mbps (ενσωματωμένη 

ή εξωτερική με αντάπτορα) 
ΝΑΙ   

17. 

Διάσταση οθόνης τουλάχιστον 15,6’’ Anti-Glare 

LED με ανάλυση τουλάχιστον 1366 x 768 και 

aspect ratio 16:9 

ΝΑΙ   

18. 

Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο 101 πλήκτρων – 

τύπου QWERTY με μόνιμη αποτύπωση 

χαρακτήρων και με αποτύπωση Ελληνικών και 

Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο της 

αλφαβήτου. 

Το πληκτρολόγιο είναι υποχρεωτικό να είναι 
Spill-resistant isolated και να διαθέτει ξεχωριστό 
Numeric Pad  

ΝΑΙ   

19. 
Ενσωματωμένη Web camera, μικρόφωνο και 
ηχεία 

ΝΑΙ   

20. 

Κάθε φορητός υπολογιστής να συνοδεύεται από 

ενσύρματο οπτικό ποντίκι ή ασύρματο οπτικό 

ποντίκι 

ΝΑΙ   

21. 

Να διαθέτει μπαταρία εσωτερική τουλάχιστον 

42 Whr, ιόντων λιθίου, επαναφορτιζόμενη. Να 

δύναται να αντικατασταθεί από το χρήστη. 

ΝΑΙ   

22. 
Υποδοχές: Τουλάχιστον ≥2xUSB 3.1, ≥1xUSB 2.0, 
≥1XHDMI, 1XRJ45 και υποδοχή ακουστικών και 
μικροφώνου 

ΝΑΙ   

23. 
Θύρα VGA (δεκτή και με μετατροπέα ή 
εξωτερικό αντάπτορα) 

ΝΑΙ   

24. 
Πιστοποιήσεις : Τουλάχιστον CE, Energy Star και 
EPEAT 

ΝΑΙ   

25. Θήκη αποθήκευσης/μεταφοράς ΝΑΙ   

26. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για ανταλλακτικά 

και εργασία με παραλαβή και επιστροφή από 

και προς τα σημεία εγκατάστασης των 

συστημάτων (On-Site) την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα από τον κατασκευαστή με ευθύνη του 

αναδόχου. Περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή 

υπηρεσιών επισκευής και τεχνικής υποστήριξης 

όλων των συσκευών, δηλ. την υποχρέωση 

επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα 

εξαρτήματα, τις εργασίες, έξοδα μετακίνησης 

τεχνικού, την παραλαβή/παράδοση από το/στο 

χώρο της Υπηρεσίας. Να αποδεικνύεται από 

επίσημη δήλωση αναδόχου και κατασκευαστή. 

>=3   
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● α/α: 3 

Εκτυπωτές (Laser) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση  Παραπομπή 

1. 
Τεχνολογία εκτύπωσης 

Laser   

2. 
Δυνατότητα δικτύωσης 

ΝΑΙ   

3. Μέγεθος χαρτιού (max) 

Α4, Α5, Α6, Β5, 

Executive, Folio, 

Legal, Letter 

  

4. Είδος εκτύπωσης 
Ασπρόμαυρη 

εκτύπωση 
  

5. Ταχύτητα Εκτύπωσης (σ.α.λ.) >=44 ppm   

6. Μέγιστη Ανάλυση 1200Χ1200 dpi   

7. Συνδέσεις Ethernet/USB   

8. Τροφοδοσία Χαρτιού >=250 φύλλα   

9. Εκτύπωση Διπλής Όψης NAI   

10. Μνήμη Εκτυπωτή >=512 ΜΒ   

11. 
Όγκος Εκτύπωσης – Μέγιστος Μηνιαίος κύκλος 

εργασίας (σελίδες) 

>=120.000 

σελ./μήνα 
  

12. Οθόνη LCD ΝΑΙ   

13. Energy Star ΝΑΙ   

14. Εγγύηση  >=3 έτη On Site   

15. Να περιέχονται καλώδια σύνδεσης USB ΝΑΙ   

16. Toner που δέχεται >= 10K   

● α/α: 4 

Εκτυπωτές (Laser) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση  Παραπομπή 

1. 
Τεχνολογία εκτύπωσης 

Laser   

2. 
Δυνατότητα δικτύωσης 

ΝΑΙ   

3. Μέγεθος χαρτιού (max) 

Α4, Α5, Α6, Β5, 

Executive, Folio, 

Legal, Letter 

  

4. Είδος εκτύπωσης 
Ασπρόμαυρη 

εκτύπωση 
  

5. Ταχύτητα Εκτύπωσης (σ.α.λ.) >=61 ppm (A4)   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση  Παραπομπή 

6. Μέγιστη Ανάλυση 1200Χ1200 dpi   

7. Συνδέσεις 
Ethernet/USB/

WiFi 
  

8. Τροφοδοσία Χαρτιού >=100 φύλλα   

9. Εκτύπωση Διπλής Όψης NAI   

10. Μνήμη Εκτυπωτή >=512 ΜΒ   

11. 
Όγκος Εκτύπωσης – Μέγιστος Μηνιαίος κύκλος 

εργασίας (σελίδες) 

>=300.000 

σελ./μήνα 
  

12. Οθόνη LCD ΝΑΙ   

13. Energy Star ΝΑΙ   

14. Εγγύηση  >=3 έτη On Site   

15. Να περιέχονται καλώδια σύνδεσης USB ΝΑΙ   

16. Toner που δέχεται >= 10K   

● α/α: 5 

Σαρωτές (Scanners) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση  Παραπομπή 

1. 
Τύπος σάρωσης 

Αυτόματος  

Τροφοδότης 

Εγγράφων ADF, 

Duplex 

Scanning, 

εφαρμογή 

χρήστη μέσω 

TWAIN 

  

2. 
Ανάλυση Σάρωσης >= 600dpi 

  

3. Κύκλος Λειτουργίας (ημερησίως) 
>= 6000 σελίδες 

  

4. Μνήμη 
>= 128 ΜΒ 

  

5. Βάθος bit 

24 bit 

εξωτερικά / 48 

bit εσωτερικά 
  

6. Επίπεδα κλίμακας του γκρι 

8 bit εξωτερικά 

/ 16 bit 

εσωτερικά 
  

7. Μορφή αρχείων σάρωσης 
BMP, PNG, GIF, 

JPEG, Single-
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση  Παραπομπή 

Page PDF, 

Multi-Page PDF, 

Multi-TIFF, TIFF, 

RTF, TXT, OCR 

(for iScan only), 

XPS, DOC, XLS, 

PPT, DOCS, 

XLSX, PPTX, 

HTML 

8. Συνδεσιμότητα 

USB 2.0 

compatible, 

Πιστοποίηση 

TWAIN 

  

9. Εντοπισμός εμπλοκής χαρτιού 
ΝΑΙ 

  

10. Μέγεθος Σάρωσης 

216X356 mm 

(max) – 50X50 

mm (min) 
  

11. 
Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη >= 80 φύλλα 

  

12. 

Ταχύτητα Σάρωσης 

200dpi, A4 

Simplex: >= 

30ppm Duplex: 

>= 60ipm 

 

 

13. 

300dpi, A4 

Simplex: >= 

30ppm Duplex: 

>= 60ipm 

 

 

14. 

Συμβατότητα Λειτουργικών Συστημάτων Win XP 

/Vista/Win7/ 

Win8/Win10 
  

15. Συμπεριλαμβανόμενο Λογισμικό 

Twain Driver, 

ISIS Driver   

● α/α: 6 

Πολυμηχάνημα (εκτυπωτής-φωτοτυπικό-scanner-fax) με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ   Παρατηρήσεις  

Α1. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα 

είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να 

τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά 

φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα 

συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Τα εγχειρίδια 

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει να είναι στην ελληνική  γλώσσα. 

Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση 

θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της 

κατασκευάστριας εταιρίας. 

Β.   ΓΕΝΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Β1. Μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας Laser,καινούριο ως προς όλα τα 

μέρη του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής) και να μην έχει 

ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (Κατάσταση EndofLife). 

Υποβολή δήλωσης με την τεχνική του εργοστασίου κατασκευής όπου 

θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην 

αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του. 

ΝΑΙ   

Β2. Λειτουργίες μηχανήματος: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, 

τηλεομοιοτυπία 
NAI   

Β3. Μέγεθος χαρτιού: Α4 ΝΑΙ   

Β.4   ΕΚΤΥΠΩΣΗ    

Β4.1Ασπρόμαυρη εκτύπωση και αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. ΝΑΙ   

Β4.2 Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4) ≥40ppm   

Β4.3Ανάλυση εκτύπωσης  
≥1200 x 1200 

dpi  
  

Β4.4 Συμβατές γλώσσες εκτύπωσης PCL5, PCL6  Postscript 3 (PS3) ΝΑΙ   

Β.5ΣΑΡΩΣΗ    

Β5.1Τύπος σαρωτή: επίπεδος, ADF, έγχρωμη διπλής σάρωσης ΝΑΙ   

Β5.2Ανάλυση σάρωσης  ≥600x600dpi   

Β5.3 Ταχύτητα σάρωσης (Α4)στα 300dpi (mono) ≥40ipm   

Β5.4 Δυνατότητα σάρωσης σε e-mail, ftp, SMB ΝΑΙ   

Β5.5 Μορφή αρχείων σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF ΝΑΙ   

B.6ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ    

Β6.1Ανάλυση αντιγραφής  ≥600 x 600dpi    

Β.8 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Β8.1. Μνήμη μηχανήματος  ≥ 512MΒ   

Β8.2. Μέγιστη μηνιαία παραγωγικότητα ( Maximum Duty Cycle ) 
≥50.000 

σελίδες/μήνα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β8.3.Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη (ADF) ≥50 φύλλα   

Β8.4.Τροφοδοσία χαρτιού ≥250 φύλλα   

Β8.5.Χωρητικότητα εξόδου ≥150 φύλλα   

Β8.6. ΘύραEthernet 10/100/1000TX&USB (2.0 ή καλύτερο) NAI   

Β8.7.Υποστηριζόμενα OS: Τουλάχιστον Windows (7, 8, 8.1, 10,) 

Δυνατότητα εκτύπωσης από παλιότερες εκδόσεις WINDOWS (XP, 

VISTA) 

ΝΑΙ   

Β8.8. Να διαθέτει ξεχωριστό drum& developer και η διάρκεια ζωής του 

τυμπάνου να είναι μεγαλύτερη από 80.000 σελ 
ΝΑΙ   

Β8.9. Να διαθέτει tonerδιάρκειας μεγαλύτερης ή ίσης των 7.000 σελ.  

στην πρώτη αλλαγή χωρίς να υπολογίζεται το αρχικό(startertoner), Το 

πολυμηχάνημα να μπορεί να δεχτεί και toner τρίτου κατασκευαστή.  
ΝΑΙ   

Β8.10. Σήμανση CE.  

Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί η σχετική δήλωση 

συμμόρφωσης. 

ΝΑΙ   

Β8.11.  Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS. ΝΑΙ    

Β8.12.Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τουλάχιστον ένα 

από τα πρότυπα  

EnergyStar, BlueAngel, ήNordicSwan.  

ΝΑΙ 

 
  

Γ.   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

Γ1. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα πιστοποιητικά ISO 

9001 και ΙSO14001, τα οποία υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. 
ΝΑΙ   

Γ2. Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και των συνοδευτικών 

λογισμικών για κάθε συσκευή για τα  λειτουργικά συστήματα που 

αναφέρονται στην προδιαγραφή Β8.9 του παρόντος πίνακα. 

ΝΑΙ   

Γ3. Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε 

ηλεκτρονική μορφή. 
ΝΑΙ   

Γ4. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα 

καλώδια σύνδεσης (π.χ. Ethernet) καθώς και όλα τα απαιτούμενα 

παρελκόμενα 

ΝΑΙ   

Δ.  ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    

Δ1. Εγγύηση κατασκευαστή  2 έτη   
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● α/α: 7 

   Λογισμικό διαχείρισης ευπαθειών Panda Patch Management Module 

Τον τελευταίο καιρό η πλειοψηφία των κυβερνοεπιθέσεων έχει παρατηρηθεί ότι εκμεταλλεύεται 

παρωχημένα συστήματα και εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών, ανακαλύπτοντας τρωτά σημεία. 

Ευπάθειες που δεν έχουν ενημερωθεί, αν και υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για εβδομάδες 

ή ακόμη και μήνες πριν από την παραβίαση. Ο κίνδυνος παραβίασης από τους επιτιθέμενους που 

χρησιμοποιούν τρωτά σημεία και η πιθανότητα ότι μια τρωτότητα θα είναι ο τρόπος για μια 

επίφοβη επίθεση, επιδεινώνεται από τη δυσκολία της ενημέρωσης των συστημάτων. Μεταξύ 

αυτών είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αύξηση της πολυπλοκότητας και του αριθμού των 

ευάλωτων τελικών σημείων, συστημάτων και εφαρμογών και η διαχείρισή τους με εργαλεία που 

δε συνδέονται με συστήματα ασφαλείας. Το Panda Patch Management Module αποτελεί ένα 

κεντρικοποιημένο εργαλείο διαχείρισης όλων των ΗΥ του δικτύου με το οποίο με κεντρικό και 

εύκολο τρόπο ελέγχουμε, παρακολουθούμε και αποτρέπουμε περιστατικά παραβίασης της 

ασφάλειας σε όλα τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο δίκτυο. Επομένως αποτελεί  ένα 

σημαντικό τεχνικό εργαλείο συμμόρφωσης με την υποχρέωση του GDPR. Tεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1.  
Panda Patch Management Module (400 

άδειες μέχρι 21/11/2022)  
ΝΑΙ   

 

● Ειδικοί Όροι: 

1. Να δοθεί χρόνος εγγύηση καλής λειτουργίας ως αναφέρεται κατ’ είδος στα 

χαρακτηριστικά,on site, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δε 

θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του όλου μηχανήματος προερχόμενη από τη συνήθη 

και ορθή χρήση του και δε θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, 

υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.  

2. Να δίνεται ο συντομότερος χρόνος παράδοσης (όχι μεγαλύτερος των τριάντα (30) 

εργάσιμων ημερών). 

3. Το σύστημα θα συνοδεύεται από καθετί απαραίτητο, ώστε να παραδοθεί σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

4. Κατά την παραλαβή η οποία θα γίνεται στα γραφεία του Τμήματος Πληροφορικής του 

Νοσ/μείου μας, θα παραδοθούν και όλο το απαιτούμενο συνοδευτικό υλικό (τεχνικά 

εγχειρίδια, οδηγοί εγκατάστασης, πιστοποιητικά αυθεντικότητας κλπ.). 

5. Αν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία προκύψει προσφορά ανά τεμάχιο Η/Υ μικρότερη της 

προϋπολογισθείσας, το υπολειπόμενο ποσό, θα αξιοποιηθεί με την παραγγελία επιπλέον 

τεμαχίων (ΗΥ ή/και εκτυπωτών) από τον ανάδοχο που θα προκύψει, με τις προδιαγραφές 

και το κόστος που θα προκύψει ανά τεμάχιο από το διαγωνισμό, μέχρι κάλυψης της 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

− Ονομασία: 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΛΑΜΙΑΣ 

− Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :   

− Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ 35100 ΛΑΜΙΑ 

− Αρμόδιος για πληροφορίες:  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

− Τηλέφωνο: 22313-56664 

− Ηλ. ταχυδρομείο: vapostolou@hosplam.gr 

− Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):…………………… 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την 

ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον 

απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
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Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 

ΜΕΡΟΣ ΙΙI: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. Συμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 

2. Δωροδοκία 

3. Απάτη 

4. Τρομοκρατικά εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

 

Εάν ναι, αναφέρεται: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση») 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

 

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ή  

[] Ναι [] Όχι 
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ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[] Ναι [] Όχι 

[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων: λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

[] Ναι [] Όχι 
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προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 

ΜΕΡΟΣ ΙV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

[…] 
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εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

ΜΕΡΟΣ VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται στην παρούσα, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στην παρούσα), προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς 

 

A/A 
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Π.Τ/TIMH 

Π.Τ 

1.  
   

 
   

2.  
   

 
   

3.  
   

 
   

4.  
   

 
   

5.   
 

  
   

6.   
 

  
   

7.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας 

Κατάστημα 

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης ………..ΕΥΡΩ 

Προς 

5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ  

 ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ  

Τ.Κ. 31135, ΛΑΜΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡΩ…….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ…………….. (και ολογράφως)…….……………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή μας, υπέρ της 

εταιρείας………………………………..……. 

ΑΦΜ……………………………………Δ\νση…………………………………………………… 

Προς……………………………………….……………………..……………………………. 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί 

σας για την προμήθεια ………………( αρ.διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών του ……….. και 

το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

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

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

O  χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 

συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει τρείς (3) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική 

παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. 

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄:  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                        

5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

 

                                                           ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ.…………… 

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας 

και της εταιρείας «…………………………»  

για την ανάθεση της Προμήθειας «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» (CPV: 30000000-9)                                 

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στην Λαμία  σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας που εδρεύει στη Λαμία, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΑΝΔΡΕΑ 

Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ο οποίος ορίστηκε Αναπληρωτής Διοικητής δυνάμει της υπ’ αριθμ: Α2β/Γ.Π.οικ. 

24950 (ΦΕΚ 164/τ. ΥΟΔΔ/06-04-2017) και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) αυτού, 

το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.32686  (ΦΕΚ 345/τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ/07-06-2019), και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η 

Αναθέτουσα Αρχή», 

Και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην  …………………….., Τηλ.: ………………, Fax: 

……………………., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στην ΔΟΥ ………........... και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. ……………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και 

η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»  

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Την υπ. αριθ. πρωτ. Β/…………… Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη αναδόχου  

2) Την υπ. αριθ. ………………… με Α.Δ.Α. …………………. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον Ανάδοχο 

και την αριθμ. πρωτ. ………………. με Α.Δ.Α. …………………… Aπόφαση  Aνάληψης υποχρέωσης, η οποία 

φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α …….) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Ανάδοχο σχετικά με την 

υλοποίηση της προμήθειας.  

ΑΔΑ: ΨΧ0Ν4690ΒΜ-ΗΑ9





40 

 

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

Προμήθεια: «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» (CPV: 30000000-9)                                 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης και της υλοποίησης της προμήθειας (τμηματική – οριστική). 

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στην Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στην Σύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος.  

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 

εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.  

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, 

καθώς και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά 

σειρά ισχύος: α) την Σύμβαση, β) την Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας .  

Άρθρο 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής 

που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την εκπλήρωση  της …………… …………………………..Η 

υλοποίηση της  προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε 

συνδυασμό με τους όρους της αριθμ. πρωτ. Β/……………(ΑΔΑ: ………..)  Διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. 

Β/ ................... (ΑΔΑ: ………………) απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

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

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

Άρθρο 3 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει  τη συμβατική ποσότητα μέσα σε τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την λήψη της παραγγελίας.  

Η  Παράδοση – Παραλαβή των Υλικών Θα γίνεται βάσει των σχετικών άρθρων 206,207,208,209 και 

213 του Ν.4412/2016. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται με ευθύνη - μέριμνά του και δικά του μεταφορικά μέσα να 

παραδώσει τα είδη που παραγγέλθηκαν στα γραφεία του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσ/μείου 

μας, μαζί με όλο το απαιτούμενο συνοδευτικό υλικό (τεχνικά εγχειρίδια, οδηγοί εγκατάστασης, 

πιστοποιητικά αυθεντικότητας κλπ.). 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή 

του Γ.Ν.Λαμίας. 
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Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν,  

απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της με μέχρι την οριστική παράδοση των 

ειδών σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει/λύσει τη  

σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, 

 ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την επέλευση της λύσης λόγω 

της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των 

υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των 

υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. 

Άρθρο 5 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 Ο προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016. 

Άρθρο 6 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 

………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….% ……………………. 

ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών 

(……………..,…€).  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό 

αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά 

από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα 

περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές από τον Αγοραστή 

προς τον Ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και τις 

ισχύουσες διατάξεις. Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού της προμήθειας, περιλαμβάνεται το 

σύνολο των προβλεπομένων επιβαρύνσεων του Προμηθευτή για την πλήρη εκτέλεση αυτής. Κατά 

την πληρωμή ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες, από το νόμο, κρατήσεις και την 

παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα: 

- Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: 0,07% 

-Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 

- Φόρος: {1% για υγρά καύσιμα, 4% για λοιπά αγαθά και 8% για υπηρεσίες} 

- Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 0,02% {παράγραφος 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄147/08-08-2016)} 

- Υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: 0,06% (με την επιφύλαξη του άρθρου 350 παρ. 

3 του Ν 4412/2016) 

Ο Φ.Π.Α επί της % στον οποίο ανάγεται η  προμήθεια  βαρύνει το Νοσοκομείο. 
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Άρθρο 7 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 

…………………………εγγυητική επιστολή της …………………ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού (€) (5% της συμφωνούμενης 

με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος τριών (3) 

μηνών, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό 

Προμηθειών Δημοσίου.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη 

ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση 

παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από 

την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.  

Άρθρο 8 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία 

καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 

στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.  

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης,  να  αναφέρει εγγράφως και 

να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την συμβατική υπηρεσία, σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους 

εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

 6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.  

7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 

που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  
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Άρθρο 9 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

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

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

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

από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το 

άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.  

Άρθρο 10 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Άρθρο 11 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                     

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν έχει υλοποιηθεί πλήρως το αντικείμενό της, γίνει η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

Άρθρο 12 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ. πρωτ. Β/……………. Διακήρυξη του σχετικού 

διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 

συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή 

διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι 

η ακόλουθη:  

α) Η παρούσα σύμβαση  

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου  

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

δ) Η προσφορά του Αναδόχου 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση του με φαξ ή Email.  

Άρθρο 13 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν 

προαναφερθεί στην  διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
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Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, 

με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 

το Ελληνικό και το Κοινοτικό. 

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

προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, 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 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.  

● Η παρούσα, αφού γράφηκε σε (3) τρία όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε 

ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για το  Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας                                                                              Για τον Ανάδοχο 

             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
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