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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 126(ΕΚΑΤΟΝ EIKOΣΙ ΕΞΙ ) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

CPV 72315100-7  ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ  

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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. 

3. Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά 

/υπηρεσίες. 

4. Την υπ αριθμ.  578/24-3-20 Απόφαση του ΔΣ για την έγκριση Προγράμματος Προμηθειών 

Υπηρεσιών Υγείας 2020 

5. Την υπ αριθμ  579/14-4-20   απόφαση του ΔΣ για την  έγκριση πίστωσης 12.796,8€  ετησίως 

(συμπεριλαμβανομένου και του  ΦΠΑ) χ τρία (3) έτη = 38.390,40€ για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών υποστήριξης δικτύου δεδομένων   cpv    

72315100-7 του Νοσοκομείου  και την έγκριση της διακήρυξης μετά των  τεχνικών  

προδιαγραφών αυτής. 

6. Την ΑΔΑ   6Γ92469ΗΔ8 –Υ3Τ      Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
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                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ  Ο Υ Μ Ε 

 

Συνοπτικό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την : 

       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

CPV 72315100-7  ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ  

 

 
 

ως αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα των τεχνικών-απαιτήσεων  προδιαγραφών μας, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.390,40€  για τρία έτη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν 

δακτυλογραφημένη  προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις                                                                                                                                                                                                         

28 ΜΑΙΟΥ  2020  ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00πμ  στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και 

στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των  κυρίως φακέλων και του υποφακέλου με τα 

τεχνικά στοιχεία από επιτροπή του Νοσοκομείου. 

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

agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Tεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο. 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα 

τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

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 απαιτήσεις- προδιαγραφές   

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο 

επισυνάπτεται και σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου . 

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 
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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 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, 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. Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  για τη 

σχετική υπηρεσία   και εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για χρονικό 

διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως 

απόρριψη της προσφοράς.  
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9. Oι συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή 

απορρίψεως  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ως Παράρτημα Α 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. 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 αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

10. 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: 
 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

ως αποδεικτικά μέσα της δήλωσης σας στο 

ΤΕΥΔ 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού 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, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
 
Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το ισχύον 
κωδικοποιημένο καταστατικό του Γ.Ε.ΜΗ. από 
το οποίο να προκύπτουν οι διαχειριστές ή ο 
Διευθύνων Σύμβουλος ή τα μέλη του ΔΣ. 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     ↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    

παράπτωμα                                                           ↓ 

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού 
δικαίου 

 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
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χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 
Σε περίπτωση μη έκδοσης αυτού από 
την ανωτέρω αρχή, απαιτείται να 
προσκομίσετε σχετική έγγραφη 
διαβεβαίωση από αυτήν. 
Σε άλλη περίπτωση αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού.  
 

Πτώχευση  Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 

 
 

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. 
 

11. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων 

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

διαγωνισμού. 

 

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 
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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 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. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην 

πραγματοποίηση της προμήθειας. 

 Ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών. 

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

 Στον 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 εργολήπτη, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε 

έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για τη σχετική υπηρεσία  θα ισχύει για ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ    από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  μονομερώς από το 

Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση εφ΄οσον παραστεί ανάγκη. To Noσοκομείο διατηρεί το 

δικαίωμα μείωσης των εργατοωρών κατά 10 %κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

ΑΔΑ: 9Ι0Ε469ΗΔ8-3ΜΩ
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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. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(άρθρο 4 παρ.3 

του Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν 4412/16). 

 Ποσοστό 0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του 

Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς    υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγουμένων 

κρατήσεων (άρθρο 3 του  Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010. 

 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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ . 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΠΟΧ

ΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤ

ΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΥ
ΤΗ 

 
1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1.1 Οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης θα παρέχονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα με απομακρυσμένη (remote) ενεργοποίηση 
ειδικών διαγνωστικών προγραμμάτων τηλεδιάγνωσης και 
τηλεεπέμβασης σύμφωνα με την επιθυμία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
και εφ όσον υπάρχει η εγκατάσταση απομακρυσμένης διάγνωσης. 

ΝΑΙ  

1.2 Αναλυτικά οι ενέργειες προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνουν 
: 

Γενικό έλεγχο της κατάστασης του ενεργού εξοπλισμού 
Παροχή βοήθειας για βελτιστοποίηση (Fine Tuning) του 

εξοπλισμού και,εφόσον απαιτείται,παροχή οδηγιών προς τους 
διαχειριστές. 

ΝΑΙ  

1.3 Ειδικότερα μία (1) φορά το χρόνο και εντός του πρώτου 3μήνου 
από την έναρξη της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί επί τόπου 
επίσκεψη ειδικευμένων τεχνικών στους χώρους λειτουργίας των 
δικτυακών υποδομών, για καθαρισμό και συντήρηση εξαρτημάτων 
– υλικών – εξοπλισμού των δικτυακών υποδομών, που θα 
περιλαμβάνει: 

Καθαρισμό των κατανεμητών με ηλεκτρική σκούπα. 
Έλεγχο και αποκατάσταση των φίλτρων εξαερισμού των 

κατανεμητών. 

ΝΑΙ  

 
 
 
 
 
 
 

1.4 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες 
προληπτικής συντήρησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα - 
Παρασκευή, 7:00 - 15:00), χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και μετά από συνεννόηση με το Τμήμα 
Πληροφορικής και Οργάνωσης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, αφού 
προηγηθεί σχετική έγγραφη γνωστοποίηση τουλάχιστον μία (1) 
εβδομάδα νωρίτερα. 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
2 ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

2.1 Οι υπηρεσίες επανορθωτικής συντήρησης που παρέχει ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ περιλαμβάνουν: 

Την αποκατάσταση βλαβών όλου του εξοπλισμού και υλικών του 
νοσοκομείου και των παραρτημάτων του, που αφορούν τον ενεργό 
εξοπλισμό που περιγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ [Α]. 

ΝΑΙ  

2.2 Οι υπηρεσίες επανορθωτικής συντήρησης θα παρέχονται σε 
24ωρη βάση, εκτός Σαββατοκύριακων και επίσημων αργιών, 
ύστερα από αποστολή ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ από το 
Τμήμα Πληροφορικής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

ΝΑΙ  

2.3 ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
Η ανταπόκριση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε περίπτωση βλάβης 

απαιτείται να είναι : 
Απόκριση τεχνικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εντός δύο(2) ωρών από την 

αναγγελία της βλάβης σε περίπτωση που η βλάβη αντιμετωπίζεται 
από απόσταση ή σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία επίλυσης του 
προβλήματος να ξεκινά άμεσα σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πληροφορικής. 

Σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης 
και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
θα πρέπει να αντικαταστήσει το υλικό / εξοπλισμό με όμοιο υλικό / 
εξοπλισμό που λειτουργεί κανονικά, να το εγκαταστήσει και να το 
διαμορφώσει ώστε το σύστημα να επανέλθει σε κατάσταση καλής 
λειτουργίας. 

ΝΑΙ  



 
 
 
 

2.4 

Λόγω του ότι το δίκτυο του Νοσοκομείου έχει υλοποιηθεί κατά το 
πλείστον με εξοπλισμό κατασκευαστή –Enterasys Networks-,  
σε περίπτωση αστοχίας μεταγωγού, ο ανάδοχος δύναται να τον 
αντικαταστήσει προσωρινά με ισοδύναμο μεταγωγό άλλου 
κατασκευαστή, αλλά υποχρεούται εντός 15 ημερών να παραδώσει 
μεταγωγό και μοντέλο του ιδίου κατασκευαστή –Enterasys 
Secure Networks. Αυτό θα  συντελέσει στο ότι το δίκτυο μετά το 
τέλος της σύμβασης θα εξακολουθήσει να είναι ομοιογενές, ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρης συμβατότητα και καλή λειτουργία. 

ΝΑΙ 

 

2.5 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ότι 
οποιοσδήποτε εξοπλισμός αντικατάστασης θα είναι κατά την 
παράδοσή του καινούργιος ή αν όχι καινούργιος σε 100% 
λειτουργική κατάσταση. 

ΝΑΙ  

2.6 Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων 
υλικών, εξοπλισμού και λογισμικού, που θα τοποθετηθούν με σκοπό 
την άρση οποιασδήποτε βλάβης. Ο αντικατασταθείς εξοπλισμός θα 
επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

ΝΑΙ  

2.7 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα 
λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού μετά την άρση κάθε 
βλάβης. 

ΝΑΙ  

 
3 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

3.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ότι η συντήρηση όλου του 
εξοπλισμού θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της 
Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που 
ισχύουν στη συντήρηση παρόμοιων υποδομών και εξοπλισμού, θα πληροί όλες 
τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα 
στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλόμενων ενδεικτικά σε ελλιπή 
σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά). 

ΝΑΙ  

3.2 Το τίμημα θα καλύπτει το σύνολο του ενεργού εξοπλισμού του Δικτύου του 
Νοσοκομείου ανεξαρτήτως του αριθμού των αστοχιών. ΝΑΙ  

3.3 Οι τιμές συντήρησης του δικτύου περιλαμβάνουν: 
Το χρόνο εργασίας των τεχνικών για προληπτική συντήρηση στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ανάλογα με το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. 
Το χρόνο εργασίας των τεχνικών για επανορθωτική συντήρηση όπου τούτο 

χρειασθεί 
Το κόστος του εξοπλισμού που χρειάζεται αντικατάσταση για τη σωστή 

λειτουργία του δικτύου, με αντίστοιχο ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών. 
ΝΑΙ 

 

3.4 Με την υπογραφή της Σύμβασης και εντός 30 ημερών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να επιβεβαιώσει τον επισυναπτόμενο στον Πίνακα [Α] ενεργό 
εξοπλισμό, και να παραδώσει στο τμήμα Πληροφορικής το Λογικό διάγραμμα 
του δικτύου του Νοσοκομείου, στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς τα 
παρακάτω: 

Όνομα κατανεμητή 
Αριθμός UTP λήψεων 
Κωδικός εργοστασίου για κάθε στοιχείο ενεργού εξοπλισμού 
Διασυνδέσεις εντός του κατανεμητή -Stack 
Διασυνδέσεις με εξωτερικές συνδέσεις -Δίκτυο κορμού. 

ΝΑΙ 

 

3.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 45ημερών να παραδώσει έκθεση που να 
φαίνονται τα στατιστικά στοιχεία απόδοσης στον κορμό του δικτύου. Για τον 
σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα NMS –Spectrum- που είναι 
εγκατεστημένο στο Computer Room του Τμήματος Πληροφορικής. 

ΝΑΙ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ : 

3.6 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει σε ισχύ ανάλογο συμβόλαιο συντήρησης-
υποστήριξης με φορέα αντίστοιχου μεγέθους, κατά προτίμηση Νοσοκομείου. 
Πρέπει επίσης να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογα έργα. 

Απαιτείται η υποβολή σχετικών αποδεικτικών εγγράφων. 

ΝΑΙ 

 

3.7 Στο προσωπικό αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, τουλάχιστον ένας (1) 
πιστοποιημένος τεχνικός σε εξοπλισμό δικτύου, οπωσδήποτε Enterasys Systems 
Networks, και προαιρετικά σε Cisco ή Hewlett Packard ή άλλου 
κατασκευαστή ισοδύναμου εξοπλισμού. Επίσης,  τουλάχιστον ένας (1) 
πιστοποιημένος τεχνικός σε συστήματα ασφαλείας (firewalls), οπωσδήποτε 
WatchGuard, και προαιρετικά σε Cisco ή Hewlett Packard ή άλλου 
κατασκευαστή ισοδύναμου εξοπλισμού. 

Απαιτείται η υποβολή σχετικών αποδεικτικών πιστοποιητικών. 

ΝΑΙ 

 

 
4 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

4.1 Επιπρόσθετα από το ανωτέρω τίμημα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μετά από αίτηση του δεύτερου, έναντι πρόσθετων αμοιβών, 
υλικά και εργασίες επέκτασης δικτύου. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα καταβάλει τις 
δαπάνες προσωπικής εργασίας, εξαρτημάτων και άλλες πραγματικές δαπάνες. 

Όλες οι πρόσθετες αμοιβές για εργασία και ανταλλακτικά θα χρεωθούν 
σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο που υποχρεούται να συμπληρώσει ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

ΝΑΙ 
  

 
 

4.2 

Οι τυχόν επεκτάσεις θα πληρούν σε προϊόντα και εργασίες όλους τους κανόνες 
δικτυακής υποδομής (επίτοιχες πρίζες δικτύου, κανάλια, τερματισμός στα ενεργά 
στοιχεία) και  θα παραδίδονται οι απαιτούμενες μετρήσεις και αποτυπώσεις σε 
υπάρχοντα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

ΝΑΙ 
  

4.3 Τα τιμήματα θα ισχύουν για επεκτάσεις στην καλωδιακή εγκατάσταση του 
Νοσοκομείου και στην χρήση υπαρχόντων κατανεμητών. 

ΝΑΙ 
  

4.4 Τα τιμήματα δεν θα ισχύουν : 
Για εγκαταστάσεις σε νέους χώρους του Νοσοκομείου όπου δεν υπάρχουν 

κατανεμητές. 
Αν απαιτούνται διασυνδέσεις κατανεμητών με χαλκό η οπτικό δίκτυο. 
Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται επίσκεψη για επί τόπου εκτίμηση. 

ΝΑΙ 
  

 
4.5 

Να δοθεί τιμοκατάλογος ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί για επέκταση του 
δικτύου σε νέες λήψεις (σύμφωνα με την §4.2), ως εξής : ΝΑΙ  

 Μονή λήψη (τιμή ανά λήψη) : 
για 1-5 λήψεις 
για 6-10 λήψεις 
>11 λήψεις 

ΝΑΙ 

 

 Διπλή λήψη (τιμή ανά λήψη): 
για 1-5 λήψεις 
για 6-10 λήψεις 
>11 λήψεις 

ΝΑΙ 

 

 Μεταγωγός 24-ports ιδίων ή και καλύτερων προδιαγραφών του A4H124-24 
(τιμή ανά τεμάχιο). Το τίμημα περιλαμβάνει και ένα Gbic UTP/FO καθώς και τις 
εργασίες εγκατάστασης. 

 

ΝΑΙ 

 



 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ
Α 

C5G124-24 Enterasys Networks C5(24) 10/100/1000 RJ45 ports, (4) combo SFP ports, 
(2) hi- speed dedicated stacking ports and external RPS connector. 

2 

STK-CAB-SHORT Enterasys Networks 30CM STACKING CABLE - B and C Series 2 
08H20G4-24 Enterasys Networks 800 Series switch with (24) 10/100 RJ45 ports, (4) SFP 

ports, (2) combo 10/100/1000 ports and external RPS connector. 
14 

MGBICLC-01 Enterasys Networks 1 Gb, 1000Base-SX, IEEE 802.3MM, 850 nm Short 
Wave Length, 220/550 M, LC SFP. 

17 

Α2Η124-24 Enterasys Networks A2 Securestack Series 24ports 10/100BaseTx L2 
Switch + 2 ports 10/100/1000 +2 SFP-GBIC. 

20 

Α4Η124-24 Enterasys Networks A4 Securestack Series 24ports 10/100BaseTx L2 
Switch + 2 ports 10/100/1000 +2 SFP-GBIC. 

6 

V2H124-24 Enterasys Networks V2 Series Switch 24P 10/100 RJ45 + 2 UPLINKS 4 
V2G112-2 Enterasys Networks Matrix V2 Uplink Module with 1 10/100/1000Base-

TX "Combo" port via RJ-45 or mni-GBIC. 
5 

T2600G-28TS TP_Link JetStream 24-port Gigabit L2 Managed Switch. 2 
SF200-24 Cisco 24-Port 10/100 Smart Switch. 1 
SG350X-24 Cisco 24-Port Gigabit Stackable Managed Switch. 1 
WATCHGUARD 

FBX M200 
Firewall WatchGuard Firebox M200 with High Availability and UTM 

Features. 
2 

WATCHGUARD 
M200 

Firewall WatchGuard X750E . 2 

RACKS Racks, Patch Panels UTP και Οπτικά καθώς και τους αντίστοιχους 
τερματισμούς, και καλωδίων διασύνδεσης UTP και Οπτικά που 
συμπεριλαμβάνονται σε κάθε rack.  

20 

Διπλές Πρίζες UTP Διπλές Πρίζες UTP εγκατεστημένα σε γραφεία. 1300 
  
Δίκτυο WiFi 

 
Παράλληλο δίκτυο WiFi στο Νοσοκομείο "Αγ. Σάββας".  

 
1 

 
Δίκτυο WiFi 

Δίκτυο WiFi στο παράρτημα ΚΗΝ (Κέντρο ημερήσιας νοσηλείας "Νίκος 
Κούρκουλος"). 

 
1 

  
           Εξοπλισμός WiFi στο Νοσοκομείο Αγ. Σάββας 

 
DGS-1005D D-Link 5 port swithes 10/100/1000. 35 
TL-WA901ND TP_Link 450Mbps Wireless N Access Point with PoE. 35 
UAP-AC-PRO UBIQUITI Access Point. 1 

 
                                                        Εξοπλισμός  WiFi στο παράρτημα ΚΗΝ (Κέντρο ημερήσιας νοσηλείας 

"Νίκος Κούρκουλος") 
 

AIR-AP1832I-E-K9C CISCO Aironet 1830 Series with Mobility Express. 1 
AIR-AP1815I-E-K9 CISCO Aironet 1815i Series. 9 
  
                                               Εξοπλισμός WiFi στο Παράρτημα που είναι εγκατεστημένος ο Μαγνητικός 

Τομογράφος Λ. Αλεξάνδρας 117. 
 
DGS-1005D D-Link 5 port swithes 10/100/1000. 2 



TL-WA901ND TP_Link 450Mbps Wireless N Access Point with PoE. 2 
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