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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 113(ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ) 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΆΒΕΙ ΤΗ  ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ SERVERS 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ  

CPV 50312610-4(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) 

  

Έχοντας υπόψη: 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 

147/Α/2016) μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 
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3.Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά 

/υπηρεσίες. 

4. Tην υπ αριθμ  πρωτ     13568/28-4-20     Aπόφαση  Προέδρου ΔΣ – Διοικήτριας  για την  

έγκριση πίστωσης  14.500€ και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου   που θα αναλάβει τη συντήρηση των servers  του Νοσοκομείου και των 

Παραρτημάτων του   cpv    50312610-4, για την  κάλυψη των   αναγκών  του     

Νοσοκομείου, για δύο (2) έτη  την έγκριση της    διακήρυξης   μετά των   τεχνικών 

προδιαγραφών αυτής 

5. Την ΑΔΑ ΩΤΔΦ469ΗΔ8-ΟΘ8  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

 

                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την :  

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΆΒΕΙ ΤΗ  ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ SERVERS 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ  

CPV 50312610-4(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) 

 

ως αναφέρονται στο συνημμένο 14.500  EYΡΩ για δύο (2) έτη   συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν                                            

18 ΜΑΙΟΥ   2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 11.00πμ και  στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. 

agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ  και τεύχη της διακήρυξης 

ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο  

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης 

πληρωμής της διακήρυξης . 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες 

στα τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 
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Οικονομικά 

στοιχεία 

Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων 

ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +         - 

   

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της 

οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: -Τεχνικές προδιαγραφές . 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 : Συντήρηση μηχανημάτων   

 

Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα 

στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. 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. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    

ενδείξεις που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”. Τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο 

επίσης μέσα στον  κυρίως φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”. 

5. Τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε 

απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς 

και τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ. 

6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 
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και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 

διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά 

του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν.   

8. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην 

τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή 

απορρίψεως τον αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  

9. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  

καθώς και τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να 

κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών. 

10.Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά 

την  κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

11. Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα 

είδη που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και 

επιπλέον εφόσον πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και 

ομαλή λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον 

όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.  

12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και 

της ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα 

αρχή ειδοποιεί μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  
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Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Yπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα στην οποία να 
αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παρ .1 αρθρου 73 Ν 
4412/2016. 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον 
ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
υποβάλλεται εκ μέρους του Νόμιμου 
εκπροσώπου .  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα , 
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού , 
όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης  
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.  
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

 

 

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο 
κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα 
μέσα ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
 
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 

αναδειχθέντων «προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική 

κατακύρωση του διαγωνισμού. 
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Αρθρο 2
ο
 – Προσφερόμενες τιμές 

 Η τιμή πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ για εκτέλεση του συνόλου του αντικειμένου που 

περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα  της παρούσης διακήρυξης. 

 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 Θα αναγράφεται ξεχωριστά το ποσοστό ΦΠΑ που είναι 24%. 

 

  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να 

αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι 

οι τιμές δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, 

της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς 

αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από 

νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από 

κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   

 

Άρθρο 3
ο
 – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

   

Άρθρο 4
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 

γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά 

ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού 

εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν 

κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από 

έγγραφη πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
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 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην 

πραγματοποίηση της προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

 

Άρθρο 5
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον 

προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο 

χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για δύο 

χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  

μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των 

ποσοτήτων εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί αυτές στο χρονικό διάστημα της αρχικής ισχύος 

της .  

 To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα 

προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, 

υποβαλλομένων των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

 

Άρθρο 6
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του 

σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την 

προσφορά του και τη σύμβαση. 
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Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 

4 παρ.3 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του 

τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της 

Υ.Α.5143/ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 

παρ. 3 του Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  

για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 

969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

μετά την αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας 

(άρθρο 3 του  Ν.3580/2007).    

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 

κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος 

εισοδήματος είναι 8%. 

 

Η Πρόεδρος ΔΣ- Διοικήτρια  

 

 

Ολγα Μπαλαούρα  
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                      ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 113 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ SERVERS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥTOY ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 14.500 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ (2)  ΔΥΟ ΕΤΗ.  

1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατ’ ελάχιστον κατά ISO 9001, ISO 
27001 καθώς και πιστοποίηση ITIL expert. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι 
συμμορφωμένος με τον Κανονισμό περί προστασίας  προσωπικών δεδομένων 2016/679 
(General Data Protection Regulation, GDPR)  και να διαθέτει DPO. 

 
Οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται μετά από κλήση του Νοσοκομείου στον 

τόπο εγκατάστασης των μηχανημάτων του παραρτήματος Α του παρόντος.  Εάν απαιτηθεί 
μεταφορά των μηχανημάτων στα  γραφεία της αναδόχου εταιρίας με ευθύνη της ιδίας ,τα 
έξοδα μεταφοράς των μηχανημάτων από και προς τον τόπο εγκατάστασής τους , βαρύνουν 
την Εταιρία. 

 
Ο ανάδοχος να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση για παροχή υπηρεσιών συντήρησης 

μηχανημάτων που θα βρίσκονται στην Αθήνα εντός 2 ωρών από την ώρα της κλήσης.  Εάν 
η αποκατάσταση της βλάβης δεν είναι δυνατόν να γίνει στον τόπο εγκατάστασης τότε η 
Εταιρία αναλαμβάνει την αντικατάσταση του μηχανήματος για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτείται για την αποκατάσταση της βλάβης. Αυτό είναι εφικτό να γίνει, αφού ο τεχνικός 
εκτιμήσει ότι η βλάβη απαιτεί χρόνο επισκευής μεγαλύτερο των τριών (3) εργασίμων 
ημερών. 

 
Η δαπάνη των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, επί μέρους μονάδων (μη 

συμπεριλαμβανομένων κεφαλών εκτυπωτών, μπαταριών ups) που τυχόν απαιτούνται για 
την συντήρηση των μηχανημάτων επιβαρύνει την Εταιρεία.  

 
Η δαπάνη για τα αναλώσιμα υλικά  (μελανοταινίες,  δισκέτες, μαγνητικές ταινίες) 

βαρύνει το Νοσοκομείο. 
 
 Σε περίπτωση μη εξεύρεσης του ιδίου τύπου ανταλλακτικών λόγω παλαιότητας του 

μοντέλου θα χρησιμοποιούνται παρόμοια καινούργια ανταλλακτικά. 
Η Εταιρία θα παρέχει στους χρήστες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εν γένει τεχνική 

βοήθεια σύμφωνα με την προσφορά της. 
 
Η Εταιρία θα διαθέτει και εγκαθιστά ΔΩΡΕΑΝ στους χρήστες σταθεροποιητικές 

εκδόσεις του συστημικού λογισμικού εφόσον διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ από τις κατασκευαστικές 
εταιρίες. 

 
Οι παραπάνω υπηρεσίες συντήρησης παρέχονται τακτικώς κάθε εργάσιμη ημέρα, 

Δευτέρα έως και Παρασκευή και στις ώρες 08:00 έως 16:00, εκτάκτως δε και σε άλλες ώρες 
και ημέρες κατόπιν ειδικής συμφωνίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A1                 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
 
Η Συντήρηση περιλαμβάνει τα μηχανήματα με τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω: 
 

1. DELL Server Power Edge PE T410 Intel E5620, FILE SERVER 

                                 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
  

Κατασκευαστής DELL 

Λειτουργικό σύστημα 
MICROSOFT Windows Server Standard 2008 R2 + 5 

Calls,  
64bit, English,1-4CPU,DSP 

Τύπος θήκης Tower 

Κατασκευαστής επεξεργαστή INTEL 

Επεξεργαστής Intel Xeon E5620 (2.40GHz) 

Chipset Intel 5500 

Τύπος μνήμης DDR3 - 1333MHz 

Χωρητικότητα μνήμης 12GB 

Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / 
στροφές λειτουργίας) 

4 x 300GB / 15000rpm 

Τύπος σκληρών δίσκων 3.5'' SAS 

Hot swap Yes 

RAID 5 

Κάρτα γραφικών Matrox G200 / 8GB Shared 

Οπτικά μέσα DVD-RW ROM 

Δίκτυο Ethernet 10 / 100 / 1000 

Τροφοδοτικό 2x 580W 

Επιπρόσθετα 
Raid Controller PERC H700A 512MB Cache, iDRAC6 
Express 

Εγγύηση (μήνες) 36 

Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business  

 

2. IBM SERVER xSeries 3500 SN KDAXNRP ( DNS SERVER ΚΑΙ SOFTWARE TOY 
ANTIVIRUS ) 

 
 

3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

6306 Line Printers Entry level line printer range  TALLY GENICOM              

ΑΔΑ: 6Μ6Χ469ΗΔ8-2ΓΥ



 

                                                                  11 

 
6306 Line Printers Entry level line printer range  
Κωδικός:T6306  
Line Printer με ταχύτητα εκτύπωσης 600 γραμμές ανά λεπτό (ανώτερη περίπτωση), 
Ανάλυση εκτύπωσης έως 240 x 288 dpi, Μνήμη 32Mb, Πρότυπη συνδεσιμότητα IEEE 1284 
παράλληλη συμβατή. σειριακή RS232 με τη μεταφορά 38.4k. Πρότυπη εξομοίωση με Tally® 
ANSI, GENICOM® ANSI, Printronix® P600 / P5000/ P6000, DEC® LG01, HP2564C, IBM®  
Proprinter, Epson® FX1180, MTPL. Διάρκει ζωής Μελανοταινίας : 40.000.000 χαρακτήρες. 
Βάρος 53 κιλά. Διαστάσεις :330mm χ 720mm χ 442mm. Επίπεδο θορύβου στα 55dB(A).  

    Character Styles: Bold, italic, superscript, subscript, underline, overline, and 
strikethrough  

 Graphics Resolution: Maximum: 240 x 288 (H x V)  

 Graphics Compatibility: Tally® Industrial Graphics; QMS® CODE V™ Version 2; 
Printronix® PGL  

 Bar Codes: Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, 
EAN 128, Codabar, Identicon 2 of 5, MSI, POSTNET, PDF-417  

 Control Panel: Alphanumeric display (six languages) provides complete access to 
printer operation, configuration, calibration and test features. Includes lockout 
feature.  

 Paper Handling: Straight paper path. Two adjustable pull tractors provide low profile 
design, with easy paper loading from the front. Paper motion detection and alarm. 
Paper out detection and alarm. Forms position retained in nonvolatile storage. Quick 
Forms Access models with easy top access to forms and labels (no paper motion 
detection).  

 Print Media: Up to 6-part forms, forms thickness maximum .025", weight: 15 - 100 
lb. stock  

 Paper Sizes: Width: 4" - 16", forms length: 1 - 255 lines  

 Paper Advance: Slew Speed: 16 inches per second (max.)  

 Optional Pedestal Available  

 

4. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ SERVERS:  HARDWARE /SOFTWARE 

 

Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Τμχ 

Συνολικ

ά 

τεμάχια 

A                           ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ 

  S26361-K1373-V401 PY RX300S7 2.5" expandable 1 2 

S26361-F2735-E82 Rack Cable Arm 2U 1 2 

S26361-F3676-E200 Intel Xeon E5-2620 6C/12T 2.00 GHz 15 MB 1 2 

S26361-F3694-E10 Independent Mode Installation 1 2 

S26361-F3697-E515 8GB (1x8GB) 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC 6 12 

S26361-F3269-E2 DVD-RW supermulti slimline SATA 1 2 

S26361-F1373-E450 Config 5: 8x 2.5" HDD + 3.5" drive 1 2 

S26361-F4482-E530 HD SAS 6G 300GB 15K HOT PL 2.5" EP 2 4 

S26361-F3554-E8 RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) 1 2 
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S26361-F3739-E201 Eth Ctrl 4x1Gbit Cu PCIe x4 D3045 lp 2 4 

S26361-F2735-E175 Rack Mount Kit F1-C S7 LV 1 2 

S26361-F4530-E10 Mounting in symmetrical Racks 1 2 

S26361-F1452-E100 region kit APAC/EMEA/India 1 2 

S26113-F575-E10 Modular PSU 450W platinum hp 2 4 

T26139-Y1968-E100 Cable powercord rack, 4m, grey 2 4 

FSP:GM3S20Z00GRPX3 TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 1 2 

S26361-F2567-E420 WinSvr 2012 Standard 2CPU/2VM OEM 1 2 

S26361-F2567-E463 WinSvr CAL 2012 10User 1 2 

S26361-F2567-E465 WinSvr CAL 2012 5User 1 2 

Άδ. χρήσ. 87437375/ WinSvrSTDCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B        ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

JFLB3636010MFCI.P 50/125 LC/LC  10M 2f round SB 10gig OM3 LSZH 8 8 

C              ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. 

  043-100854-03.P HUS110 Fibre Channel Option 1 1 

3282382-001.P Dummy Drive for SFF (2U) Trays 7 7 

A34V-445-900-UNI33.P Universal rail kit includes left and right rails 1 1 

DF-F850-CTLXS.P HUS 110 Controller 2 2 

DF-F850-HBS12.P HUS 110 2 x 1GE iSCSI Host I/O Board 2 2 

HDF-F850-6HGSS.P 
HUS110 600GB SAS 10K RPM HDD SFF for 
CBSS/DBS-Base 17 17 

HDF-F850-CMM4.P HUS110 4GB Cache Module 2 2 

HDF850-CBSS-110.P HUS 110 Base Controller Box - SFF 2U x 24 1 1 

WS-010A-002.P Power cord E.U Schuko 2 2 

043-992006-01.P HUS 110 Svc Backline Spt. Inc’l Spares - NBD 36 36 

044-230163-01.P HUS 110 Base Operating System M Media Kit 1 1 

044-230163-03.P HUS 110 Base Operating System M License 1 1 

044-230164-01.P 
HUS 110 Base Operating System Security 
Extension Media Kit 1 1 

044-230164-03.P 
HUS 110 Base Operating System Security 
Extension License 1 1 

305-230163-03.P 
SVC Mo HUS 110 Base Operating System M Lic - 
SW Backline Sppt 36 36 

305-230164-03.P 
SVC Mo HUS 110 BOS Security Extension Lic - 
SW Backline Sppt 36 36 

D         Πρόσθετος  εξοπλισμός 

  S26361-F3961-E202 FC Ctrl 8Gb/s 2 Chan LPe12002 MMF LC LP 3 3 
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5. DELL SERVER (WEB SERVER) - Server BI 
 

Power Edge R210 Rack Chassis for Up to 2 Cabled HDDs with Quad-Pack LED Diagnostics  

Intel Xeon X3430 Processor (2.4GHz, 8M Cache, Turbo)  

R210 EMEA2 Ship Docs No Power Cord 
(English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungarian/Greek/Arabic)  

1U Rack Bezel  

4GB Memory (2x2GB Dual Rank UDIMMs) 1333MHz  

SAS 6/iR Internal Controller for Cabled HD Configuration  

16X DVD-ROM Drive SATA with SATA Cable for Win2K8 R2  

0.6M Rack Power Cord C13/C14 12A  

iDRAC6 Embedded BMC  

PE R210 Electronic System Documentation and Open Manage DVD  

2/4-Post Static Rack Rails  

C10 ASS R1 for SAS6iR or PERC H200, Exactly 2 SAS/SATA/SSD Drives  

Freight - 1-socket Server:-2-10 Units (Special Price)  

2 x 500GB SATA 7.2k 3.5" HD  

 

 

ΑΔΑ: 6Μ6Χ469ΗΔ8-2ΓΥ


		2020-05-05T09:07:41+0300
	Athens




