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Θ
 ΥΡΕ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ  

«ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» 

ΓΑΦΕΛΟ   ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ 

ΤΑΧ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ: ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9, 53100 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ:  23850/502266 

Ρληρ. ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ  

Email sprom@nosflorinas.gr  

 

 

                                                                                                                ΡΟΣ:  ΟΛΟΥΣ ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ  

 

 

 

 ΚΕΜΑ:  ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΓΛΑ 

ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΛΩΝ (200 ΑΔΕΛΕΣ  antivirus) ΤΟΥ 

ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΛΝΑΣΓΛΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ  

 

 

         Το ΓΝΦ ζχοντασ υπόψη  τισ διατάξεισ : όπωσ αυτζσ ιςχφουν  

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

1.2 Του Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ134/18-6-2007). 

 1.3 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ»  
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1.4 Του Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων  των  κυβερνθτικϊν  

διοικθτικϊν  και  αυτοδιοικθτικϊν  οργάνων  ςτο  διαδίκτυο»  «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.(Α-112). 

1.5.  Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Αϋ 173/30.9.2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων», ζτςι όπωσ 

τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’51/2012)  

1.6 Toυ Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ»   (Φ.Ε.Κ.   Αϋ   

247/27-11-1995),   όπωσ   ιςχφει   με   τον   4270/2014   (ΦΕΚ   143/τ. Αϋ/28.06.2014) Αρχζσ  δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ   2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 

1.7 Του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Κ.Δ.Δ.), όπωσ ιςχφει, ο οποίοσ ζχει κυρωκεί με το άρκρο πρϊτο του Ν. 2690/1999 

«Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 45/9-3-1999). 

1.8 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –Νζα εταιρικι μορφι- Σιματα- 

Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ Κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, Μζροσ Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: 

Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΛΚΕ)  

1.9 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».  

1.10 Του Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και 

άλλεσ διατάξεισ»  

1.11 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων  Συμβάςεων όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 

1.13.  Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και  Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

         1.14.  Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ. Αϋ/06.12.2016) Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν 

εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ 

        1.15 Του N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4387/2016, 

μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, 

Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ 

1.15 Του N4605/Φ ΕΚ   Α/52/1 -4-2019  (  άρθρο 43  τροποποίηςη διατάξεων του Ν 4412/2016 (Α147  

1.16 Των Ν4608/2019 (Α66)  και  4609/2019 (Α67 )   με τουσ οποίουσ γίνεται  τροποποίθςθ των  επιμζρουσ  

διατάξεων του Ν 4 412/2016   

1.17 Την υπ αρ  223/30 -10-2020 θζμα 4 απόφαςη  του ΔΣ με ΑΔΑ ΩΜΡΜ46907Λ -9Λ6  για την άμεςη 

ανάγκη διαςφάλιςη πληροφοριακοφ ςυςτήματοσ  

1.18 Το υπ αρ 422 /19 -1 -2021 ζγγραφο του τμήματοσ πληροφορικήσ με το οποίο κατατζθηκαν οι  

τεχνικζσ  προδιαγραφζσ  

1.19 Τθν υπ αρ 22/29-1-2021κεμα 9 απόφαςθ με ΑΔΑ ΨΦ3ΓΡ4697Λ-ΛΥ9του ΔΣ με τθν οποία   

 a)εγκρίνονται  οι τεχνικεσ προδιαγραφεσ  ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 

ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΛΩΝ (200 ΑΔΕΛΕΣ  antivirus) ΤΟΥ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 b) εγκρινεται  H πρόςκληςη  εκδήλωςη  ενδιαφζροντοσ  για την  υποβολή  οικονομικϊνν  προςφορων  – δικαιολογητικϊν   

για την ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΛΩΝ (200 ΑΔΕΛΕΣ  antivirus) 

ΤΟΥ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ    και    ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% :  6200 €   και ορίηεται θ επιτροπι 

αξιολόγθςθσ . 

1.20 Την υπ αρ  31/3-2-2021 αποφαςη αναληψησ  υποχρεωςησ  με   ΑΔΑ  Ω81Η46907Λ-ΝΓΕ   ΚΑΛ ΑΔΑΜ  21REQ008085507 
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    Σασ καλεί να αποςτείλετε  ςε ςφραγιςμζνο φάκελο  την οικονομική ςασ προςφορά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά     για 

την ανωτζρω  προμήθεια ζωσ την   17/2/2021 και ϊρα   14 πμ .      

 

Γενικζσ Ρληροφορίεσ 

 

 

1. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν  μζχρι  τθν  καταλθκτικι θμερομθνία  και  ϊρα  που  ορίηει  θ  παροφςα  ,  ςτθν  

Ελλθνικι  γλϊςςα,  ςε φάκελο,  και υπογεγραμμζνθ.  Οι ςυμμετζχοντεσ,  υποβάλουν  τθν προςφορά τουσ,  ςε «φάκελο»  

με  περιεχόμενο  δφο  (2)  (υπο)φακζλουσ  (α)  ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «-Δικαιολογητικϊν-   Τεχνική 

Ρροςφορά» και (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομική Ρροςφορά». 

2.    Θ ιςχφσ των ςχετικϊν ςυμβάςεων μπορεί να διακοπεί εφόςον γίνει  κεντρικι υπθρεςία (Υπουργείο Υγείασ & 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και το Υπουργείο Ανάπτυξθσ). Στθν περίπτωςθ αυτι για τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ υπθρεςία 

μασ, ουδεμία ευκφνθ ζχει ζναντι του χορθγθτι. 

3. Σε περίπτωςθ που  δοκεί εξουςιοδότθςθ  από τθν 3θ  ΥΡΕ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ι από κεντρικι υπθρεςία (Υπουργείο Υγείασ & 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και το Υπουργείο Ανάπτυξθσ)  θ υλοποίθςθ των να γίνει από  άλλο νοςοκομείο καμία ευκφνθ 

δεν ζχει το ΓΝ Φλϊρινασ  και  οι πλθροφορίεσ κα δοκοφν από τα αντίςτοιχα τμιματα αυτϊν 

4. Να κατατεκεί Βεβαίωςθ ότι οι τιμζσ που δίνουν είναι ςφμφωνεσ  με αυτζσ του Ραρατηρητηρίου Τιμϊν. Εάν ιςχφουν  

5. Απαγορεφεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. Τυχόν υποβλθκείςεσ εναλλακτικζσ προςφορζσ απορρίπτονται.  

6. Για ότι δεν προβλζπεται από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ιςχφουν οι διατάξεισ περί προμθκειϊν του Δθμοςίου και των 

Ν.Ρ.Δ.Δ.,  του Ν. 4412/2016. 

7. Θ Αποςφράγιςη των προςφορϊν  μπορεί να γίνει  ςε μια ενιαία ςυνεδρίαςη   χωρίσ διάκριςη ςταδίων/φάςεων 

(αξιολόγηςη   δικαιολογητικϊν   – τεχνικήσ και οικονομικήσ προςφοράσ ) ςφμφωνα  με τον Ν4412 άρθρο 117  παρ 3. 

kαι θα κατατεθεί ςτο ΔΣ του ΓΝΦ ΕΝΑ ΡΑΚΤΛΚΟ.          

8.  Οι προμθκευτζσ μποροφν να υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο <  ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΛΩΝ (200 ΑΔΕΛΕΣ  antivirus) ΤΟΥ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. 

ΦΛΩΛΝΑΣ 

. 

9. Χρόνοσ ιςχφ προςφοράσ 6 μήνεσ  

10.  ΚΘΤΘΛΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά  βάςθ τθσ     χαμθλότερθσ  τιμισ 

 

     ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ  ζχουν οι οικονομικοί φορεί όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο  άρκρο  2, παρ. 1 (11) του ν. 4412/2016 
ιτοι, κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι   δθμόςιοσ φορζασ ι  ζνωςθ αυτϊν των προςϊπων ι/και φορζων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων επιχειριςεων,  
Επιπλζον το δικαίωμα ςυμμετοχισ  υποψθφίων κακορίηεται από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 25 του 
Ν. 4412/2016. 

 
Για τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ υπό μορφι ενϊςεων ι προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται  αυτοί  να  
περιβλθκοφν  ςυγκεκριμζνθ  νομικι  μορφι,  για  τθν  υποβολι  προςφοράσ (άρκρο 19  παρ. 2, Ν. 4412/2016). 

 
Εφόςον όμωσ θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνει ςε ζνωςθ ι ςφμπραξθ οικονομικϊν φορζων, αυτι υποχρεοφται  να  
περιβλθκεί  ςυγκεκριμζνθ  νομικι  μορφι,  εφόςον  θ  λιψθ  οριςμζνθσ  νομικισ μορφισ  είναι αναγκαία για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  (άρκρο 19 παρ. 3,   Ν. 

4412/2016).Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

(άρκρο 19 παρ. 4, Ν. 4412/2016). 
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Τόποσ – Χρόνοσ διενζργειασ -  Τρόποσ Λήψησ Εγγράφων, Διευκρινίςεων 

 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ  

ΣΤΘ ΔΛΑΥΓΕΛΑ – 

ΚΘΔΜΘΣ  

 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 

ΕΝΑΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 

ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  

ΓΝΦ   ΤΜΘΜΑ 

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ- 

ΡΩΤΟΚΟΛΟ  

 

            3/2/2021  

ΘΜΕΑ ΤΕΤΑΤΘ  

 

3/2/2021  

ημζρα ΤΕΤΑΤΘ  

  

 

Μζχρι  τισ  17/2/2021 

ημζρα Τ Ε Τ Α  Τ Θ     

και ϊρα  14.00 π.μ. 

 

 18/2/2021  

 ΘΜΕΑ ΡΕΜΡΤΘ   

και ϊρα  11.00 π.μ 

 

 

 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθ λιξθ του παραπάνω χρόνου δεν αποςφραγίηονται  

 

Το  πλιρεσ  τεφχοσ  τθσ  διακιρυξθσ  ζχει  δθμοςιευτεί  ςτο  ΚΘΜΔΘΣ,  ςτο Ρρόγραμμα Διαφγεια   

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά  

α)  Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

1)Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 

αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται 

ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, 

τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  

2 Ριςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικήσ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι 

δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  

3)  Ριςτοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ 

ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα 

δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

4) Ριςτοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι 

μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.     
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Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνική Ρροςφορά»  

H τεχνική προςφορά θα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι Ριο  ςυγκεκριμζνα,  ο  φάκελοσ  τθσ  τεχνικισ  προςφοράσ  κα  πρζπει οπωςδιποτε  να  περιλαμβάνει: 

Ζγγραφη δήλωςη του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνει: 

 α) ότι θ προςφορά του πλθροί πλιρωσ τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, 

 β) ότι θ προςφορά του ιςχφει για διάςτημα τουλάχιςτον  6 μηνεσ  

Στθν Τεχνικι προςφορά κα αναγράφονται  οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.  

 

 Ρλήρη τεχνική περιγραφή ςτην ελληνική γλϊςςα 

Ρεριεχόμενα  Φακζλου  «Οικονομική  Ρροςφορά 

Στον  φάκελο  τθσ  οικονομικισ  προςφοράσ  τοποκετείται  απαραίτητα ςε δφο αντίγραφα (εκ  των  οποίων  το  ζνα 
πρωτότυπο και το δεφτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τησ προςφοράσ, επί ποινι 
απόρριψθσ, διαμορφωμζνα ωσ εξισ: 
Ι Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με το  
υπόδειγμα : 
Ι τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρηςησ 
Στθν  τιμι  περιλαμβάνονται  οι  υπζρ  τρίτων  κρατιςεισ,  ωσ  και  κάκε  άλλθ  επιβάρυνςθ,  ςφμφωνα  με  τθν  κείμενθ 
νομοκεςία,  μθ  ςυμπεριλαμβανομζνου  Φ.Ρ.Α.,  για  τθν  παράδοςθ  του  υλικοφ  ςτον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ 
ΟΓΑ. 

 

 

ΤΕΧΝΛΚΕΣΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
 

 

 

Α. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΡΟΔΛΑΓΑΦΩΝ 

 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ  ΕΛΑΧΛΣΤΘ 
ΑΡΑΛΤΘΣΘ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ 

 Σφςτημα προςταςίασ τερματικϊν ςταθμϊν (EDR)   

 ΤΕΧΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ   

 
Να υποςτθρίηεται θ λειτουργία antivirus με αυτόματεσ 

ΝΑΛ  
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ενθμερϊςεισ υπογραφϊν 

 Να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ από τοπικό 

ςθμείο  ΝΑΛ 

 

 Να μθν απαιτείται εγκατάςταςθ οιουδιποτε άλλου λογιςμικοφ 

(π.χ. applicationserver) ι ςυςκευισ ςτο δίκτυο πζρα από το 

λογιςμικό τερματικοφ ςτακμοφ. ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται θ εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ και μζςω 

αλλθλεπίδραςθσ (interactive) αλλά και χωρίσ παρζμβαςθ του 

χριςτθ (silent) ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται θ εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ μζςω 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ λογιςμικοφ ςτακμϊν ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται παράλλθλθ λειτουργία με άλλα αντι-ιικά 

ςυςτιματα  ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηονται λειτουργικά ςυςτιματα: 

 Windows 7 ι νεότερο 

 OSX 10.11 και MacOS 10.12 ι νεότερο 

 Redhat EL και CentOS 6 και 7 
ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηονται κινθτζσ ςυςκευζσ  

 Android 

 Apple iPhone (iOS) 
ΝΑΛ 

 

 Να παρζχεται επιλογι για τθν ορατότθτα τθσ λειτουργίασ και 

των μθνυμάτων ςτο χριςτθ ι όχι ΝΑΛ 

 

 Να αποκλείονται διεργαςίεσ που παρουςιάηουν κακόβουλθ 

ςυμπεριφορά ΝΑΛ 

 

 Τα αρχεία που παρουςιάηουν κακόβουλθ ςυμπεριφορά να 

τίκενται ςε καραντίνα ΝΑΛ 

 

 Να υπάρχει δυνατότθτα επαναφοράσ από καραντίνα ΝΑΛ  

 Να υπάρχει δυνατότθτα αυτόματθσ διαγραφισ από τθν 

καραντίνα μετά από ζνα διάςτθμα διατιρθςθσ. Να αναφερκεί 

το διάςτθμα αυτό. ΝΑΛ 

 

 Να τερματίηονται αυτόματα διεργαςίεσ που παρουςιάηουν 

κακόβουλθ ςυμπεριφορά ΝΑΛ 

 

 Να υπάρχει δυνατότθτα δθμιουργίασ πολιτικϊν ανά ομάδεσ 

τερματικϊν ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται ςτατικι (static) ανάλυςθ και ανάλυςθ 

ςυμπεριφοράσ (behavioral) ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται ανάλυςθ ςε φποπτα τερματικά με 

δυνατότθτα: 

 Ακολουκία ςυμβάντων και με δυνατότθτα ελζγχου 
χρονικισ ςειράσ όπου κα είναι δυνατι θ παρουςίαςθ 

ΝΑΛ 
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ονόματοσ τερματικοφ ςτακμοφ, ονόματοσ χριςτθ, IP 
διεφκυνςθσ, εφαρμογισ ι διεργαςίασ  

 Να είναι άμεςα διακζςιμα ςτοιχεία ακολουκίασ ςυμβάντων >=30 θμζρεσ  

 Να παρζχεται δυνατότθτα ιχνθλάτθςθσ κακόβουλου λογιςμικοφ 

και να παρζχεται οπτικοποιθμζνα (π.χ. γράφοσ ι διάγραμμα) 

πλθροφορία για τα: 

 Σθμείο παρείςφρθςθσ 

 Το ςτοιχείο που μολφνκθκε αρχικά (patientzero) 

 Θ μζκοδοσ παρείςφρθςθσ 
ΝΑΛ 

 

 Να υπάρχει τεχνικι εντοπιςμοφ πολυμορφικϊν malware ΝΑΛ  

 Να υπάρχει δυνατότθτα εντοπιςμοφ file-lessattacks ΝΑΛ  

 Να υπάρχει δυνατότθτα ελζγχου απειλϊν από τερματικά χωρίσ 

εγκατεςτθμζνο πράκτορα (agent) Επικυμθτό 

 

 Να γίνεται χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ για τον 

εντοπιςμό κακόβουλου λογιςμικοφ NAI 

 

 Να υπάρχει λειτουργία επαναξιολόγθςθσ αποφάςεων 

(περιπτϊςεισ falsepositive / falsenegative) χωρίσ να απαιτείται 

επανζλεγχοσ του τεκμθρίου (αρχείου, διεργαςίασ, κ.λπ.) NAI 

 

 Να υποςτθρίηεται θ χριςθ IOC (IndicatorsofCompromise) και θ 

δυνατότθτα ειςαγωγισ νζων με χριςθ ανοικτϊν προτφπων ΝΑΛ 

 

 Να αναφερκεί το πρότυπο περιγραφισ των artifacts ΝΑΛ  

 Να υποςτθρίηεται περιγραφι με OpenIOC Επικυμθτό  

 Να εντοπίηονται τεκμιρια με χαμθλό ρυκμό εμφάνιςθσ ΝΑΛ  

 Να εντοπίηονται και αναφζρονται ευπάκειεσ ςε εγκατεςτθμζνο 

λογιςμικό ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται δυναμικι ανάλυςθ ςυμπεριφοράσ και να 

παρζχεται αναλυτικι αναφορά αποτελεςμάτων ΝΑΛ 

 

 Θ λφςθ να περιλαμβάνει τα απαραίτθτα sandbox ΝΑΛ  

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα ςτο διαχειριςτι να υποβάλει 

τεκμιρια για ανάλυςθ. ΝΑΛ 

 

 Να εντοπίηονται και να αποκλείονται ςυνδζςεισ τφπου CnC 

(CommandandControl)  ΝΑΛ 

 

 Να εντοπίηονται εφαρμογζσ τφπου dropper ϊςτε να 

αποκλείεται θ διείςδυςθ maliciouspayload. ΝΑΛ 

 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα αποκλειςμοφ του τερματικοφ 

ςτακμοφ  ΝΑΛ 

 

 Να υπάρχει δυνατότθτα εξαιρζςεων ςε επίπεδο IP και 

υπθρεςιϊν DNS και DHCP ςε περίπτωςθ αποκλειςμοφ  ΝΑΛ 
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 Να υπάρχει δυνατότθτα αναηιτθςθσ  ΝΑΛ  

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ εξαιρζςεων για 

αρχεία, διεργαςίεσ, διαδρομζσ (path), διευκφνςεισ IP ΝΑΛ 

 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνων ενεργειϊν ςε 

ςτακμοφσ ςτθν περίπτωςθ εντοπιςμοφ απειλϊν, όπωσ: 

 Αποςτολι δειγμάτων για ανάλυςθ 

 Μετακίνθςθ ςε διαφορετικι ομάδα 

 Αποκλειςμόσ ςτακμοφ 
ΝΑΛ 

 

 Θ λφςθ παρζχεται με μθνιαία χρζωςθ και θ Ανακζτουςα Αρχι 

μπορεί να προςκζτει ι αφαιρεί άδειεσ κατά βοφλθςθ χωρίσ 

δζςμευςθ ελάχιςτου ι μζγιςτου αρικμοφ. ΝΑΛ 

 

 Δεν υπάρχει ελάχιςτοσ αρικμόσ απαιτοφμενων αδειϊν. ΝΑΛ  

 Θ χρζωςθ αδειϊν κα γίνεται ανά τερματικό (workstation, 

server, mobiledevice) ανεξαρτιτωσ χρθςτϊν. 

(Χρζωςθ για 200 άδειεσ)  ΝΑΛ 

 

 Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει απομακρυςμζνθ υποςτιριξθ τθσ 

υπθρεςίασ EDR χωρίσ επιπρόςκετθ χρζωςθ ΝΑΛ 

 

 Θ διαχείριςθ να γίνεται με χριςθ webbrowser ΝΑΛ  

 Να υποςτθρίηεται αυκεντικοποίθςθ πολλαπλϊν παραγόντων 

(MFA) για τθ ςφνδεςθ του διαχειριςτι ΝΑΛ 

 

 Θ πρόςβαςθ με το περιβάλλον διαχείριςθσ δε κα απαιτεί 

ςφνδεςθ με οποιοδιποτε τρόπο ςτο εταιρικό δίκτυο. ΝΑΛ 

 

 Θ προςταςία των τερματικϊν ςτο ςφνολό τθσ και θ ενθμζρωςθ 

λογιςμικοφ κα είναι ενεργι εντόσ ι εκτόσ του δικτφου του 

οργανιςμοφ και δε κα απαιτεί ςφνδεςθ ςε αυτό.  NAI 

 

 Θ λφςθ να παρζχει API ΝΑΛ  

 ΕΓΓΥΘΣΘ - ΥΡΘΕΣΛΕΣ   

 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςφζρει τθν 

υπθρεςία ςαν μθνιαία υπθρεςία με το μοντζλο ςυνδρομθτικισ 

αδειοδότθςθσ του καταςκευαςτι. ΝΑΛ 

 

 

 

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ/ΡΟΛΟΝΤΑ ΡΟΥ ΚΑ ΥΡΟΣΤΘΛΗΟΝΤΑΛ 

 

 Συςτήματα – εξοπλιςμόσ τησ Cisco που περιλαμβάνονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ προϊόντων: 

- Networking (routers, switches) 

- Wireless & Mobility (access points & controllers) 

- Security (firewalls, security services)  
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- Collaboration (Unified communications Manager, Unified Contact Center Express, TelePresence/video 

conferencing) 

- Data Center - Unified Computing (rack-mounted & blade servers, UCS infrastructure, Data Center Switching) 

 Λογιςμικά προϊόντα των VMware και Veeam  

 Συςτήματα – εξοπλιςμόσ τησ HPE που περιλαμβάνουν:  
- Data Center - Unified Computing (rack-mounted & blade servers, Network storage)  

 

 

 

 
 

          

Oροι τησ πρόςκληςησ  

           Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
    

    Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο  

ΦΛΩΛΝΑΣ  » .  

             Θ δαπάνη για την εν λόγω ςφμβαςη θα βαρφνει τη ςχετική πίςτωςη του προχπολογιςμοφ  του Φορζα (Κ.Α.Ε. :  
…………7123.01…). 

 

1.  Συνοπτική Ρεριγραφή φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ  

     Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ  ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΛΩΝ (200 

ΑΔΕΛΕΣ  antivirus) ΤΟΥ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΛΝΑΣ . 

    Ι ςφμβαςη θα ιςχφει  για ΕΝΑ ΕΤΟΣ   από   την υπογραφή τησ   με δικαίωμα παράταςησ για 3 μήνεσ .  

 

2.  ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Εγγυήςεισ   ( ςυμμετοχήσ - καλήσ εκτζλεςησ) 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ  

 Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχή εγγφηςησ καλήσ εκτζλεςησ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 

4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τησ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή τησ ςφμβαςησ. Κατά τα λοιπά ωσ προσ ο,τι αφορά τισ εγγυιςεισ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 

ν.4412/2016 

 Στην περίπτωςη που η αξία τησ ςφμβαςησ που θα προκφψει είναι μικρότερη ή ίςη των 2.500,00€ εκτόσ ΦΡΑ, δεν απαιτείται η 

παροχή εγγφηςησ καλήσ εκτζλεςησ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν 

παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι 

ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ςτθν υπ αρ 29/2019   προςκλθςθσ, και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 

4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο 

ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 

ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου 

τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 

εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 

εκπροκζςμου.  

3.Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοθεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 

ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

  

 4. Τροποποίηςη ςφμβαςησ κατά τη διάρκειά τησ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου 

οργάνου. 

Οποιαδιποτε όμωσ τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται και 

από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε 

τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία.  

 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςησ τησ ςφμβαςησ 

 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα 

απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ 

και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ 

δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πληρωμήσ  

5.1.1. Θ πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο  και ςφμφωνα με την ιςχφουςα νομοθεςία . 

.  
5.1.2 Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ (παρ. 4 , άρκρου 200 ν.4412/16) κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

5.1.3. Στθν αμοιβι του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 

 Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
 
α) Ροςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου ποςοφ παρακρατοφμενου υπζρ 
τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρικ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε εφαρμογι του άρκρου 3 του Ν. 3580/2007 
 
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 
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όπωσ ιςχφει) 
 
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 
4412/2016 
 
δ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.. 
 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ 

ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεςία παρακράτηςη φόρου ειςοδήματοσ αξίασ 4% επί 

του καθαροφ ποςοφ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και φόρου ειςοδιματοσ ι 

οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται 

να υπογραφεί με τον ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ. 

 Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ χωρίσ ΦΡΑ), παραμζνουν ςτακερά και δεν υπόκεινται ςε 
καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθ ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 
 
 
 5.1.4 Τα δικαιολογητικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξήσ:  
1.Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ 

του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016.  

2. Αποδεικτικό ειςαγωγισ των ειδϊν τθν αποκικθ του φορζα.  

3. Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν  

4. Ριςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ  

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν δφναται να ηθτείται και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν 

κείμενθ νομοκεςία.  

Σε  περίπτωςθ  που  θ  εξόφλθςθ  των  τιμολογίων  γίνει  μετά  τθν  πιο  πάνω  προκεςμία,  το  Νοςοκομείοκακίςταται 

υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» (TEΥ Δ)ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΛΧΕΛΙΣΕΪΝΚΑΛ ΔΙΜΟΣΛΪΝ ΑΧΪΝ».Ι προκεςμία 

πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι τουςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ 

πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ   αυτοφ,  β)  κατά  το  χρονικό  διάςτθμα  

τυχόν  δικαςτικϊν  ι  εξϊδικων  διενζξεων  μεταξφ  του Νοςοκομείου  και  του  Ανάδοχο,  που  αφοροφν  ςτθν  εκτζλεςθ  τθσ  

ςφμβαςθσ,  κακϊσ  και  γ)  ςτισ  λοιπζσ περιπτϊςεισ που  αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν 

προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ  τθσ  πλθρωμισ,  που  οφείλεται  ςε  υπαιτιότθτα  του  παρόχου  (T EΥ Δ)μθ  ζγκαιρθ  

υποβολι  των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.). 

 

5.1.5 . Toν Ανάδοχο βαρφνουν όλεσ τισ νόμιμεσ  κρατιςεισ και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία  

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (T EΥ Δ)Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 

5.2 Κήρυξη οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι 

αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ 

που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τισ παραγράφουσ 6.1 και 6.2 τθσ παροφςασ  

 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
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α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, 

ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ 

ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 

παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο
   
 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 

ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα 

υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 

υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που 

παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και 

παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ 

του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν 

προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ 

αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου 

ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ 

αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικητικζσ προςφυγζσ κατά τη διαδικαςία εκτζλεςησ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ 

οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – 

αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 

ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 

6.1  Χρόνοσ ΛΣΧΥΕΛ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Ι ςφμβαςθ κα ιςχφει   για ζνα ΕΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ   υπογραφι τθσ  με δικαίωμα 3 μινεσ παράταςθσ     

7 Απόρριψη ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςη 

7.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 

αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, 

που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
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7.2Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 

μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 

υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει 

λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

7.3 . Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 

του ν. 4412/2016. 

    

    

8. Προι εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να τηρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν θεςπιςτεί με το δίκαιο τησ Ζνωςη τό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 

ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ 

του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα 

που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 

ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

            ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ – Αναλυτική Ρεριγραφή Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τησ Σφμβαςησ 
 
 
 

 

 Α. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΡΟΔΛΑΓΑΦΩΝ 

 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ  ΕΛΑΧΛΣΤΘ 
ΑΡΑΛΤΘΣΘ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ 

 Σφςτημα προςταςίασ τερματικϊν ςταθμϊν (EDR)   

 ΤΕΧΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ   

 Να υποςτθρίηεται θ λειτουργία antivirus με αυτόματεσ 

ενθμερϊςεισ υπογραφϊν ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ από τοπικό 

ςθμείο  ΝΑΛ 

 

 Να μθν απαιτείται εγκατάςταςθ οιουδιποτε άλλου λογιςμικοφ 

(π.χ. applicationserver) ι ςυςκευισ ςτο δίκτυο πζρα από το 

λογιςμικό τερματικοφ ςτακμοφ. ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται θ εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ και μζςω 

αλλθλεπίδραςθσ (interactive) αλλά και χωρίσ παρζμβαςθ του 

χριςτθ (silent) ΝΑΛ 
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 Να υποςτθρίηεται θ εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ μζςω 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ λογιςμικοφ ςτακμϊν ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται παράλλθλθ λειτουργία με άλλα αντι-ιικά 

ςυςτιματα  ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηονται λειτουργικά ςυςτιματα: 

 Windows 7 ι νεότερο 

 OSX 10.11 και MacOS 10.12 ι νεότερο 

 Redhat EL και CentOS 6 και 7 
ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηονται κινθτζσ ςυςκευζσ  

 Android 

 Apple iPhone (iOS) 
ΝΑΛ 

 

 Να παρζχεται επιλογι για τθν ορατότθτα τθσ λειτουργίασ και 

των μθνυμάτων ςτο χριςτθ ι όχι ΝΑΛ 

 

 Να αποκλείονται διεργαςίεσ που παρουςιάηουν κακόβουλθ 

ςυμπεριφορά ΝΑΛ 

 

 Τα αρχεία που παρουςιάηουν κακόβουλθ ςυμπεριφορά να 

τίκενται ςε καραντίνα ΝΑΛ 

 

 Να υπάρχει δυνατότθτα επαναφοράσ από καραντίνα ΝΑΛ  

 Να υπάρχει δυνατότθτα αυτόματθσ διαγραφισ από τθν 

καραντίνα μετά από ζνα διάςτθμα διατιρθςθσ. Να αναφερκεί 

το διάςτθμα αυτό. ΝΑΛ 

 

 Να τερματίηονται αυτόματα διεργαςίεσ που παρουςιάηουν 

κακόβουλθ ςυμπεριφορά ΝΑΛ 

 

 Να υπάρχει δυνατότθτα δθμιουργίασ πολιτικϊν ανά ομάδεσ 

τερματικϊν ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται ςτατικι (static) ανάλυςθ και ανάλυςθ 

ςυμπεριφοράσ (behavioral) ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται ανάλυςθ ςε φποπτα τερματικά με 

δυνατότθτα: 

 Ακολουκία ςυμβάντων και με δυνατότθτα ελζγχου 
χρονικισ ςειράσ όπου κα είναι δυνατι θ παρουςίαςθ 
ονόματοσ τερματικοφ ςτακμοφ, ονόματοσ χριςτθ, IP 
διεφκυνςθσ, εφαρμογισ ι διεργαςίασ  

ΝΑΛ 

 

 Να είναι άμεςα διακζςιμα ςτοιχεία ακολουκίασ ςυμβάντων >=30 θμζρεσ  

 Να παρζχεται δυνατότθτα ιχνθλάτθςθσ κακόβουλου λογιςμικοφ 

και να παρζχεται οπτικοποιθμζνα (π.χ. γράφοσ ι διάγραμμα) 

πλθροφορία για τα: 

 Σθμείο παρείςφρθςθσ 

 Το ςτοιχείο που μολφνκθκε αρχικά (patientzero) 

 Θ μζκοδοσ παρείςφρθςθσ 
ΝΑΛ 

 

 Να υπάρχει τεχνικι εντοπιςμοφ πολυμορφικϊν malware ΝΑΛ  
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 Να υπάρχει δυνατότθτα εντοπιςμοφ file-lessattacks ΝΑΛ  

 Να υπάρχει δυνατότθτα ελζγχου απειλϊν από τερματικά χωρίσ 

εγκατεςτθμζνο πράκτορα (agent) Επικυμθτό 

 

 Να γίνεται χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ για τον 

εντοπιςμό κακόβουλου λογιςμικοφ NAI 

 

 Να υπάρχει λειτουργία επαναξιολόγθςθσ αποφάςεων 

(περιπτϊςεισ falsepositive / falsenegative) χωρίσ να απαιτείται 

επανζλεγχοσ του τεκμθρίου (αρχείου, διεργαςίασ, κ.λπ.) NAI 

 

 Να υποςτθρίηεται θ χριςθ IOC (IndicatorsofCompromise) και θ 

δυνατότθτα ειςαγωγισ νζων με χριςθ ανοικτϊν προτφπων ΝΑΛ 

 

 Να αναφερκεί το πρότυπο περιγραφισ των artifacts ΝΑΛ  

 Να υποςτθρίηεται περιγραφι με OpenIOC Επικυμθτό  

 Να εντοπίηονται τεκμιρια με χαμθλό ρυκμό εμφάνιςθσ ΝΑΛ  

 Να εντοπίηονται και αναφζρονται ευπάκειεσ ςε εγκατεςτθμζνο 

λογιςμικό ΝΑΛ 

 

 Να υποςτθρίηεται δυναμικι ανάλυςθ ςυμπεριφοράσ και να 

παρζχεται αναλυτικι αναφορά αποτελεςμάτων ΝΑΛ 

 

 Θ λφςθ να περιλαμβάνει τα απαραίτθτα sandbox ΝΑΛ  

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα ςτο διαχειριςτι να υποβάλει 

τεκμιρια για ανάλυςθ. ΝΑΛ 

 

 Να εντοπίηονται και να αποκλείονται ςυνδζςεισ τφπου CnC 

(CommandandControl)  ΝΑΛ 

 

 Να εντοπίηονται εφαρμογζσ τφπου dropper ϊςτε να 

αποκλείεται θ διείςδυςθ maliciouspayload. ΝΑΛ 

 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα αποκλειςμοφ του τερματικοφ 

ςτακμοφ  ΝΑΛ 

 

 Να υπάρχει δυνατότθτα εξαιρζςεων ςε επίπεδο IP και 

υπθρεςιϊν DNS και DHCP ςε περίπτωςθ αποκλειςμοφ  ΝΑΛ 

 

 Να υπάρχει δυνατότθτα αναηιτθςθσ  ΝΑΛ  

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ εξαιρζςεων για 

αρχεία, διεργαςίεσ, διαδρομζσ (path), διευκφνςεισ IP ΝΑΛ 

 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνων ενεργειϊν ςε 

ςτακμοφσ ςτθν περίπτωςθ εντοπιςμοφ απειλϊν, όπωσ: 

 Αποςτολι δειγμάτων για ανάλυςθ 

 Μετακίνθςθ ςε διαφορετικι ομάδα 

 Αποκλειςμόσ ςτακμοφ 
ΝΑΛ 

 

 Θ λφςθ παρζχεται με μθνιαία χρζωςθ και θ Ανακζτουςα Αρχι 

μπορεί να προςκζτει ι αφαιρεί άδειεσ κατά βοφλθςθ χωρίσ 
ΝΑΛ  
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δζςμευςθ ελάχιςτου ι μζγιςτου αρικμοφ. 

 Δεν υπάρχει ελάχιςτοσ αρικμόσ απαιτοφμενων αδειϊν. ΝΑΛ  

 Θ χρζωςθ αδειϊν κα γίνεται ανά τερματικό (workstation, 

server, mobiledevice) ανεξαρτιτωσ χρθςτϊν. 

(Χρζωςθ για 200 άδειεσ)  ΝΑΛ 

 

 Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει απομακρυςμζνθ υποςτιριξθ τθσ 

υπθρεςίασ EDR χωρίσ επιπρόςκετθ χρζωςθ ΝΑΛ 

 

 Θ διαχείριςθ να γίνεται με χριςθ webbrowser ΝΑΛ  

 Να υποςτθρίηεται αυκεντικοποίθςθ πολλαπλϊν παραγόντων 

(MFA) για τθ ςφνδεςθ του διαχειριςτι ΝΑΛ 

 

 Θ πρόςβαςθ με το περιβάλλον διαχείριςθσ δε κα απαιτεί 

ςφνδεςθ με οποιοδιποτε τρόπο ςτο εταιρικό δίκτυο. ΝΑΛ 

 

 Θ προςταςία των τερματικϊν ςτο ςφνολό τθσ και θ ενθμζρωςθ 

λογιςμικοφ κα είναι ενεργι εντόσ ι εκτόσ του δικτφου του 

οργανιςμοφ και δε κα απαιτεί ςφνδεςθ ςε αυτό.  NAI 

 

 Θ λφςθ να παρζχει API ΝΑΛ  

 ΕΓΓΥΘΣΘ - ΥΡΘΕΣΛΕΣ   

 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςφζρει τθν 

υπθρεςία ςαν μθνιαία υπθρεςία με το μοντζλο ςυνδρομθτικισ 

αδειοδότθςθσ του καταςκευαςτι. ΝΑΛ 

 

 

 

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ/ΡΟΛΟΝΤΑ ΡΟΥ ΚΑ ΥΡΟΣΤΘΛΗΟΝΤΑΛ 

 

 Συςτήματα – εξοπλιςμόσ τησ Cisco που περιλαμβάνονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ προϊόντων: 

- Networking (routers, switches) 

- Wireless & Mobility (access points & controllers) 

- Security (firewalls, security services)  

- Collaboration (Unified communications Manager, Unified Contact Center Express, TelePresence/video 

conferencing) 

- Data Center - Unified Computing (rack-mounted & blade servers, UCS infrastructure, Data Center Switching) 

 Λογιςμικά προϊόντα των VMware και Veeam  

 Συςτήματα – εξοπλιςμόσ τησ HPE που περιλαμβάνουν:  
- Data Center - Unified Computing (rack-mounted & blade servers, Network storage)  
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 ΡΑΑΤΘΜΑ           Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

 

 

 
 
 

Α/Α 

 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

 

 
Φ.Ρ.Α. 
(….%) 

 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 

ΤΛΜΘ χωρίσ 
Φ.Ρ.Α. 

 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ 
με Φ.Ρ.Α. (%) 
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Υπόδειγμα  Εγγυητικήσ  Επιςτολήσ  
 
Ονομαςία Τράπεηασ…………………….. Κατάςτθμα 
 

Ρροσ 
 

Γ.Ν.ΦΛΩΛΝΑΣ ΕΓΝΑΤΛΑΣ 9   

 ΤΚ 53100 

Ιμερομθνία ζκδοςθσ…………… 

ΕΥΪ ……………………………. 

 
ΕΓΓΥΙΤΛΚΙ ΕΡΛΣΤΟΛΙ ΚΑΛΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ Α. ……………..….…… ΕΥΏ ………….… 

 
 
 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι  του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  διηιςεωσ  μζχρι  του  ποςοφ  των 
ΕΥΪ……….. (TE Υ Δ)και ολογράφωσ)………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ τθσ 
εταιρείασ………………………………………………………….με Α.Φ.Μ…………………… 

 
Δ/νςθ …………………………………………………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό 

………………...ςφμβαςθσ,   που   υπζγραψε   μαηί   ςασ   για   τθν  ανάκεςθ   ………………………………  (T EΥ Δ)αρ.   διακ/ξθσ 
……./………) προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………………..…….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5 % τθσ ςυμβατικισ προ 
Φ.Ρ.Α. αξίασ …………..… ΕΥΪ αυτισ. 

 
- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ 
καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε  πζντε (TE Υ Δ)5) 
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 
- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

 
- Ι παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςϋ εμάσ, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

 
- Βεβαιοφται  υπεφκυνα  ότι  το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν  που  ζχουν  δοκεί  ςτο  Δθμόςιο  και Ν.Ρ.Δ.Δ.,  
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  – Σχζδιο Σφμβαςησ 
 
 

 
 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 

ΥΡΟΥΓΕΛΟ  ΥΓΕΛΑΣ & ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

3θ  ΥΡΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ 

«ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» 

 

 

 

 

                                       ΣΥΜΒΑΣΘ ΝΟ …./...... 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΛΩΝ (200 ΑΔΕΛΕΣ  antivirus) ΤΟΥ 

ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΛΝΑΣΓΛΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ  

 

 

(αξίασ ………………...…. € χωρίσ ΦΡΑ, ……….…….€ με ΦΡΑ …...) 

 

Στθν    ΦΛΩΛΝΑ    ςιμερα …………………..........…. 2020, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι, 

 

αφενόσ του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ », που εδρεφει  

ΦΛΩΛΝΑ    (Α.Φ.Μ999669027  Δ.Ο.Υ.  ΦΛΩΛΝΑΣ  ), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από 

τον Διοικθτι του Νοςοκομείου  ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ , που κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ 

«Το Νοςοκομείο» και 

 

αφετζρου τθσ εταιρείασ…………………………… με ΑΦΜ ……………. Δ.Ο.Υ. ……………., που εδρεφει ςτ…..…………, οδόσ 

………………….…. αρικμ. ….., Τ.Κ ……….., με τθλ. …………….. email:………………………και fax …………… που εκπροςωπείται νόμιμα 

ςτθν παροφςα από τ.. κ. ……………………… και που κα αποκαλείται ςτο εξισ “προμθκευτισ”. ςυμφωνικθκαν και ζγιναν 

αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω. 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ: 
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Ζχοντασ υπόψθ: 

 

Α) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 

 

Β) Τθν υπ’ αρικ.   .1/2021 διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ . 

 

Γ) Τθν υπ' αρικ. …./...-..-….. κατακυρωτικι απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου ςφμφωνα με τθν οποία ο δεφτεροσ των 

ςυμβαλλομζνων ανακθρφχκθκε Ανάδοχοσ, για τα αναγραφόμενα ςτο άρκρο 1ο   τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Δ) Τθν υπ’ αρικμ. …./..-..-…. απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ : ........................). Συμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα 

εξισ: 

 

 

ΑΚΟ 1ο 

 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ  ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ 

ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΛΩΝ (200 ΑΔΕΛΕΣ  antivirus) ΤΟΥ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΛΝΑΣΓΛΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ  

 

…  

1.2. Το υπό προμικεια υλικό  κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι  προςφορά του Ρρομθκευτι, που κεωροφνται ςτο ςφνολό 

τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ. 

 

ΑΚΟ 2ο 

ΔΛΑΚΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
Ι ςφμβαςθ κα ιςχφει  ΓΛΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ και τίθεται ςε ιςχφ από την ημερομηνία υπογραφήσ τησ και από τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρη με δικαιωμα 3 μθνεσ παραταςθσ  
 

  ΕΝΑΞΘ ΛΣΧΥΟΣ:  ………………….. 
ΛΘΞΘ ΛΣΧΥΟΣ  
………………….. 

 

Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ τον αρικμό τθσ ςφμβαςθσ και  

ΑΚΟ 3ο 

ΚΥΩΣΕΛΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ 
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3.1. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o Ρρομθκευτισ 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ 

που του δόκθκε μετά από αίτθςι του. 

 

 

 

3.2. Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν ςφμβαςθ, εφόςον: 

 

3.2.1.  Το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του Νοςοκομείου. 

 

3.2.2.  Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

 

3.3. Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται με 

απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του 

Ν.4412/2016. 

 

3.4.  Σε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ ςφμ βαςθσ, 

χωρίσ όμωσ να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, 

ζπειτα από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 208 & 

209  του Ν.4412/2016. 

 

3.5. Σε  περίπτωςθ  κατά  τθν  οποία  τα  υλικά  φορτωκοφν  -  παραδοκοφν  ι  αντικαταςτακοφν  μετά  τθ  λιξθ  του 

ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ 

που ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του προμθκευτι, τα πρόςτιμα του άρκρου 

207 του Ν.4412/2016, κατά τθ διαδικαςία που ορίηει το άρκρο αυτό. 

 

3.6.  Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, o προςφζρων ευκφνεται και για κάκε ηθμία 

που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

3.7. Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, 

δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα 

ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ. 

 

Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςφζροντα μζχρι τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν 

όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ. 
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ΑΚΟ 4ο 

ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ 

 

4.1.  Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………-201… εγγυθτικι επιςτολι τ… ……………………., ποςοφ ……………… ευρϊ, το οποίο 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ αξίασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.),  

με χρόνο ιςχφοσ ζωσ τθν ……….-201…. . 

Στην περίπτωςη που η αξία τησ ςφμβαςησ που θα προκφψει είναι μικρότερη ή ίςη των 2.500,00€ εκτόσ ΦΡΑ, δεν 

απαιτείται η παροχή εγγφηςησ καλήσ εκτζλεςησ 

4.2.  Ι ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ, 

τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. 

 

4.3.  Σε περίπτωςθ μετάκεςθσ ι παράταςθσ του χρόνου παράδοςθσ του υλικοφ, ο Ρρομθκευτισ πρζπει να παρατείνει 

αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι να υποβάλει νζα, οπότε επιςτρζφεται θ αρχικι. Ο κατά τα 

ανωτζρω παρατεινόμενοσ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από τθ νζα 

θμερομθνία παράδοςθσ του υλικοφ. 

 

4.4.  Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ διακιρυξθσ και ςτο 

άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΚΟ 5ο 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

 

5.1.  Ι πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνεται μετά από κάκε τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από το 

Νοςοκομείο, με βάςθ τθ ςυςκευαςία, τθν περιγραφι και τθν τιμι των ειδϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται αναλυτικά ςτθν 

τεχνικι και οικονομικι του προςφορά. 

 

5.2.  Ι πλθρωμι κα γίνεται μετά τθv οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ 

παραλαβισ των ειδϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του 

προμθκευτι. 

5.3.  H  πλθρωμι κα  γίνεται  ςε  ευρϊ (€),  και τθν ιςχφουςα νομοκεςία περι κεϊρθςθ  χρθματικϊν  ενταλμάτων πλθρωμισ 

από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου  . 

 

5.4.  Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου 

πϊλθςθσ από τον προμθκευτι. 
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5.5.  Ι εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο 

ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ 

απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 

 

5.6.  Ι υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων. 

 

5.7.  Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο κακίςταται 

υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΛΧΕΛΙΣΕΪΝ ΚΑΛ ΔΙΜΟΣΛΪΝ ΑΧΪΝ». 

 

5.8.  Ι προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ 

χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β)  κατά  

το  χρονικό  διάςτθμα  τυχόν  δικαςτικϊν  ι  εξϊδικων  διενζξεων  μεταξφ  του  Νοςοκομείου  και  του προμθκευτι, που 

αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 

4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου 

(μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.). 

 

5.9.  Ο Ρρομθκευτισ βαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

 

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. Τα ζξοδα μεταφοράσ 

και φορτοεκφόρτωςθσ των ειδϊν βαρφνουν τον προμθκευτι. 
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ΑΚΟ 6ο 

ΕΛΔΛΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

 

Ρζραν των λοιπϊν ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, το Νοςοκομείο ζχει τισ εξισ ειδικζσ υποχρεϊςεισ, ωσ προσ ότι αφορά τθ 

χριςθ του υπό προμικεια υλικοφ: 

 

α)  Να μεριμνά για τθν προςεκτικι χριςθ του υλικοφ. 

 

β)  Να  προφυλάςςει  το  υλικό  από  οποιαδιποτε  πρόκλθςθ  ηθμιάσ,  οφειλόμενθσ  ςε  υπαιτιότθτα  υπαλλιλων  του 

Νοςοκομείου ι τρίτων προςϊπων ι ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ (υγραςία, ςκόνθ, υπερβολικι ηζςτθ κ.λ.π.). 

 

ΑΚΟ 7ο 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ 

  υλικοφ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ϊσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, το οποίο 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα 

του οποίου κακίςταται ανζφικτο ςτον Ρρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν 

του. 

 

7.2.  Σε εφαρμογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν 

από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτο 

Νοςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ δεν προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία 

ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων. 

 

7.3.  Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Ρρομθκευτι και 

μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ 

βίασ. 

 

ΑΚΟ 8ο 

ΛΟΛΡΟΛ ΟΟΛ 

 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράφωσ, ςε αντικειμενικά 

δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Νοςοκομείου. Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν 

αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά 

του Ρρομθκευτι και γ) οι διευκρινιςτικζσ του επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
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ΑΚΟ 9ο 

ΕΡΛΛΥΣΘ  ΔΛΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 

9.1. Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ( ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον απορρζει 

απ’ αυτιν) μεταξφ του Νοςοκομείου και του Ρρομθκευτι και αφορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ 

οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

του Νοςοκομείου, προσ το οποίο ο Ρρομθκευτισ πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ. αποφαςίηει οριςτικά εντόσ 

εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του 

Νοςοκομείου δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο 

Ρρομθκευτισ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαφορά 

προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 

 

9.2. Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν και δεν κα 

ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρμόδια δικαςτιρια  

 

9.3. Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. …../2019 διακιρυξθσ του 

διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. Ι 

εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων του Νοςοκομείου, που απορρζουν  από  

τισ  ςυναφείσ  με  τθ  ςφμβαςθ  διατάξεισ  του  Αςτικοφ  Κϊδικα  και  τθσ  λοιπισ  ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 

Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε δφο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφοφ διαβάςτθκαν, 

υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, εκ των οποίων το Νοςοκομείο ζλαβε ζνα (1) αντίγραφο, ενϊ το άλλο ζλαβε ο 

Ρρομθκευτισ. 

 

ΑΚΟ 10  

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

 ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΛΩΝ (200 ΑΔΕΛΕΣ  antivirus) ΤΟΥ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΛΝΑΣΓΛΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ  

 

 

Α. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ    

 Σφςτημα προςταςίασ τερματικϊν ςταθμϊν (EDR)   

 ΤΕΧΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ   

                  

 

     ΑΚΟ   11    ΕΜΘΝΕΛΑ 

Οι επικεφαλίδεσ των όρκρων τθσ παροφςασ ζχουν τεκεί αποκλειςτικά για τθ διευκόλυνςθ και δεν μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν ερμθνεία του άρκρου τθσ Σφμβαςθσ αυτισ. 

 

                                                                 ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 

Για το Νοςοκομείο                                                                                                 Για τον προμθκευτι  

ΡΑΡΟΥΛΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ   
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