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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 

 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, CPV 30200000-1, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.173,96 €, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.» 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016),όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 

143/28-6-2014), 

3. 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,   

4. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες Διατάξεις» ( ΦΕΚ Α΄ 120/29-05-2013), 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-2011), 

6. 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» (Φ.Ε.Κ. Α΄112/13-7-2010), 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), 
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8. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 

9. Το Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄/ 11-05-2010),άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων 
του Ν. 3580/07, 

10. την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 90975 απόφαση, ΦΕΚ 1104 Υ.Ο.Δ.Δ/27.12.2019, σχετικά με το 
διορισμό Διοικητή στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

11. την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 62579 απόφαση, ΦΕΚ 4031 Υ.Ο.Δ.Δ/11.10.2021, σχετικά με την  
παραίτηση του  Διοικητή του Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

12. την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 5242 απόφαση, ΦΕΚ 169 Υ.Ο.Δ.Δ/01.02.2021, σχετικά με το 
διορισμό της Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ 
ΑΤΤΙΚΗΣ. 

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται έως του ποσού των 
37.174,01 € και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» KAE 7123α,  

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 
1. Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά 

για την παροχή των ειδών του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα 

φέρει την ένδειξη, «Προσφορά  για την υπ’ αριθμ. 66/2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια εξοπλισμού 

Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου, με CPV 

30200000-1, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.173,96 €, συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24%», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου μέχρι την  

ΠΑΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-05-2022 και ώρα 15.00 μ.μ. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213.2061792.  

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ –– ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ/ΤΜΧ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ/ΤΜΧ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

Η1012002 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ 29 595,00 € 142,80 € 737,80 € 

Η1012105 ΟΘΟΝΕΣ ΤΕΜ 49 170,00 € 40,80 € 210,80 € 

Η1012025 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ZEBRA ΤΕΜ 1 275,00 € 66,00 € 341,00 € 

Η1012080 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΤΕΜ 11 149,00 € 35,76 € 184,76 € 
Η1012100 SCANNER ΤΕΜ 8 130,00 € 31,20 € 161,20 € 

Η1012099 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ TEM 4 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 29.979,00 €   

Φ.Π.Α. 24% 7.194,96 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 37.173,96 € 

 
2. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους ολόκληρη την ποσότητα 
για κάθε είδος. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

3. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
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Α. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Τρόπος σύνταξης  προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο από 
τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

      Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς: Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 
1.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
1.2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ» 
1.3. Το αντικείμενο της πρόσκλησης. 
1.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 
1.5. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα. 
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να 
φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε κλειστό φάκελο. 
Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 
Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: 
2.1. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α, β και γ στοιχεία:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός 
φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 
του ίδιου άρθρου,  
β) την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή 
περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 

εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης.  

γ) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο 
εκπρόσωπο με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 
4412/2016 περί αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω 
παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των 
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγεί. 

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ωε τέτοιες. 
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 Δεσμεύεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για την απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι 
Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό 
αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της 
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και 
συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι 
αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) 
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 
2.2. Τεχνική προσφορά στην οποία: α) θα αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με 
τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, β) τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» πιστοποιητικά.  
2.3. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και 
αντίγραφο) την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη 
σε έντυπη μορφή επί ποινή αποκλεισμού με τη συμπλήρωση του Πίνακα του Παραρτήματος 
Β, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Επισημαίνεται  ότι η προσφερόμενη τιμή 
της οικονομικής προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ. 
2.4. Φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

I. απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της 
προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, 
άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε 
αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το 
απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν 
το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε, για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

II. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Ειδικά για 
την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

III. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή 
το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή  υπό 
αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα 
φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

IV. πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να 
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.  

V. α. Δικαιολογητικό σήμανσης CE, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. (αντίγραφο του 
πιστοποιητικού με την σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο 
οργανισμό). 
β. Πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού.   

 
Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Οικονομική Προσφορά που θα 
κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες. 
 
• Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της πρόσκλησης και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 
Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική 
γλώσσα. 
• Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα πρέπει να είναι σαφείς. 
Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς 
απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 
• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διαδικασίας, ή έχει 
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους  
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο  τρόπο, 
να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της παρούσας. 
 
Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) 
αντίτυπα. Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  
 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
 
3. Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα: Για την προμήθεια του είδους θα συναφθεί σύμβαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντός των χρονικών 
ορίων που παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16  
 
4. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
5. Ισχύς Προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 εξήντα ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
6. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 
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7. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
Γραμματεία 
Διοίκησης του 
Νοσοκομείου 

Από: 23-05-2022 
Έως: 27-05-2022 
(μέχρι τις 15:00 μ.μ.) 

Τμήμα 
Προμηθειών 

Δευτέρα: 30-05-2022 
Ώρα: 11:00 π.μ. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27η/05/2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο ισόγειο του κεντρικού 
κτηρίου, στο Τμήμα Γραμματείας / Πρωτόκολλο. Η ημερομηνία και η ώρα υποβολής των 
προσφορών θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο, από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 
Υπηρεσίας. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, όμως, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, 
μετά την καθοριζόμενη, από την παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες 
και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία». 
 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 30η/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11:00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», το οποίο 
ευρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας – 
Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, που θα συγκροτηθεί, με Απόφαση του Διοικητή του 
Νοσοκομείου, ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν όλα τα προαναφερόμενα 
προσόντα. 

 
9. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»  που εδρεύει στην Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Γουδή, Αθήνα. 
 
10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
παρούσα Πρόσκληση, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης, που θα 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με  Διοικητική Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο (2) μήνες. 

 Στον υποψήφιο  που θα κατακυρωθεί η προμήθεια, το νοσοκομείο αποστέλλει σχετική 
ανακοίνωση – πρόσκληση για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.  
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που  
περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά του 
Υποψηφίου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης. 

 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης (την ίδια ημέρα και 
πριν την υπογραφή), να προσκομίσει στο νοσοκομείο Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης (όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας), η 
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οποία να καλύπτει σε ποσοστό το 4% της εκτιμώμενης αξίας της κατακυρωθείσας 
προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου 
χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.  Η απαλλαγή από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με την επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής στον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της προμήθειας. 
Σημειωτέον ότι, οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν, 
ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου.  

 
                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

               ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                              

                               

                                                                                         ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΪΔΗΣ 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ  

Δήλωση κατασκευαστή πως το προσφερόμενο 
μοντέλο βρίσκεται σε παραγωγή τη χρονική στιγμή 
υποβολής της προσφοράς και δεν έχει ανακοινωθεί 
παύση της  παραγωγής του  ή κατάσταση End Of Life. 

ΝΑΙ  

Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001&ISO 14001 ΝΑΙ  

Πιστοποιήσεις:CE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, 
TCO, UL 

NAI  

Chipset Intel Q470 ή ανώτερο ΝΑΙ  

Security: TPM, Setup/BIOS Password,Chassis lock slot NAI  

Ανίχνευση σε επίπεδο BIOS του Master Boot Record 
(MBR) και GUID PartitionTable (GPT) για σφάλματα ή 
διαγραφή και αυτόματη ανάκτηση στην τελευταία 
καλή έκδοση. 

NAI  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤHΣ   

Intel i5 10th generation ΝΑΙ  

Αριθμός πυρήνων  ≥ 4  

Συχνότητα λειτουργίας (Base) ≥ 2.9GHz  

Cache ≥ 6 MB  

ΜΝΗΜΗ   

Μέγεθος κεντρικής μνήμης ≥ 4 GB  

Τύπος μνήμηςDDR4συχνότητας ≥ 2666MHz  

DIMM slots ≥ 2  

Maximum RAM ≥ 64 GB  

ΜΟΝΑΔΕΣΔΙΣΚΩΝ   

Πλήθος προσφερόμενων δίσκων ≥ 1  

Δίσκος M.2SSD ΝΑΙ  

Χωρητικότητα δίσκου ≥256 GB  

Υποστήριξη 3 δίσκων ΝΑΙ  

ΕσωτερικόDual Layer DVD Burner ΝΑΙ  

I/O PORTSON-BOARD   

RJ-45 Ethernet 10/100/1000 ≥ 1  

Audio-In , Audio-Out  NAI  

PCI Express x16  ≥ 1  

PCI Express x1 ≥ 2  

M.2 Slot ≥ 2  

External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) ≥ 4  

ExternalUSB 3.2(τουλάχιστον 2 μπροστά) ≥ 5  

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ   

Ισχύς ≤ 180 Watt  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Efficiency (80 Plus Gold) ≥ 92%  

ΗΧΟΣ   

Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχουHD Audio (2-channel) ΝΑΙ  

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ   

Integrated Graphics ΝΑΙ  

Έξοδοι σήματος on-board (όχι 
καλώδια/προσαρμογείς) 

1 x Display 
Port 1.4, 1 x 

HDMI 2.0 και 
1 x VGA 

 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

ΝΑΙ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ 
MS Windows 
10 Pro 64bit 

GR 
 

Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site Nex t 
Business Day από τον κατασκευαστή. Να 
αποδεικνύεται από κωδικό και επίσημη δήλωση του 
κατασκευαστή. 

≥ 3 Χρόνια  

Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ  

Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE, ENERGYSTAR, EPEAT, 

TCO 
NAI  

Διαστάσεις ≥ 21.5”  

Τεχνολογίας LED,IPS, antiglare ΝΑΙ  

Aspect Ratio 16:9  

Ανάλυση Full HD ≥ 1920 x 1080  

Είσοδος σήματος (όχι καλώδια/προσαρμογείς) VGA και HDMI  

Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2  

DynamicContrast Ratio ≥ 8.000.000:1  

Viewing Angle ≥ 170 / 160  

Tilt, Swivel, Pivot, Height-Adjustable&υποστήριξη VESA 

mount 
NAI  

Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος, VGA και HDMI NAI  

Εγγύηση από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται 

από κωδικό εγγύησης και επίσημη δήλωση του 

κατασκευαστή. 

≥ 3 Χρόνια  

Σαρωτής Α4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Τύπος Σαρωτή Επίπεδος(Flatbed)  

Ανάλυση Σαρωτή 2400 x 2400dpi  

Ανάλυση Χρώματος 
Είσοδος 48bit -

>έξοδος 48/24bit 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Μέγεθος Χαρτιού 

A4 

 

Ταχύτητα Σάρωσης 

Χρώμα: 
14,8Msec/γραμμή (2400dpi), 
6,6msec/γραμμή (1200dpi), 
3,8msec/γραμμή (600dpi), 
2.2msec/γραμμή (300dpi) 

 

Ταχύτητα 
Προεπισκόπησης Περίπου 9 δευτ. 

 

Αριθμός Πλήκτρων 
4 πλήκτρα (PDF, 

AUTOSCAN, COPY, SEND) 
 

Διεπαφή USB2.0 Hi-Speed  

Εγγύηση 1 Έτος  

Εκτυπωτής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Τεχνολογία Εκτυπωτή Μonochrome Laser  

Μέγεθος Χαρτιού A4  

Ταχύτητα Εκτύπωσης ≥38σελίδες/λεπτό 

(ppm) 

 

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας ≤7seconds  
Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 1200x1200dpi  
Μνήμη(ενσωματωμένη) ≥256 MB  
Ταχύτητα επεξεργαστή ≥1200Mhz  
Είσοδος Χαρτιού ≥ 250 φύλλα  
Έξοδος χαρτιού ≥ 150 φύλλα  
Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες 
(Duty Cycle) 

≥80.000σελ./μήνα  

ΣύνδεσηEthernet10/100 ΝΑΙ  
Σύνδεση USB2.0 ΝΑΙ  

Να προσφερθεί με ένα μελάνι του 

ίδιου κατασκευαστή 

≥3000σελίδες 
 

Γλώσσες επικοινωνίας εκτυπωτή 
PCL5,PCL6,Postscript 

Level3 

 

Πιστοποιήσεις:CE,ENERGYSTAR,EPEAT, 

Blue Angel, ROHS 

ΝΑΙ 
 

Εγγύηση 1έτος  
 

Θερμικός Εκτυπωτής 
 

 
 
Το συγκεκριμένο μοντέλο προτείνεται λόγω συμβατότητας με τα υφιστάμενα πληροφοριακά 
συστήματα  που λειτουργούν στα Εργαστήρια του Νοσοκομείου μας. 

 
Πολυμηχάνημα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Λειτουργίες Εκτύπωση, Σάρωση, 
Αντιγραφή, Fax 

 

Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser  

Barcode Printer: Zebra ZD-220TT 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Τύπος Εκτύπωσης Μονόχρωμη  

Αναλώσιμο Toner  

Ανάλυση Ασπρόμαυρης 
Εκτύπωσης ≥1200 x 1200 dpi 

 

Ταχύτητα Μονόχρωμης 
Εκτύπωσης ≥20ppm 

 

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης 
σελίδας ≤ 9seconds 

 

Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματο  

Ανάλυση Σάρωσης 
≥1200 x 1200 dpi 

 

ADF Ναι  

Μνήμη 
≥128 MB 

 

Μέγεθος Χαρτιού 
Α4 

 

Μηνιαίος φόρτος εργασίας 
σε σελίδες (Duty Cycle) ≥100.000 σελ./μήνα 

 

Συμβατότητα Windows, Mac  

Δυνατότητες  Fax  

Συνδεσιμότητα Wi-Fi 802.11b/g/n, 
Ethernet,καιUSB 

 

Εγγύηση 1 έτος  

» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επωνυμία εταιρίας  

Έδρα   

ΑΦΜ  

Όνομα προσφέροντος  

Στοιχεία επικοινωνίας  

Διάρκεια ισχύος προσφοράς 60 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 

Υπογραφή   

Σφραγίδα   

 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω 

πίνακα: 

 

 

α/α 
Προσφερόμενο  

είδος 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερικό Σύνολο 

(πλέον ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

δαπάνης 

με ΦΠΑ 

Κωδικός 

Παρατηρητηρίου 

Τιμών (αν υπάρχει) 

1 Περιγραφή …………….        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΕΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espd.eprocurement.gov.gr/  

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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