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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 

Α.Δ. 166/2022 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)ΕΤΟΣ, CPV: 50312310-
1, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.774,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).» 

 
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. 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), 

5. Τις διατάξεις του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 
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Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 

και άλλες διατάξεις»,  

6. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 

7. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 79492 απόφαση, ΦΕΚ 1102 Υ.Ο.Δ.Δ/23.12.2021, σχετικά με το 

διορισμό Διοικητή στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

8. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 34409/10-06-2022 απόφαση, ΦΕΚ 502/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/17.06.2022, 

σχετικά με την παράταση της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, 

αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

9. Την υπ. αρ. Υ4α/25208 (ΦΕΚ 698/Β’/28.03.2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α. 

“ΛΑΪΚΟ”»,  

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13207/10-10-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος 

Πληροφορικής και Οργάνωσης, 

11. Την υπ’ αριθμ. 58η/16-12-2022 (Θ. 11ο - ΑΔΑ: 68ΞΔ4690Ω8-ΕΓ2) Απόφαση Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου περί έγκρισης σκοπιμότητας, διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών του 

διαγωνισμού της παρούσης,  

12. την υπ’ αριθμ. 1720/28-12-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής 

Διαχείρισης του Νοσοκομείου (Α.Δ.Α.: Ω52Ο4690Ω8-ΔΜΗ ), 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά 
για την παροχή της υπηρεσίας του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα 

φέρει την ένδειξη, «Προσφορά  για την υπ’ αριθμ. 166/2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής 
και τεχνικής υποστήριξης των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και της δικτυακής υποδομής 
(ασύρματης και ενσύρματης) του Νοσοκομείου για ένα (1)έτος, CPV: 50312310-1, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.774,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή)», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου μέχρι την  ΠΕΜΠΤΗ 18-01-2023 και 
ώρα 15.00. 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 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24% 

90028001 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
(ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ) 

28.850,00 € 6.924,00 € 28.850,00 € 35.774,00 € 

 
2. 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: 

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

• Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους 

προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 

4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή 

τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.  

• Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – 

Ασφαλιστική Νομοθεσία).  

 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 έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει 

απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό 
παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.  

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της 

δόλιας χρεοκοπίας.  

 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. 

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, αν ζητούνται. 

 2.3. Οικονομική προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή 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. 

Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.  

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α. Προσφορές που ζητούν 

απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.  

 Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού 
προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την αντίστοιχη 

σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του παρατηρητηρίου τιμών 

της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να 

υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη στο παρατηρητήριο 

τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

2.4. Τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  
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 η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά:  
Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά :  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.  

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.  

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 
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 
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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 

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 ή MDR 745/2017 ή 
ισοδύναμο αυτού. (αντίγραφο του πιστοποιητικού με την σήμανση CE που έλαβαν από 

τον αντίστοιχο κοινοποιημένο οργανισμό) αν απαιτείται. 
β. Πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού, αν απαιτείται.   

 
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:  Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, 

η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 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  
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4. Η κατακύρωση της υπηρεσίας 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. 

 

7. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
Γραμματεία 

Διοίκησης του 
Νοσοκομείου 

Από: 11-01-2023 
Έως: 18-01-2023 
(μέχρι τις 15:00) 

Τμήμα 
Προμηθειών 

Πέμπτη: 19-01-2023 
Ώρα: 10:00 π.μ. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18η/01/2023, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 15:00, 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 19η/01/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 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. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»  που εδρεύει στην Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Γουδή, Αθήνα. 

 

9. 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. 

 
10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 

πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 

του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

 
 



ΑΔΑ: 90ΨΛ4690Ω8-ΓΔΥ



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελίδα 7 

 

11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής 
της. 

 Στον υποψήφιο  που θα κατακυρωθεί η υπηρεσία, 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 Γ΄ της παρούσας), η 

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 η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση 

κατάπτωσής της, 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 
Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Τεχνικές Προδιαγραφές  
 
Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Επισκευής και Τεχνικής Υποστήριξης του Κεντρικού 

Πληροφοριακού Εξοπλισμού & της Δικτυακής Υποδομής (ενσύρματης & ασύρματης) του Νοσοκομείου 

για ένα (1) έτος» 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης: 

1. Του Κεντρικού Πληροφοριακού Εξοπλισμού που περιλαμβάνει φυσικούς και εικονικούς 

servers,σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, εικονικούςserversμε εξειδικευμένους 

ρόλους(“Data Base Server’s”, “Application Server’s” κλπ), εξυπηρετητές αποθήκευσης 

δεδομένων,firewall’s,router’s, managed switches και του βασικού συνοδευτικού λογισμικού 
τους. 

2. Του δικτύου δομημένης καλωδίωσης, δηλαδή του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού και 

των παρελκομένων τους (switches, routers, κεραίες, πρίζες κλπ.). 

Ο εξοπλισμός περιγράφεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄» και βρίσκεται  εγκατεστημένος σε τρία(3) 

κτήρια :  
 Αγίου Θωμά 17, Αθήνα, T.K. 11725 

 Σεβαστουπόλεως 34, Αθήνα, Τ.Κ. 11725 

 Παθολογοανατομίο Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

 
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Η εκτιμώμενη αξία του Έργου ανέρχεται σε 28.850€, πλέον ΦΠΑ. 

 
Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Στο πλαίσιο της Σύμβασης, ο Ανάδοχος, αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης του κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού και της δικτυακής υποδομής, της 

Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους για 

ένα(1)έτος από την Συμβασιοποίηση του Έργου. 

 
2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει σε λειτουργία, τις εργάσιμες καθημερινές ημέρες(ΔΕΥΤ-

ΠΑΡ)και ώρες(9:00 πμ. με 17:00 μμ)λειτουργίας του Νοσοκομείου αλλά και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις 

βλαβών και τα Σαβ/Κύριακα ή τις επίσημες αργίες, λόγω της 24-ωρης Εφημερίας του 

Νοσοκομείου(κάλυψη και των ημερών 24-ωρης Εφημερίας)σύστημα επικοινωνίας με το Νοσοκομείο 

είτε γραπτής, είτε τηλεφωνικής, είτε ηλεκτρονικής(e-mail)προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη 

αποστολή και παραλαβή των κλήσεων του Νοσοκομείου, αλλά και η έγκαιρη ανταπόκριση του 

Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για κάθε περιστατικό, μετά την ολοκλήρωση της παροχής 

υπηρεσιών, να παραδώσει στο Νοσοκομείο σχετική συνοπτική έκθεση στην οποία θα αναφέρονται 
αναλυτικά οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, το αποτέλεσμά τους, τα τεχνικά προβλήματα που 
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τυχόν εντοπίστηκαν, οι δέουσες ενέργειες αποκατάστασης ή αυτές που εκτελέστηκαν και οι τυχόν 

προτάσεις-οδηγίες για την εφεξής απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού. 
 

3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Το Νοσοκομείο μέσω των στελεχών του Τμήματος Πληροφορικής, τα οποία παρέχουν υποστήριξη 

πρώτου επιπέδου, θα ενημερώνει τον Ανάδοχο για την φύση και την έκταση κάθε 

αστοχίας/προβλήματος μόλις αυτά γίνουν εμφανή. 

 

4. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Το Νοσοκομείο υποχρεούται να εξασφαλίζει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους όπου 

απαιτούνται εργασίες προληπτικής ή κατασταλτικής συντήρησης τις εργάσιμες καθημερινές 

ημέρες(ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)και ώρες(9:00 πμ. με 17:00 μμ)λειτουργίας του Νοσοκομείου αλλά και σε 
ιδιαίτερες περιπτώσεις βλαβών και τα Σαβ/Κύριακα ή τις επίσημες αργίες, λόγω της 24-ωρης 

Εφημερίας του Νοσοκομείου(κάλυψη και των ημερών 24-ωρης Εφημερίας). 

5. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Το Νοσοκομείο οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και 

γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή του και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την 

συντήρηση, μετά από Αίτημα του Αναδόχου. 

 

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο Ανάδοχος, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, δεν επιτρέπεται να 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του χορηγήθηκαν ή ανακάλυψε ο ίδιος, κατά την 
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, μήτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 

των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με την Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 

προσωπικό του και κάθε συνεργάτης του να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης της ανωτέρω υποχρέωσης, του Αναδόχου, το Νοσοκομείο δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

 

7. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την συνδρομή του Νοσοκομείου προκειμένου διευκολυνθεί με 
τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον κρίνει ότι η επικοινωνία αυτή 

απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου όπως επιβάλλουν ο 

Νόμος, η Επιστήμη, η καλή πίστη και τα συναλλαχτικά ήθη. 

Ο Ανάδοχος θα είναι επικεφαλής, πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος από πλευράς αστικής, 

ποινικής και διοικητικής ευθύνης για κάθε πράξη η παράλειψη του προσωπικού του. 

 

9. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Σκοπός της παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης είναι η διασφάλιση της καλής 

και απρόσκοπτης λειτουργίας της πληροφοριακής και δικτυακής υποδομής, αλλά και των επί μέρους 

τμημάτων της, κατά πλήρη τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας και λειτουργίας που έχουν τεθεί 

από τον κατασκευαστή αυτής, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης,  

Οι υπηρεσίες Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης περιλαμβάνουν την εκτέλεση συγκεκριμένων 

εργασιών, οι οποίες αφορούν στον έλεγχο των πάσης φύσεως παραμέτρων λειτουργίας των 

συστημάτων και στην επέμβαση προς αποκατάσταση κάθε δυσλειτουργίας, βλάβης ή τεχνικής 

ανωμαλίας προς επαναφορά της υποδομής σε κατάσταση πλήρους και ομαλής παραγωγικής 

λειτουργίας. 

Οι υπηρεσίες Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχονται τις εργάσιμες καθημερινές 
ημέρες(ΔΕΥΤ-ΠΑΡ)και ώρες(9:00 πμ. με 17:00 μμ)λειτουργίας του Νοσοκομείου αλλά και σε 
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ιδιαίτερες περιπτώσεις βλαβών και τα Σαβ/Κύριακα ή τις επίσημες αργίες, λόγω της 24-ωρης 

Εφημερίας του Νοσοκομείου(κάλυψη και των ημερών 24-ωρης Εφημερίας)αλλά και για περιπτώσεις 
π.χ. μερικής ή ολικής καταστροφής ή δυσλειτουργίας της υποδομής(server,storage)σε σημείο που να 

μην λειτουργούν τα Πληροφορικά Συστήματα η οι υπηρεσίες δικτύου και διαδικτύου λόγω βλάβης( 

π.χ. στο Firewall). 

 
Προβλέπεται επίσης: 

 Εξ’ αποστάσεως(remote)απόκριση τεχνικού του Αναδόχου εντός μίας(1) ώρας από την 

αναγγελία της βλάβης. 

 Επιτόπια(onsite)απόκριση τεχνικού εντός 3 ωρών από την αναγγελία της βλάβης η οποία δεν 

αντιμετωπίζεται εξ’ αποστάσεως.   

Εφόσον μετά την πάροδο πέντε(5)εργάσιμων ωρών, από την αναγγελία της βλάβης, δεν έχει 
αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία ο Ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει το υλικό/εξοπλισμό με 

άλλο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου(με τις ίδιες ακριβώς τεχνικές προδιαγραφές ή 

ανώτερες)καινούριο, ή που πιστοποιημένα λειτουργεί κανονικά στο 100%, ώστε όλο το σύστημα να 

επανέλθει στη προτεραία κατάσταση καλής λειτουργίας και χωρίς καμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση 

δαπάνης για το Νοσοκομείο(π.χ. έξοδα μεταφοράς, συνδρομή τρίτων κλπ). 

Σε περίπτωση που μια αναγγελία βλάβης πραγματοποιηθεί σε ημέρα ή ώρα εκτός των 

προκαθορισμένων – από την Σύμβαση – ημερών και ωρών ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί 

την αμέσως επόμενη ημερολογιακή ημέρα και ώρα. 

 

Α. Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης 
Οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης θα παρέχονται ανά 3μηνο ως ακολούθως: 

 Επί τόπου επισκέψεις ειδικευμένου τεχνικού του Αναδόχου στους χώρους λειτουργίας της 

υλικό-τεχνικής υποδομής, στην αρχή κάθε 3μηνου, κατόπιν έναρξης της συμβατικής 

περιόδου. 

 Απομακρυσμένη ενεργοποίηση ειδικών διαγνωστικών προγραμμάτων τηλε-διάγνωσης και 

τηλε-επέμβασης, ύστερα από συνεννόηση με το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου. Σε 

κάθε περίπτωση θα τηρείται ειδικό ημερολόγιο(δελτία τεχνικών)όπου θα περιγράφεται 

αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

 
Αναλυτικά οι ενέργειες Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν: 

 Γενικό έλεγχο της κατάστασης της πληροφοριακής υποδομής και εφόσον απαιτείται παροχή 

οδηγιών προς τον διαχειριστή. 

 Διαγνωστικός έλεγχος της πληροφοριακής υποδομής μέσω του Λειτουργικού Συστήματος ή 

Λογισμικού της (VmWare, Watch Guard , System Manager, κλπ).Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου θα παραδίδονται εγγράφως, μέσω περιληπτικής έκθεσης, στο Τμήμα Πληροφορικής 

και Οργάνωσης του Νοσοκομείου.  

 Έλεγχος ορθής και ομαλής λειτουργίας των Λειτουργικών Συστημάτων και του Λογισμικού(OS 

των server, εγκατεστημένα OS στις εικονικές μηχανές (Watch Guard, Storage, Antivirus, 

Domain Controller (Active Directory – DHCP,κλπ),Διαδικασίας Λήψης & Ανάκτησης 
Αντιγράφων Ασφαλείας κλπ). 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των παραμέτρων των εικονικών εξυπηρετητών με 

εξειδικευμένους ρόλους (Database Servers, Application Servers κλπ). 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας του δικτύου δομημένης καλωδίωσης, δηλαδή του ενεργού και 

παθητικού εξοπλισμού και των παρελκομένων τους (switches, routers, κεραίες, πρίζες κλπ.). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες, προληπτικής συντήρησης, σε ώρες 

και ημέρες που δεν θα παρακωλύεται η επιχειρησιακή λειτουργία του Νοσοκομείου και μετά 

από συνεννόηση με το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου, αφού προηγηθεί έγγραφη 

γνωστοποίηση τουλάχιστον τρείς(3) ημέρες νωρίτερα. 
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Β. Υπηρεσίες Επανορθωτικής Συντήρησης 

 
Οι υπηρεσίες επανορθωτικής συντήρησης, της Συμβατικής Περιόδου, αφορούν το σύνολο του υλικού 

και λογισμικού που αναγράφεται στους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ και είναι οι εξής : 

 

 Αποκατάσταση των πάσης φύσεως ανωμαλιών λειτουργίας υλικού. 

 Αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός και 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Νοσοκομείου, η επισκευή μπορεί να 

γίνει σε χώρους του Αναδόχου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά, 

για την ασφαλή αποσύνδεση, συσκευασία και μετακίνηση του εξοπλισμού από και προς τον 

τόπο εγκατάστασης, όπως επίσης και για την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την μη 

κοινοποίηση δεδομένων και λοιπών περιεχομένων τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε 
οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης δεδομένων του εξοπλισμού. Οι κανόνες ασφάλειας, 

ακεραιότητας και μη κοινοποίησης των δεδομένων και γενικότερα η εχεμύθεια πρέπει να 

εφαρμόζονται απαρέγκλιτα εκ μέρους του Αναδόχου. Τα ελαττωματικά μέρη του εξοπλισμού 

που αντικαθίστανται, παραδίδονται στο Νοσοκομείο. 

 Εξοπλισμός που δεν επισκευάζεται στο χώρο λειτουργίας του και χρειάζεται μεταφορά για 

επισκευή αντικαθίσταται με άλλον, του ιδίου κατασκευαστικού οίκου(με τις ίδιες ακριβώς 

τεχνικές προδιαγραφές ή ανώτερες),καινούριο ή που πιστοποιημένα λειτουργεί κανονικά στο 

100%για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την επισκευή και χωρίς επιπρόσθετη 

επιβάρυνση δαπάνης για το Νοσοκομείο(π.χ. έξοδα μεταφοράς, συνδρομή τρίτων κλπ). 

 Ειδικά για τις περιπτώσεις των servers θα μεταφέρεται ολόκληρη η λειτουργική δομή που 
είχε το μηχάνημα που αντικαταστάθηκε, πριν υποστεί βλάβη, από το “system back up” που 

τηρείται από το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου. Επίσης, ο Ανάδοχος όταν πρόκειται 

να προβεί σε αποκατάσταση βλάβης ή στην τροποποίηση του λογισμικού των συστημάτων 

θα πρέπει να συνεργάζεται με τις εταιρείες που υποστηρίζουν το λοιπό βασικό 

εγκατεστημένο λογισμικό, στα συστήματα αυτά, με σκοπό την επαναφορά τους στην 

προτεραία ορθή λειτουργική και παραγωγική τους κατάσταση. 

 Στις περιπτώσεις που γίνεται αντικατάσταση εξοπλισμού, όπως ανωτέρω, συμπληρώνονται 

τεχνικά δελτία όπου εξηγείται η αιτία αντικατάστασης του καθώς και οι σχετικοί αριθμοί 

ταυτοποίησης του εξοπλισμού (είδος, serial number, κ.τ.λ.). 
 Οι αριθμοί ταυτοποίησης αφορούν τον υπάρχοντα προβληματικό εξοπλισμό που 

αντικαθίσταται και τον νέο που τον αντικαθιστά. Τα δελτία αυτά θα παραδίδονται στο Τμήμα 

Πληροφορικής του Νοσοκομείου. 

 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων(Releases)του Λογισμικού, εφόσον δεν θεωρούνται νέο προϊόν 

από τον κατασκευαστή, ή διορθωτικές(patches) εκδόσεις του Λογισμικού Συστήματος όταν 

αυτές είναι διαθέσιμες από τον κατασκευαστή και εφόσον το ζητήσει το Νοσοκομείο. 

 Εγκατάσταση βελτιωμένων εκδόσεων του λογισμικού στις ενεργές συσκευές δικτύου, με την 

σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου, εφόσον αυτό βελτιώνει την λειτουργία και την ασφάλεια.  

 Αλλαγή ή τροποποίηση ή προσθήκη λειτουργίας(π.χ. ρύθμιση VLAN ή αλλαγή πολιτικής στο 

firewall),με την σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου. 
 Εξασφάλιση της λειτουργικότητας του υλικού και λογισμικού των συστημάτων, μετά από 

κάθε τροποποίησή του ή πιθανή εφαρμογή προαιρετικών (optional) δυνατοτήτων του που θα 

ενεργοποιηθούν μετά από απαίτηση του Νοσοκομείου. 

 Παροχή βοήθειας, στο Τμήμα Πληροφορικής, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας 

του εξοπλισμού από συνήθεις βλάβες πάσης φύσεως. 

 Παροχή βοηθητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για αναβαθμίσεις και  βελτιστοποίηση 

του εξοπλισμού.  
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10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει: 
1. Να διαθέτει 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη και ολοκλήρωση συμβάσεων 

αντίστοιχου αντικειμένου, με επιτυχία, σε Νοσοκομεία(δημόσια ή και ιδιωτικά)η οποία θα 

αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων και με υπεύθυνη 

δήλωση, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε 

με βεβαίωση καλής εκτέλεσης του φορέα, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ορισμός: ως «αντίστοιχο» ορίζεται ένα αντικείμενο σύμβασης που αφορά σε όμοιο, συναφές 

ή/και ισοδύναμο, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης  στο φυσικό αντικείμενο των 

υπηρεσιών συντήρησης καιτεχνικής υποστήριξης κεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού και 

δικτυακών υποδομών. 
 

2. Να προσκομίσει αναφορά με τουλάχιστον δύο(2)έργα(συμβόλαια σε ισχύ)συντήρησης-

τεχνικής υποστήριξηςκεντρικού πληροφοριακού εξοπλισμού και δικτυακών υποδομών σε 

Νοσοκομεία(δημόσια ή/και ιδιωτικά). 

3. Να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης των εταιρειών Lenovo, Trend Micro,WATCH GUARD 

TECHNOLOGIESINC, Enterasys τα προϊόντα των οποίων απαρτίζουν τον υφιστάμενο 

εξοπλισμό της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή Lenovo για παροχή υπηρεσιών επέκτασης 

εγγύησης. 

5. Να προσκομίσει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 
9001,εν ισχύ. 

 

11. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Νοσοκομείο – κατόπιν αίτησης του –  έναντι πρόσθετων 

αμοιβών, υλικά και εργασίες επέκτασης/αναβάθμισης του υλικό-τεχνικού εξοπλισμού(προσθήκη 

νέων σκληρών δίσκων, δημιουργία νέων εικονικών μηχανών, κλπ). Οι όποιες πιθανές επεκτάσεις θα 

πληρούν, τόσο για τα προϊόντα όσο και για τις εργασίες, όλους τους κανόνες και τις προδιαγραφές 

της υφιστάμενης υλικό-τεχνικής υποδομής και θα παραδίδονται μαζί με τις απαιτούμενες μετρήσεις 

και αποτυπώσεις στο υπάρχον σύστημα 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Στους παρακάτω πίνακες(1&2)περιλαμβάνεται ο κύριος εξοπλισμός. Η υποστήριξη θα παρέχεται σε 

όλα τα υποεξαρτήματα (subcomponets)και λοιπά μέρη του κυρίου εξοπλισμού(δίσκοι, κάρτες, drives, 

modulesκτλ). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

Α/Α Εξοπλισμός(Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη) Ποσότητα 

1 
Rackmount Server: 
IBM System x3550 M3 

1 

2 
Rackmount Server: 
IBM System x3650 M3 

1 

3 
Standalone Server: 
Lenovo Server TD350 

2 

4 
Rackmount Server: 
Fujitsu Primergy RX100 S1 Server 3,5" 

1 

5 

BLADE CHASSIS: 
α)IBM BladeCenterH Chassis 8852(1 Τεμάχιο)  

Περιλαμβάνει:  

2 x IBM ETHERNET SERVER CONNECTIVITY MODULE  

1 
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Α/Α Εξοπλισμός(Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη) Ποσότητα 

2 x QLOGIC 8 GB FIBRE CHANNELSWITCH MODULE  

2 x IBM ADVANCE MANAGEMENT MODULE 

4 x IBM BLADE CENTER-H 2980 W HI EFFICIENCY POWER 

SUPPLY MODULE 
 2 x CHASSIS COOLING DEV 

β) BLADE SERVERS H TYPE 8852 (8Τεμάχια) 

 

6 

Storage:IBM SYSTEM STORAGE DS3950 TYPE 1814-94H  

Περιλαμβάνει: 

 16 HDD(300GB)TYPEFRU42D0417, 

2 CONTROLLERS 

Οπτικήδιασύνδεσημε BLADE CENTER 

1 

7 

Storage:Lenovo StorWise V3700 

Περιλαμβάνει: 17 HDDTYPEFRU 00Y2430 

Οπτική διασύνδεση με STORAGE DS3950 

1 

8 Storage:Lenovo DE4000H 1 

9 PRONAS Thecus N8810U(Linux), 9 HDD(1.2TB) 1 

10 
Firewalls :WatchGuard Firebox M470(Basic Security-Standard 

Support) 
2 

Α/Α Λογισμικό(Τεχνική Υποστήριξη)  

1 

α)VMware vSphere Hypervisor(ESXi)6.5 

(30 Virtual Machines με OS: Windows Server 2016 

64bit,Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 

64bit, Windows Server 2008 32bit,Windows Server 2003 

standard 32bit,Centos 7 64bit,Centos6 64bit,Centos 4/5,Oracle 

Linux 6 64bit,Oracle Linux 4/5 64bit,Ubuntu Linux 64bit) 
β)Kerio mail(Linux) 

γ)Trend Micro- Trend Micro mail security 

δ)Veeam Backup 9.5 U4B(Backup & Replication Standard)   

ε)LansWeeper 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

Α/Α Ενεργός Δικτυακός Εξοπλισμός(Τεχνική Υποστήριξη) Πλήθος 

1 Cisco 550X Series Gigabit Stackable Managed Switches (SG550XG-24F-K9-EU) 2 

2 Cisco 550X Series Gigabit Stackable Managed Switches (SG550X-24-K9-EU) 2 

3 10 GigabitEthernetStack Cables 4 

4 Cisco SG250-26 10 

5 MATRIX E1 1G587-09 1 

6 MGBICLC-SX 35 

7 MGBIC-UTP 1 

8 UBIQUITI NanoBeam 5AC Gen2 Wireless Bridge 2 

9 LaserLinkModems 500m 2 

10 EnterasysSecureStack A2H124-24 17 

11 EnterasysSecureStack A4H124-24 3 

12 EnterasysMatrix V2H124-24 15 

13 Enterasys VH-2402SM 1 

14 Cisco SG200-26 2 

15 Cisco SF300-48 3 

16 Cisco SF300-24 1 
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Α/Α Ενεργός Δικτυακός Εξοπλισμός(Τεχνική Υποστήριξη) Πλήθος 

17 Cisco SF220-24 1 

18 Cisco WS-C2924-XL 1 

19 D-Link DGS-1210-08p 4 

20 Ubiquiti UniFi Access Point      (UAP-AC-PRO) 27 

21 Ubiquiti UniFi Access Point      (UAP-AC-LR) 7 

22 Converter UTP to 100-FX 1 
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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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Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνίαα) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                 
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 Όπως υποσημείωση 3. 
5Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016. 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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