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       ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 09-09-2021 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                           Αξηζ. Πξση.:17187 

ΓΙΟΙΚΗΗ 1η Τ.Πε. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ  

«Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

Σαρ. Γ/λζε: Θεβώλ & Παπαδηακαληνπνύινπ – Γνπδή   

Τπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

Τπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνύ  

Σκήκα       : Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθ.    : ηακαηία Σξακπέιε   

 

Σει.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 

Fax:           : 213 2013118 

e-mail        : s.trabeli@paidon-agiasofia.gr 

                                                    

                                                                                                      

ΠΡΟ : 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

 

 
Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ 

και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν από 

ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική 

ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο 

διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική Διασείπιζη 

και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν 

Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - Ανηικαηάζηαζη ηος 

έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ 

και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Διαηάξευν 

ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 

(ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύεη.  
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1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν και 

μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο 

Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 5/22/27-08-2021/03-09-2021 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εηήζηα αλαλέσζε ηεο 

ζύκβαζεο ππνζηήξημεο – ζπληήξεζεο βιαβώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ). 

 
Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλεηε πποζθοπά για ηην εηήζια ανανέυζη ηηρ ζύμβαζηρ ςποζηήπιξηρ – 

ζςνηήπηζηρ βλαβών ηος ηλεκηπονικού εξοπλιζμού. 

 

Πιθανή δαπάνη € 16.400,00 πλέον Φ.Π.Α ή € 20.336,00 ζςμπ. Φ.Π.Α.24%. 

 
1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Η πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνύζεο. 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Οι πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ αποκλειζηικά ζε ηλεκηπονική μοπθή μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ 

ηλεκηπονικών διαγυνιζμών iSupplies έυρ ηην Γεςηέπα 20/09/2021 και ώπα 14:00.  

 

 
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ.  

ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάζεζεο, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 
i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην ςποβολή 

ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 Σηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
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 ζε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν. 

 
ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη ηα κέιε 

Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην 

λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην 

θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Σα 

θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

           

           

 

 

 
 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

                                                                                         

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ : 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ, ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 
 
 
 
Η εηαηξία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ Δηήζηα πληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο Μεραλνγξαθηθνύ 
Δμνπιηζκνύ (πληεξεηήο) απαηηείηαη: 
 
1. Να πξνβαίλεη ζε κεληαία πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ: 

(Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο (Desktops, Laptops), Δθηππωηέο, Δθηππωηέο 
εηηθεηηώλ(barcodeprinters) Scanners, πνιπκεραλήκαηαθ.ι.π), ε νπνία δύλαηαη λα 
εθηειείηαη  ηαπηόρξνλα κε ηελ θαηαζηαιηηθή ζπληήξεζε (επηζθεπή) ρωξίο ρξέωζε 
αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζίαο.  
 
        Αληαιιαθηηθά γηα ην Ννζνθνκείν ζεωξνύληαη ηα παξαθάηω: 
 

ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΑ 
MOTHERBOARDS 
CPU 
ΜΝΗΜΔ RAM 
ΚΑΡΣΔ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΚΑΡΣΔΓΙΚΣΤΟΤ 
HARD DISKS 
ROLLPAPERFEET (ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ) 
ΚΔΦΑΛΔ( ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ) 
FUSERΔΚΣΤΠΩΣΩΝ (Φνύξλνη) 
 
 

2. Να θαιύπηεη εμ’ νινθιήξνπ  ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ ηνπ ζπληεξνύκελνπ εμνπιηζκνύ , 
αλεμαξηήηωο ηνπ ρξόλνπ, ηνπ πξνζωπηθνύ θαη ηωλ αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη. 

 
3. Όζνλ αθνξά ηνπο επώλπκνπο H/Y <HP>-  <DELL> -<FUJITSU>- SIEMENS><Lenovo>, 

θ.ι.π. ηα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη γλήζηα θαη εγθεθξηκέλα από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
Ο έιεγρνο  ζα γίλεηαη από ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο.  

 
4. Ο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα πξνκεζεύζεη ην Ννζνθνκείν κε on – site – stock 

αληαιιαθηηθώλ αμίαο ίζεο κε ην 10% ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ηνπ γηα ηελ εύξπζκε θαη 
αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σα παξαπάλω αληαιιαθηηθά ζα θπιάζζνληαη ζε 
ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζύλε 
ζπλερνύο αλαλέωζεο ηεο παξαθαηαζήθεο κέρξη ην πέξαο ηνπ έξγνπ όπνπ θαη ζα ηνπ 
επηζηξαθνύλ 

 
5. Ο ζπληεξεηήο ζα δηαζέηεη On-Call κεραληθό θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα απόθξηζεο ηνπ 

ζπληεξεηή είλαη δύν (2)) ώξεο θαη κεηξά από ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο έγγξαθεο ή 
ηειεθωληθήο εηδνπνίεζεο από ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ 
ζπληεξεηή, όηαλ απηή γίλεη ζε εξγάζηκεο εκέξεο Γεπηέξα – Παξαζθεπή θαη ώξεο από 
8:00π.κ – 15:00κ.κ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό νη ηερληθνί ηνπ ζπληεξεηή κεηά από θάζε επηηόπηα 
επέκβαζε ζην Ννζνθνκείν ζα ζπκπιεξώλνπλ ηερληθά δειηία πξνιεπηηθήο θαη 
επαλνξζωηηθήο ζπληήξεζεο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έιαβαλ ρώξα, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 
έλαξμεο θαη ιήμεο απηώλ θαη ζα ζπλππνγξάθνληαη από έλαλ ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο 
Πιεξνθνξηθήο.   
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6. Ο ζπληεξεηήο εάλ ρξεηάδεηαη παξέρεη έλαλ κεραληθό ππνζηήξημεο ζηνλ ρώξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ , ηηο εκέξεο εθεκεξίαο θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο 8:00 – 15:00 (εθηόο /Κ & 
Αξγηώλ) γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ην πεξηβάιινλ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζηεξηδόκελνπ Δμνπιηζκνύ Πιεξνθνξηθήο. 

 
7. Σα πξνο επηζθεπή κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα επηζηξέθνπλ ζην Ννζνθνκείν   

επηζθεπαζκέλα εληόο 24ώξνπ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη 
άκεζα ηελ επόκελε εκέξα από κεραλήκαηα ηδίωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή λεόηεξωλ, εθηόο αλ ε 
επόκελε εκέξα ηζνδπλακεί ζε κε εξγάζηκε εκέξα  (Αξγίεο, αββαηνθύξηαθα).  

 
8. Όηαλ ν ζπληεξεηήο θξίλεη όηη ην θόζηνο επηζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνύ π.ρ. (Η/Τ , νζόλε, 

εθηππωηήο, Scannerθ.ι.π.) είλαη αζύκθνξν, νθείιεη λα ην αληηθαηαζηήζεη ρωξίο θόζηνο κε 
άιιν ίδηωλ ηνπιάρηζηνλ πξνδηαγξαθώλ θαη δπλαηνηήηωλ. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη 
εγθαηάζηαζεο ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ εηαηξία ζπληήξεζεο. 

 
9. O ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα  αλαθηά  δεδνκέλα (αξρεία ή πξνγξάκκαηα ) από ηα 

απνζεθεπηηθά κέζα θαη λα δηαζθαιίδεη ην απόξξεην ηωλ πιεξνθνξηώλ. ε πεξίπηωζε δε 
αληηθαηάζηαζεο θάπνηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (Η/Τ) κε άιινλ λέν, ε αζθαιήο 
κεηαθνξά ηωλ αξρείωλ (Data) ζηνλ πξνο εγθαηάζηαζε Η/Τ ζα είλαη ππνρξέωζε ηνπ. 

 
 
 
 
 
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ  
 
 
ΚΟΜΙΝΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ                ΚΛΑΒΔΝΙΣΗ ΑΤΓΗ                 ΦΙΛΟΤ ΣΔΛΛΑ 
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