
1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  

   
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42  

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα:  Προμηθειών                                                                                    
Πληρ. .Ε.Παπαδοπούλου.                                                               
: 2313 312284  

Θεσσαλονίκη 13 Σεπτεμβρίου 2021 
Αριθμ.πρωτ.:40599/14.09.2021 

 
Προς 
κάθε ενδιαφερόμενο     

 

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  112/2021 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΦ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 19.920€ ΜΕ Φ.Π.Α., ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. 

 

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, έχοντας υπόψη: 
1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/25.02.2020) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» 
2. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/ 11.03.2020) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.»  

3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ. Α΄/ 14.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του  κορωνοϊού 
COVID-19.»  

4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ. Α΄/ 20.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη δι-
ασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». 

5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ. Α΄/ 30.03.2020) «Μέτρα αντι-
μετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις.» 
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6. Του Ν. 4682 (ΦΕΚ Α' 76/03.04.2020) Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατε-
πείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) 
της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
νεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.  

7. Της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/Α’/13-4-20) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δια-
τάξεις».  

6. Το Ν. 4690 (ΦΕΚ 104/Α’/30.05.2020) Κύρωση: α) της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), β) της από 
1.05.2020 Π.Ν.Π. «(A΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζό-
μενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (A΄ 90) και άλλες διατάξεις» 

7. Το N. 4693/20 (ΦΕΚ 116 Α/17.06.2020) «Κύρωση της από 21.05.2020 
τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της 
από 06.09.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα 
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και 
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 
4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις», άρθρο 13.  

8. Το Ν. 4728/20 (ΦΕΚ 186 Α/29.09.2020) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού 
κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις.», άρθρο 18. 

9. Το Ν. 4764/20, (ΦΕΚ-256 Α/23.12.20)  «Ρυθμίσεις για την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την 
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των 
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», άρθρο 26. 

8. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  2020/C108 I/01-04-2020.  
9. Το υπ’ αριθμ. 131/14.10.2020 πρακτικό συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.Π.Ε., θέμα 2ο 

«Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις 
νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» όπως αυτή μας κοινοποιήθηκε με το 
υπ΄αριθμ. πρωτ.: 4636/02.02.2021 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της 
Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης. 
(αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγρ.: 5286/05.02.2021), με το οποίο αποφασίστηκε η προ-
μήθεια του εξοπλισμού (ξενοδοχειακού και πληροφορικής) για τις νέες Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας, από το κάθε Νοσοκομείο, κάνοντας χρήση διατάξεων ΠΝΠ. 
Όταν ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, το κάθε Νοσοκομείο θα πρέ-
πει να ενημερώσει τη ΔΥΠΕ, η οποία στη συνέχεια θα ενημερώσει το ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ για 
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την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών των νέων μονάδων (ΜΕΘ-
ΜΑΦ).  

10. Την υπ’ αριθμ. 111/21.01.2021 πράξη Διοικητή, με [ΑΔΑ : ΩΜΣΧ469067-ΣΨ1]  με 
την οποία ορίζεται τριμελής επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

11. Το από 29.01.2021 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 
(αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου 4846/03.02.2021) με τις επισυναπτόμενες σε 
αυτό τεχνικές προδιαγραφές για το πληροφοριακό εξοπλισμό για την ανάπτυξη 
Μονάδας ΜΕΘ Ενηλίκων 30 θέσεων και Μονάδας ΜΑΦ 8 θέσεων.  

12. Το από 01.02.2021 έγγραφο επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (αριθμ. 
πρωτ. εισ.: εγγράφου 4603/01.02.2021) με τις επισυναπτόμενες σε αυτό τεχνικές 
προδιαγραφές για το ξενοδοχειακό εξοπλισμό για την ανάπτυξη Μονάδας ΜΕΘ 
Ενηλίκων 30 θέσεων και Μονάδας ΜΑΦ 8 θέσεων.  

13. Την υπ΄αριθμ. 234/09.02.2021 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 
Ψ2ΤΞ469067-9ΟΑ) με την οποία  εγκρίθηκαν: 
 οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.520,00€ συμπερι-λαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές κατατέθηκαν με το από 01.02.2021 έγγραφο (αρ. 
πρωτ. εισ. εγγρ.: 4603/01.02.2021) της επιτροπής σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών.  

 οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών πληροφοριακού 
εξοπλισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.700,00€  με Φ.Π.Α. όπως αυτές 
κατατέθηκαν με το από 29.01.2021 έγγραφο (αρ. πρωτ. εις. εγγρ.: 
4846/03.02.2021) της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.  

 η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με κλειστές γραπτές προσφορές, με 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου 
Υγείας για την επείγουσα προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
30 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΦ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό, COVID-19 για τις 
ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48.220,00€ με Φ.Π.Α. 
24% . Η εν λόγω απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου επικυρώθηκε με την 
απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 5η 
/12.02.2021 συνεδρίασή του (θέμα 60ο ). 

14. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.:5990/09.02.2021 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο α-
πεστάλησαν οι ανωτέρω αποφάσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές στην 4η ΔΥΠΕ 
Μακεδονίας και Θράκης για έγκριση διενέργειας και  την αποστολή της απόφα-
σης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.)για  την έ-
γκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

15. Το υπ΄αριθμ  7/2021 πρακτικό συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.Π.Ε., θέμα 5ο σχετικά με 
την  έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλι-
σμού πληροφορικής για την ανάπτυξη ΜΕΘ και ΜΑΦ του Νοσοκομείου μας. 
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16. Την υπ΄αριθμ. 34/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσε-
λίδας του Υπουργείου Υγείας για την επείγουσα προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΦ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», 
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό, COVID-19 για τις 
ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με κριτήριο κα-
τακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48.220,00€ με Φ.Π.Α. 24% . 

17. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 14η 
/12-05-2021 συνεδρίασή του (θέμα 52ο ) με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλ-
λων η επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών για τα οποία 
δεν προέκυψε αποτέλεσμα.  

18. Την υπ΄αριθμ.: 66/26.05.2021 Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για την επείγουσα προμήθεια 
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΦ 8 ΘΕΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κο-
ρωνοϊό, COVID-19 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΕΙΟ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
48.220,00€ με Φ.Π.Α. 24%, στην οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 

19. Την υπάριθμ.1065/30.06.2021 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία 
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια 
των ειδών για τα οποία δεν προέκυψε αποτέλεσμα.  

20. Την υπ΄αριθμ.: 78/30.06.2021 Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για την επείγουσα προμήθεια 
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΦ 8 ΘΕΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κο-
ρωνοϊό, COVID-19 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΕΙΟ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
19.220,00€ με Φ.Π.Α. 24%, στην οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 

21. Την υπάριθμ.1595/10.09.2021[ΑΔΑ:ΩΥΒΗ469067-ΚΕΝ] Απόφαση Διοικητή του 
Νοσοκομείου με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η επανάληψη του δια-
γωνισμού για την προμήθεια των ειδών για τα οποία δεν προέκυψε αποτέλεσμα.  

22. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», άρθρο 9, 
παρ. 4 περί ανάληψης δέσμευσης ποσού.  

23. Το Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Πρόκειται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι ξενοδοχειακού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού πληροφορικής για την ανάπτυξη μονάδας ΜΕΘ Ενηλίκων 30 θέσεων και 
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Μονάδας ΜΑΦ 8 θέσεων του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
19.920,00€ με Φ.Π.Α.,  μέσω της δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 Γραφεία μήκους 1.8 μέτρα 3 900,00€ 
2 Γραφεία μήκους 1.6 μέτρα 3 750,00€ 

3 Ψυγείο τροφίμων οικιακού τύπου 2 700,00€ 

4 Ψυγείο μικρό 4 400,00€ 
5 Τραπέζι χώρου ανάπαυσης 2 300,00€ 
6 Τριθέσιος καναπές 1 800,00€ 
7 Διθέσιος καναπές 2 1.200,00€ 
8 Κρεβάτια κουκέτας 2 1.500,00€ 
9 Στρώματα 4 2.000,00€ 

10 Κομοδίνα 3 270,00€ 
11 Ψύκτες νερού 4 2.000,00€ 
12 Επιτοίχιες κρεμάστρες 4 100,00€ 
13 Ρολόγια επιτοίχια 8 200,00€ 
14 Φωτιστικά γραφείου 12 400,00€ 
15 Τροχήλατα σκαμπό 10 300,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ  11.820,00€ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Β) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥ-

ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 Projector (Ανάλυση 1920x1080, Υποστήριξη 
Ethernet) 2 3000,00€ 

2 Οθόνη Προβολής Ηλεκτρική 2 500,00€ 

3 Switch CISCO 2960X - 24TD-L 1 2 000,00€ 

4 Tablet 10' (1920x1080) 5 1000,00€ 

5 Laptop (i5, 1920x1080, Οθόνη ≥15', SSD ≥240, 
≥8GByte, Windows 10 Pro) 2 1600,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 8.100,00€ 
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Η Πρόσκληση  ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
Κωνσταντινουπόλεως 

49, 546 42 
Θεσσαλονίκη 

Γραφείο Προμηθειών 

24.09.2021 
Ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 11.00 σε 

κλειστό φάκελο στο 
Γραφείο 

Προμηθειών του 
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. 

ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
Γραφείο 

Προμηθειών 

24.09.2021 
Ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 12.00΄ 
μεσημβρινή. 

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 24η/09/2021 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 
11:00΄ π.μ, στο Γραφείο Προμηθειών.  

Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια από τριμελή επιτροπή, η 
οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό. 
 Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 92, του 
Ν. 4412 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, στην Ελληνική γλώσσα και 
υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 
(2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 
γ. Ο αριθμός της πρόσκλησης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
στ. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Αναθέτουσα Αρχή:  Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
  Διακήρυξη No:  112/2021 
 Για την επιλογή αναδόχου για το έργο :  «Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού 

και Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας»  
 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού :Παρασκευή 24.09.2021 και ώρα: 12.00  
 Στοιχεία Προσφέροντος :  
• επωνυμία,  
• διεύθυνση,  ΤΚ,   αριθμός τηλεφώνου,  αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax),  
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
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ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  
11..  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  --  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ    
22..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ((ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ''  ))  
33..  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗ  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ((ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΒΒ  ))  
44..  ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ((ΠΠΑΑ--

ΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΓΓ))  
Ειδικότερα: 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα ε-
μπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως ως εξής : 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:  
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Περιέχει την Υπεύθυνη δήλωση.  
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Αν τα τε-

χνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθε-
τηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο  και α-
κολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.(CE, Αποδεικτικά EN, Τεχνικά 
φυλλάδια κ.λ.π.) 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Πε-
ριέχει την οικονομική προσφορά 

Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς  την ονομασία του 
περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικο-
νομικού φορέα. 
Οι προσφορές καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188). Τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυ-
ρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Στην προσφορά πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο αύξων αριθμός  α/α του 
είδους, όπως αυτός αναγράφεται στους ανωτέρω πίνακες ειδών. Στην προσφορά και 
κατά την έκδοση παραστατικού (δελτίου αποστολής ή τιμολόγιο) των 
προσφερόμενων ειδών, θα αναγράφεται ο αριθμός GMDN Ή ΕΚΑΠΤΥ όπου 
απαιτείται. 

Όλα τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE, να εναρμονίζονται στα 
αντίστοιχα πρότυπα της Ε.Ε. (εφόσον προβλέπεται). 

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) μεταξύ των προσφορών που 
πληρούν τις προδιαγραφές των ζητουμένων ειδών όπως αυτές περιγράφονται στο 
παράρτημα Α της παρούσης. 

Σε περίπτωση ισοτιμίας η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με 
κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων  που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Ισότιμες 
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θεωρούνται  οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή κατ ΄είδος. Η κλήρωση γίνεται 
από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου προμηθειών, παρουσία των εκπροσώπων 
των εταιρειών εφόσον το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί 
εγγράφως. 

Οι προσφορές  ισχύουν, και δεσμεύουν τους Οικονομικούς Φορείς για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών. Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος μικρότερο του 
ζητουμένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών λόγω του επείγοντος και 
προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, θα πραγματοποιηθεί 
ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Τεχνικής και 
Οικονομικής προσφοράς). 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει για το σύνολο της ποσότητας εντός δέκα  πέντε 
(15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση 
αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, ο προμηθευτής οφείλει να ειδοποιήσει 
εγγράφως το Τμήμα Προμηθειών. 

Το Νοσοκομείο, σε περίπτωση που η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά είτε δεν καλύπτει το σύνολο της ποσότητας που έχει ορισθεί στην 
πρόσκληση είτε δεν είναι δυνατή η παράδοση του συνόλου της ζητούμενης 
ποσότητας εντός του οριζόμενου χρόνου παράδοσης, διατηρεί το δικαίωμα της 
παραγγελίας της υπόλοιπης ποσότητας των ειδών από την αμέσως οικονομικότερη 
προσφορά. Σε περίπτωση και πάλι μη κάλυψης των ποσοτήτων, η διαδικασία αυτή 
θα ακολουθηθεί έως την προμήθεια της συνολικής ποσότητας των ζητουμένων 
ειδών. Η εν λόγω διαδικασία θα ακολουθηθεί εφόσον η συνολική κατακυρωθείσα 
δαπάνη δεν υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού.    

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται σύμφωνα με τις περί 
προμηθειών διατάξεις θα ζητηθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που επισυνάπτεται . Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να 
είναι υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 13, 
του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017. Προσφορά στην οποία δεν περιλαμβάνεται η εν 
λόγω υπεύθυνη δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται  από τη δημοσίευση του παρόντος. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε 

περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της προσφοράς. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, 
η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ζητηθούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 
παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016. 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από το 
Νοσοκομείο. 
 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
 
 
         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 

1. Γραφεία μήκους 1,8 μέτρα 
Ξύλινα από μελαμίνη έγχρωμη (χρώματος οξιάς) 25mm, με βάση μονάδας H/Υ και 
τροχήλατη συρταριέρα με 3 συρτάρια και κλειδαριά. 
Διαστάσεων 180cm x 70cm Χ  75cm. 
2. Γραφεία μήκους 1,6 μέτρα 
Ξύλινα από μελαμίνη έγχρωμη (χρώματος οξιάς) 25mm, με βάση μονάδας H/Υ και 
τροχήλατη συρταριέρα με 3 συρτάρια και κλειδαριά. 
Διαστάσεων 160cm x 70cm Χ 75cm. 
3. Ψυγείο τροφίμων οικιακού τύπου 
 Να είναι δίθυρο, οικιακού τύπου, συνολικής χωρητικότητας  220 λίτρων (μέχρι 

10% αποδεκτή απόκλιση) με άνω κατάψυξη 
 Διαστάσεις (ΠΧΒΧΥ): 55cm Χ58cm Χ143cm (μέχρι 10% αποδεκτή απόκλιση) 
 Να φέρει εσωτερικό φωτισμό led 
 Ενεργειακή κλάση: Α+ 
 Χρώμα: λευκό 
 Εγγύηση: 2 χρόνια 

4. Ψυγείο μικρό 
 Να είναι μονόθυρο, οικιακού τύπου, χωρητικότητας 100 λίτρων (μέχρι 10% 

αποδεκτή απόκλιση) 
 Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης 85 λίτρων περίπου 
 Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης 15 λίτρων περίπου 
 Διαστάσεις (ΠΧΒΧΥ): 50cm Χ55cm Χ85cm (μέχρι 10% αποδεκτή απόκλιση) 
 Να φέρει εσωτερικό φωτισμό led 
 Ενεργειακή κλάση: Α+ 
 Χρώμα: λευκό 
 Εγγύηση: 2 χρόνια 
  

5. Τραπέζι χώρου ανάπαυσης 
Να είναι ξύλινο, από μελαμίνη έγχρωμη (χρώματος οξιάς) 25mm, με μεταλλικά πόδια 
διαστάσεων  Μ:120cm Χ Π60cm Χ Υ:60cm. 
6. Τριθέσιος καναπές 
3θέσιος καναπές επενδυμένος από δερματίνη χρώματος λαδί, διαστ. 200cm (μήκος) 
περίπου x 65cm (βάθος) Χ 45cm (ύψος). Στήριξη σε μεταλλικά πόδια σε χρώμα inox 
ματ. 
7. Διθέσιος καναπές 
2θέσιος καναπές επενδυμένος από δερματίνη χρώματος λαδί, διαστ. 130cm (μήκος) 
περίπου x 65cm (βάθος) X 45cm (ύψος). Στήριξη σε μεταλλικά πόδια σε χρώμα inox 
ματ. 
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8. Κρεβάτια κουκέτας 
 Τα κρεβάτια να κατασκευασθούν από ξύλο οξιάς μασίφ πάχους 25mm 

περίπου λουστραριστά. 
 Της τραβέρσας ο τάκος για το στρώμα θα είναι από οξιά πάχους 4cm Χ 4cm. 

Οι τάβλες θα είναι από κόντρα πλακάζ θαλάσσης πάχους 22 mm. 
 Το κρεβάτι θα έχει διαστάσεις για στρώμα 0,90 μέτρα X 2,00 μέτρα. 
 Κάγκελο προστασίας: Π87εκ Υ38εκ 
 Ύψος κουκέτας (ολικό ύψος του άνω στρώματος): 160 εκ  
 Σκάλα πρόσβασης στο άνω κρεβάτι από ξύλο μασίφ οξιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Στρώματα 
Τα στρώματα θα είναι  στρωματέξ δύο εποχών (με ελατήρια μέσα σε θήκες). Η 
επένδυση (κάλυμμα στρώματος) θα είναι με ύφασμα τύπου Σαντούκ, (ανθεκτικό 
ύφασμα τύπου δερματίνης). Το κάλυμμα θα αφαιρείται με φερμουάρ και θα 
πλένεται. Τα καλύμματα θα είναι για στρώματα μεγέθους 0,90 Χ 2,00 μέτρα και ύψος 
15 εκατοστά. Για την κάλυψη των αναγκών μας θα χρειαστούμε τέσσερα (4) 
στρώματα με  τέσσερα (4) καλύμματα. 
10. Κομοδίνα  
Ξύλινα, από μελαμίνη έγχρωμη 18mm, χρώματος οξιάς, με συρτάρι στο άνω μέρος, 
ντουλάπι στο κάτω και μεταλλικά πόδια στη βάση 
Διαστάσεων Υ:60cm x Μ:45cm x Β:45cm. 
11. Ψύκτες νερού 
Ψύκτης νερού με σύνδεση στην παροχή πόσιμου νερού και να διαθέτει φίλτρο για το 
φιλτράρισμα του πόσιμου νερού. 
 
12. Επιτοίχιες κρεμάστρες 
Να είναι 5 θέσεων από inox  μήκους 40 έως 45cm. 
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13. Ρολόγια επιτοίχια 
Ρολόι τοίχου, ψηφιακό, από ανοξείδωτο ατσάλι με μεγάλους ευανάγνωστους 
αριθμούς, διάμετρος 30 cm - Χρώμα: Ασημί με μπαταρία 2Α 
 
14. Φωτιστικά γραφείου 
Επιτραπέζιο φωτιστικό γραφείου με ενσωματωμένο LED, κατασκευασμένο από 
πλαστικό χρώματος λευκό. Το φωτιστικό να διαθέτει ευλύγιστο βραχίονα με 
δυνατότητα περιστροφής,  πλήκτρο αφής On/Off. 
Διαστάσεις: Φ: 12cm, Υ: 32cm (μέχρι 2% αποδεκτή απόκλιση) 
Εγγύηση 2 χρόνια 
15. Τροχήλατα σκαμπό    
Σκαμπό τροχήλατο με αμορτισέρ χαμηλό με αυξομειούμενο ύψος 50 - 65 cm   
Να έχει πόδι χρωμίου και υποπόδιο για καλύτερη στήριξη του ποδιού. Το κάθισμα να 
είναι ενδεδυμένο με μαύρο χρώμα. 
Βάρος χρήσης: 120-130 kg 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
    

Α/Α Projector  

1 Αριθμός Τεμαχίων 2 
2 Τεχνολογία 3LCD ή DLP 
3 Ανάλυση 1920x1080 
4 Φωτεινότητα ≥ 5000 Ansi Lumens 
5 Αντίθεση ≥ 10000:1 
6 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ 
7 Διάρκεια ζωής λάμπας ≥ 5000 ώρες 
8 Συνδέσεις  

8.1 HDMI ΝΑΙ 
8.2 VGA ΝΑΙ 
8.3 WiFi ή Ethernet NAI 
8.4 USB ΝΑΙ 
9 Διαγώνιος Οθόνης 30’’ – 300’’ 

10 Screen Mirroring μέσω δικτύου ΝΑΙ 
11 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  ΝΑΙ 

 

Α/Α Οθόνη Προβολής  

1 Αριθμός Τεμαχίων 2 
2 Μέγεθος 120’’ 
3 Ηλεκτρική ΝΑΙ 
4 Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ 

 
 

Α/Α Switch  

1 Αριθμός Τεμαχίων 1 
2 Cisco 2960X - 24TD-L NAI 
3 Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ 
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Α/Α Φορητός Η/Υ  

1. Αριθμός Τεμαχίων 2 
2. Επεξεργαστής:  

2.1 Επεξεργαστής Intel Core i5-1035 ή καλύτερο 
3. Κεντρική Μνήμη:  

3.1 Τεχνολογία DDR4 ή καλύτερh 
3.2 Ζητούμενο μέγεθος μνήμης ≥ 8 Gb 
4. Μονάδα Σκληρού δίσκου (SSD):  

4.1 Χωρητικότητα (σε GB) ≥ 240 GByte 
5. Δίκτυο ΝΑΙ 

5.1 Ethernet 100/1000 
5.2 WiFi 802.11 b/g/n 
6. Οθόνη  

6.1 Μέγεθος ≥15.6 
6.2 Ανάλυση 1920x1080 
7 Λειτουργικό Σύστημα  

7.1 Windows 10 Pro (Greek) ΝΑΙ 
8 Τσάντα Μεταφοράς ΝΑΙ 
9. Λοιπά Συστήματος:  

9.1 Να δοθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα / οδηγοί για την 
σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ 

9.2 Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ 

 
 

Α/Α Tablet  

1. Αριθμός Τεμαχίων 5 
2. Μέγεθος ≥10’’ 
3. Ανάλυση 1920x1080 
4. Μνήμη ≥ 2 GByte 
5. Χωρητικότητα ≥ 32 GByte 
6. Διασύνδεση 802.11 b/g/n 
7. Λειτουργικό  

7.1 Android NAI 
7.2 Έκδοση 9 ή νεώτερη 
8 Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βά-
ση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ(1): Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρο-
μείου (Ε-mail):  

 
Στα πλαίσια της συμμετοχής μου στην υπ΄αριθμ. 112/2021 επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για την ανά-
πτυξη μονάδας ΜΕΘ Ενηλίκων 30 θέσεων και Μονάδας ΜΑΦ 8 θέσεων του Νοσοκομείου, με ατομική 
μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου: 
 έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδια-

γραφών και τηςυπ΄αριθμ. 112/2021  πρόσκλησης  
 Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλι-

σης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τε-
λών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις. 

 Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε εγκληματική ορ-
γάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 
σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφ-
θοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένω-
σης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ι-
διωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
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27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή ε-
γκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 
και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπο-
λέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 
15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παιδική εργασία 
και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την κατα-
πολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντι-
κατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγ-
γελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκο-
πίας. 

 δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νό-
μου. 

 είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     
…………………………………    με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα.  

 δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 
138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.  

 κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών  
 έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των 

συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 
 είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγ-

γραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή 
μου .  

 Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 
 Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνι-

σμού 
 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής μου και δεν μου έχει υποβληθεί 

ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη Υπουργική Απόφαση η οποία βρίσκεται σε ισχύ 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

 Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του 
διαγωνισμού. 

 Η παράδοση των  ειδών  θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 112/2021 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Ημερομηνία:      ../../2021 
 

Ο – Η Δηλών 
(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το 
φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 
του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 
υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από 
το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος. 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση 
της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση 
των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και 
προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα 
χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των 
Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 
ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη 
Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει 
προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή 
δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και 
του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο 
Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα 
πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους 
χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 
εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το 
πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά 
δεδομένα θα καταστρέφονται. 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του 
Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας 
προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη 
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή 
αθέμιτη επεξεργασία.  
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