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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 165/2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ACTIVE DIRECTORY,  
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, (CPV: 50324000-2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ), ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.322,58 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΠΟΥ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 19.000 € ΜΕ ΦΠΑ 24%. 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια: 
1. Της υπ΄αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2764/16.01.2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 65/ τ.ΥΟΔΔ/31.01.-2020) περί 

διορισμού του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε 
Μακεδονίας και Θράκης, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 108/τ.ΥΟΔΔ/14.02.2020. 

2. Του υπάριθμ.πρωτ.:53774/07.11.2022, εγγράφου του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Πληροφο-
ρικής, αναφορικά με την αναγκαιότητα επέκτασης της λειτουργίας της υπηρεσίας Active Directory, 
στο σύνολο των ΗΥ της υπηρεσίας και την ανάγκη διαρκούς υποστήριξης της λειτουργίας από 
εξειδικευμένο προσωπικό. 

3. Της υπ’ αριθ. 5553/06.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΞΧΠΠ469067-Σ9Ρ) απόφασης ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 
0439.01. 

4. Της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 28η συνεδρίαση του, 
την 22.11.2022, θέμα 28Ο (ΑΔΑ:ΩΣΙ8469067-6ΒΜ) αναφορικά με την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού για την ανάθεση των 
υπηρεσιών «Υποστήριξης υποδομής Active Directory και ένταξης σε αυτό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
της Υπηρεσίας για ένα (1) έτος» 

5. Της υπ’ αριθ. Πρωτ.: 5553/06.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΞΧΠ469067-Σ9Ρ) απόφασης του Νοσοκομείου για την 
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0439.01για τα οικονομικά έτη 2022 και 
2023 

6. Των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και του ΠΔ 80/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την 
ανάθεση για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης της υποδομής Active Directory, διάρκειας ενός 
(1) έτους, (CPV: 50324000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ), με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη. 
 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 49 
Ταχ. Κώδικας: 54642 
Πληρ: Ε.Παπαδοπούλου 
Τηλέφωνο: 2313 31 2284 
E-mail: prom2@ippokratio.gr 

Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2022 
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Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.322,58 € χωρίς ΦΠΑ, που διαμορφώνεται σε 19.000 € με ΦΠΑ24%. 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου μας . 

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα 
Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Ευθυμία Παπαδοπούλου. 

Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τους παρακάτω 
όρους: 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ      

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ACTIVE 
DIRECTORY, 

Κατηγορία CPV 50324000-2  - Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ- 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.322,58 € χωρίς ΦΠΑ, που διαμορφώνεται σε 19.000 € με ΦΠΑ24%. 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Σε κκλλεειισσττόό  φφάάκκεελλοο, στον οποίο θα αναγράφονται: 

Ο τίτλος «ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  
ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΥΥΠΠ’’  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜ..  116655//22002222  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  
ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΗΗΣΣ  AACCTTIIVVEE  DDIIRREECCTTOORRYY,,    ΜΜΕΕ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  
ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΗΗ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ  ((ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΟΟΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ))  ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  
ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗΣΣ    1199..000000,,0000  €€    MMEE  ΦΦΠΠΑΑ  2244%%»»  
 
  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

 Η διευκρίνιση: «ΝΝΑΑ  ΜΜΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΘΘΕΕΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΑΑΧΧΥΥΔΔΡΡΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  
ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΉΉ  ΤΤΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ» 

Ο φάκελος να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, επί 
της οδού Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 546 42 Θεσσαλονίκη. 

Με την παράδοση του φακέλου ο παραδίδων την προσφορά θα 
παραλαμβάνει από το Γραφείο Προμηθειών απόδειξη παραλαβής της 
προσφοράς στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Οικονομικού 
Φορέα, η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής της προσφοράς και θα 
υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου που 
παραλαμβάνει την προσφορά και τον παραδίδων αυτή. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της 
παρούσας πρόσκλησης. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 14η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα  
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου. 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

 Την ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  εειιςς  δδιιππλλοούύνν με τα  ζητούμενα στοιχεία που 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις – υποχρεώσεις  του Παραρ-
τήματος I (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (ΦΥΛ-
ΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

 Την ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ,,  εειιςς  δδιιππλλοούύνν, δηλαδή τα οικονομικά στοι-
χεία της  προσφοράς, ως εξής: 

 Τιμή κόστους του προσφερόμενου είδους. 
 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. 
 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 
 Σε ιδιαίτερη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται 
από το Νοσοκομείο. 

 Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς  
ΦΠΑ. 

 
Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο πίνακας 
της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος IΙI. 

Ο πίνακας θα συμπληρωθεί από τους υποψήφιους αναδόχους ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ, προκειμένου οι προσφορές να 
λαμβάνουν υπόψη τα ίδια δεδομένα κατά την οικονομική αξιολόγηση. 

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου. 

**  ΕΕ  ΠΠ  ΙΙ  ΣΣ  ΗΗ  ΜΜ  ΑΑ  ΝΝ  ΣΣ  ΕΕΙΙΣΣ::  

ΑΑ))  ΗΗ  ππρροοσσφφοορράά  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννοοδδεεύύεεττεε  ααππόό  ΥΥππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη (όπως 
εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-
03-2014 (ΦΕΚ74/Α/ 2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά 
θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου 
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καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
οικονομικοί φορείς , και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει για τους 
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα 
άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 
Δημοσίου. 

 Τηρούν όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την 
εργασία (Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία). 

 Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 
τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι 
δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. 

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα 
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην 
πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή 
ακύρωση του Διαγωνισμού. 

 Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν. 

 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως 
τέτοιες. 

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεονται για την 
απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού 
(ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό 
δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί. 

 Η παράδοση των ειδών , θα πραγματοποιηθεί εντός  60) ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης, επί ποινή απόρριψης. 

Β)  Οι οικονομικοί φορείς στην προσφορά τους να συμπεριλάβουν και 
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χωριστό φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά 
περιγράφονται παρακάτω. 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους 
εφόσον το επιθυμούν.  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των λοιπών προσφορών 
την ημέρα αποσφράγισής τους έως και την επομένη. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του 
σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 
πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,  

Β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή 

χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις.  

Γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β΄ του άρθρου 73, 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά δεν 





 

6 

 

καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις Α) – Γ) (όπως αυτά 

αναφέρονται και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 

75, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του 

Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό.  

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ΈΈννωωσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  φφοορρέέωωνν,,  όόπποουυ  υυπποοββάάλλλλοουυνν  κκοοιιννήή  

ππρροοσσφφοορράά,,  τταα  ππααρρααππάάννωω  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  

γγιιαα  κκάάθθεε  οοιικκοοννοομμιικκόό  φφοορρέέαα  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσττηηνν  ΈΈννωωσσηη. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η επιτροπή 

αξιολόγησης συντάσσει το σχετικό Πρακτικό αξιολόγησης το οποίο 

επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου. 

Η Απόφαση αυτή μαζί με τα  πρακτικά  κοινοποιούνται σε όλους τους 

συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, καλείται ο προσωρινός Ανάδοχος για την 

υπογραφή της Σύμβασης και προσκόμισης  εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, ίση με το 4% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.,  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 
 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 
τιμής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα 
(90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: 

o Στην ιστοσελίδα του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (www.ippokratio.gr)  

o Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ΚΗΜΔΗΣ 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Υπηρεσία υποστήριξης υποδομής Active Directory και ένταξης σε αυτό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της 
Υπηρεσίας για ένα έτος (+ 1 έτος) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.000€ με ΦΠΑ. 

Φάσεις του έργου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΣΕΩΣ ΛΗΞΗ ΦΑΣΕΩΣ 

1. Φυσική καταγραφή ΗΥ και εκτυπωτών της 
Υπηρεσίας 

Υπογραφή σύμβασης 
Έξι (6) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης 

2. Αξιολόγηση σχεδιασμού και προτάσεις 
βελτιστοποίησης δομής Active Directory και 

εφαρμογή τους 
Υπογραφή σύμβασης 

Ένας (1) μήνας από την λήξη 
της Φάσης 1 

3. Μετάπτωση των υπολογιστών της 
Υπηρεσίας και υποστήριξη παραγωγικής 

λειτουργίας 
Υπογραφή σύμβασης 

Ένας (1) χρόνος από την 
υπογραφή της σύμβασης 

4. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τη δομής 
Active Directory 

Υπογραφή σύμβασης 

Ένας (1) χρόνος από την 
υπογραφή της σύμβασης (με 
δικαίωμα προαίρεσης ενός 

έτους) 

 

Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 
την εκτέλεση της. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

1. Φυσική καταγραφή ΗΥ και εκτυπωτών της Υπηρεσίας 

Κατά την φάση αυτή ο Ανάδοχος: 

 Θα προβεί στην φυσική καταγραφή των Η/Υ και των εκτυπωτών του Φορέα. Τα απαιτούμενα στοι-
χεία της καταγραφής θα δοθούν σε αυτόν από την υποδιεύθυνση Πληροφορικής. 

22..  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  σσχχεεδδιιαασσμμοούύ  κκααιι  ππρροοττάάσσεειιςς  ββεελλττιισσττοοπποοίίηησσηηςς  δδοομμήήςς  AAccttiivvee  DDiirreeccttoorryy  κκααιι  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυςς  

Κατά την φάση αυτή ο Ανάδοχος: 
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2.1. Θα αξιολογήσει την υφιστάμενη δομή του καταλόγου και θα προβεί σε προτάσεις βελτίωσης της 
υφιστάμενης κατάστασης. 

2.2. Θα προτείνει τυχόν βελτιστοποιήσεις στο σχεδιασμό της οργάνωσης και την κατάλληλη παραμε-
τροποίηση του καταλόγου, προτείνοντας τη βέλτιστη λύση, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
κατάσταση του καταλόγου, τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Φορέα και το ισχύον οργανόγραμμά 
του, την χωροταξική διάταξη και τις λειτουργικές ανάγκες των χρηστών. 

2.3 Θα τεκμηριώσει κατάλληλα την παραπάνω τελική και συμφωνημένη πρόταση και θα υλοποιήσει την 
τεκμηριωμένη τελική δομή. 

2.4. Θα παράσχει ολοκληρωμένη και κατάλληλα τεκμηριωμένη πρόταση για τη σωστή λήψη αντιγρά-
φων ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα της δομής. 

2.5 Θα προβεί στο σχεδιασμό τελικού πλάνου δοκιμών αποδοχής (acceptance test plan) το οποίο θα 
συμφωνηθεί από κοινού με τον Φορέα, με στόχο την διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργικότητας 
και της απρόσκοπτης λειτουργίας. 

2.6 Θα προβεί (από κοινού με τα κατάλληλα στελέχη του Φορέα) στην εκτέλεση των δοκιμών του 
acceptance test plan, καθώς και στις όποιες διορθωτικές ενέργειες χρειαστούν και θα προκύψουν 
κατά την διάρκεια αυτών των δοκιμών. 

2.7 Θα παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή την τελική κατάσταση της δομής. Εκεί θα αναλύεται πλήρως 
το σχήμα του AD, καθώς και οι πολιτικές που έχουν υλοποιηθεί. 

2.8. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν από κατάλληλα πιστοποιημένα στελέχη της Ομάδας Έρ-
γου, με φυσική παρουσία στο Φορέα μας. 

33..    ΤΤηη  μμεεττάάππττωωσσηη  ττωωνν  υυπποολλοογγιισσττώώνν  ((υυππααρρχχόόννττωωνν  κκααιι  ννέέωωνν))  ττοουυ  ΦΦοορρέέαα  κκααιι  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ππααρρααγγωωγγιικκήήςς  
λλεειιττοουυρργγίίααςς  

Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος: 

 Θα παράσχει την υπηρεσία ολοκληρωμένης και πλήρους συμβατής με τις λειτουργικές απαιτήσεις 
του Φορέα με φυσική παρουσία, μετάπτωσης των σταθμών εργασίας (υπαρχόντων που δεν έχουν 
ενταχθεί αλλά και νέων που θα προμηθευτούν, με συνολικό αριθμό εκτίμησης τους 300 ΗΥ) της 
Υπηρεσίας στο περιβάλλον της δομής Active Directory καθώς και της κρυπτογράφησης τους με την 
υπηρεσία Bitlocker των Windows (νέων Η/Υ) ή αντίστοιχου προγράμματος το οποίο διαθέτει ο Φο-
ρέας (υπαρχόντων Η/Υ πλην Windows 10 Pro). 

44..    ΠΠααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττηη  δδοομμήήςς  AAccttiivvee  DDiirreeccttoorryy  

4.1. Θα αναλάβει την πλήρη υποστήριξη για θέματα που αφορούν την συγκεκριμένη δομή καταλόγου 
καθώς και για πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν στους σταθμούς εργασίας και θα οφείλο-
νται στην μετάπτωσή τους.  

4.2. Καθ’ όλη αυτή την διάρκεια θα παρέχεται υποστήριξη (Helpdesk) στο προσωπικό του Φορέα από το 
προσωπικό της ομάδας έργου που θα βρίσκεται στον Φορέα μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώ-
ρες.  
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Μεταξύ άλλων η υπηρεσία υποστήριξης περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: 

4.2.1.Αποκατάσταση  βλάβης που αφορά πλήρη μη-διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. 

4.2.2. Εκπαίδευσης στους διαχειριστές του Φορέα. Η εκπαίδευση θα αφορά τη γενικότερη διαχείρι-
ση της δομής καταλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη υλοποίηση καθώς και τη δι-
αδικασία εισαγωγής νέων και μετάπτωση υφιστάμενων σταθμών εργασίας. Στα πλαίσια αυ-
τής της εκπαίδευσης θα παραδοθεί και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό από τον Ανάδοχο προς 
τους συμμετέχοντες. 

4.2.3. Την παρακολούθηση λειτουργίας του καταλόγου, την παραμετροποίηση του και την υποστή-
ριξή του  (αντιμετώπιση βλαβών, εγκατάσταση ενημερώσεων, ενίσχυση ασφαλείας κτλ) για 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  υυπποοδδοομμήήςς  AAccttiivvee  DDiirreeccttoorryy  κκααιι  έέννττααξξηηςς  σσεε  ααυυττόό  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν  
ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  ττηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  

(Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης- τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με 
σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων- Τεχνικών Προδιαγραφών», καθώς 

και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΦΑΣΕΩΣ 

ΛΗΞΗ ΦΑΣΕΩΣ 
ΑΠΑΙ
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.Φυσική καταγραφή ΗΥ και 
εκτυπωτών της Υπηρεσίας 
Θα προβεί στην φυσική καταγραφή 
των Η/Υ και των εκτυπωτών του 
Φορέα.  

Υπογραφή 
σύμβασης 

Έξι (6) μήνες 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   

Τα απαιτούμενα στοιχεία της καταγραφής θα δοθούν σε αυτόν από 
την υποδιεύθυνση Πληροφορικής. 

ΝΑΙ   

2.Αξιολόγηση σχεδιασμού και 
προτάσεις βελτιστο-ποίησης δομής 
Active Directory και εφαρμογή τους 
Θα αξιολογήσει την υφιστάμενη 
δομή του καταλόγου και θα προβεί 
σε προτάσεις βελτίωσης της 
υφιστάμενης κατάστασης 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) μήνας 
από την λήξη 
της Φάσης 1 

ΝΑΙ   

2.1. Θα προτείνει τυχόν 
βελτιστοποιήσεις στο σχεδιασμό 
της οργάνωσης και την κατάλληλη 
παραμετροποίηση του καταλόγου, 
προτείνοντας τη βέλτιστη λύση, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
υφιστάμενη κατάσταση του 
καταλόγου, τις επιχειρησιακές 
απαιτήσεις του Φορέα και το 
ισχύον οργανόγραμμά του, την 
χωροταξική διάταξη και τις 
λειτουργικές ανάγκες των χρηστών 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) μήνας 
από την λήξη 
της Φάσης 1 

ΝΑΙ   

2.2. Θα τεκμηριώσει κατάλληλα την 
παραπάνω τελική και 
συμφωνημένη πρόταση και θα 
υλοποιήσει την τεκμηριωμένη 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) μήνας 
από την λήξη 
της Φάσης 1 

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΦΑΣΕΩΣ 

ΛΗΞΗ ΦΑΣΕΩΣ 
ΑΠΑΙ
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

τελική δομή. Θα παράσχει 
ολοκληρωμένη και κατάλληλα 
τεκμηριωμένη πρόταση για τη 
σωστή λήψη αντιγράφων 
ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη το 
σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα 
της δομής 

2.3. Θα προβεί στο σχεδιασμό 
τελικού πλάνου δοκιμών αποδοχής 
(acceptance test plan) το οποίο θα 
συμφωνηθεί από κοινού με τον 
Φορέα, με στόχο την διασφάλιση 
της βέλτιστης λειτουργικότητας και 
της απρόσκοπτης λειτουργίας. 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) μήνας 
από την λήξη 
της Φάσης 1 

ΝΑΙ   

2.4. Θα προβεί (από κοινού με τα 
κατάλληλα στελέχη του Φορέα) 
στην εκτέλεση των δοκιμών του 
acceptance test plan, καθώς και 
στις όποιες διορθωτικές ενέργειες 
χρειαστούν και θα προκύψουν κατά 
την διάρκεια αυτών των δοκιμών.  

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) μήνας 
από την λήξη 
της Φάσης 1 

ΝΑΙ   

2.5. Θα παραδώσει σε ηλεκτρονική 
μορφή την τελική κατάσταση της 
δομής. Εκεί θα αναλύεται πλήρως 
το σχήμα του AD, καθώς και οι 
πολιτικές που έχουν υλοποιηθεί. 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) μήνας 
από την λήξη 
της Φάσης 1 

ΝΑΙ   

2.6. Οι παραπάνω εργασίες θα 
υλοποιηθούν από κατάλληλα 
πιστοποιημένα στελέχη της Ομάδας 
Έργου, με φυσική παρουσία στο 
Φορέα μας. 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) μήνας 
από την λήξη 
της Φάσης 1 

ΝΑΙ   

3.Μετάπτωση των υπολογιστών 
(υπαρχόντων και νέων) του Φορέα 
και υποστήριξη παραγωγικής 
λειτουργίας 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) 
χρόνος από 

την υπογραφή 
της σύμβασης 

ΝΑΙ   

3.1. Θα παράσχει την υπηρεσία 
ολοκληρωμένης και πλήρους 
συμβατής με τις λειτουργικές 
απαιτήσεις του Φορέα με φυσική 
παρουσία, μετάπτωσης των 
σταθμών εργασίας (υπαρχόντων 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) 
χρόνος από 

την υπογραφή 
της σύμβασης 

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΦΑΣΕΩΣ 

ΛΗΞΗ ΦΑΣΕΩΣ 
ΑΠΑΙ
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

που δεν έχουν ενταχθεί αλλά και 
νέων που θα προμηθευτούν, με 
συνολικό αριθμό εκτίμησης τους 
300 ΗΥ) της Υπηρεσίας στο 
περιβάλλον της δομής Active 
Directory καθώς και της 
κρυπτογράφησης τους με την 
υπηρεσία Bitlocker των Windows 
(νέων Η/Υ) ή αντίστοιχου 
προγράμματος το οποίο διαθέτει ο 
Φορέας (υπαρχόντων Η/Υ πλην 
Windows 10 Pro). 

4.Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
τη δομής Active Directory 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) 
χρόνος από 

την υπογραφή 
της σύμβασης 
(με δικαίωμα 
προαίρεσης 
ενός έτους) 

ΝΑΙ   

4.1. Θα αναλάβει την πλήρη 
υποστήριξη για θέματα που 
αφορούν την συγκεκριμένη δομή 
καταλόγου καθώς και για πιθανά 
προβλήματα που θα προκύψουν 
στους σταθμούς εργασίας και θα 
οφείλονται στην μετάπτωσή τους 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) 
χρόνος από 

την υπογραφή 
της σύμβασης 
(με δικαίωμα 
προαίρεσης 
ενός έτους) 

ΝΑΙ   

4.2. Καθ’ όλη αυτή την διάρκεια θα 
παρέχεται υποστήριξη (Helpdesk) 
στο προσωπικό του Φορέα από το 
προσωπικό της ομάδας έργου που 
θα βρίσκεται στον Φορέα μας κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) 
χρόνος από 

την υπογραφή 
της σύμβασης 
(με δικαίωμα 
προαίρεσης 
ενός έτους) 

ΝΑΙ   

4.3. Μεταξύ άλλων η υπηρεσία 
υποστήριξης περιλαμβάνει και τα 
ακόλουθα: Αποκατάσταση  
βλάβης που αφορά πλήρη μη-
διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) 
χρόνος από 

την υπογραφή 
της σύμβασης 
(με δικαίωμα 
προαίρεσης 
ενός έτους) 

ΝΑΙ   

4.4. Εκπαίδευσης στους 
διαχειριστές του Φορέα. Η 

Υπογραφή 
Ένας (1) 

χρόνος από 
ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΦΑΣΕΩΣ 

ΛΗΞΗ ΦΑΣΕΩΣ 
ΑΠΑΙ
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

εκπαίδευση θα αφορά τη 
γενικότερη διαχείριση της δομής 
καταλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση 
στη συγκεκριμένη υλοποίηση 
καθώς και τη διαδικασία εισαγωγής 
νέων και μετάπτωση υφιστάμενων 
σταθμών εργασίας. Στα πλαίσια 
αυτής της εκπαίδευσης θα 
παραδοθεί και σχετικό 
εκπαιδευτικό υλικό από τον 
Ανάδοχο προς τους συμμετέχοντες 

σύμβασης την υπογραφή 
της σύμβασης 
(με δικαίωμα 
προαίρεσης 
ενός έτους) 

4.5. Την παρακολούθηση 
λειτουργίας του καταλόγου, την 
παραμετροποίηση του και την 
υποστήριξή του  (αντιμετώπιση 
βλαβών, εγκατάσταση 
ενημερώσεων, ενίσχυση ασφαλείας 
κτλ) για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης 

Υπογραφή 
σύμβασης 

Ένας (1) 
χρόνος από 

την υπογραφή 
της σύμβασης 
(με δικαίωμα 
προαίρεσης 
ενός έτους) 

ΝΑΙ   

Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να 
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση της 

ΝΑΙ   

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για 
την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

Ημερομηνία, ………/………./2022 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ/ΜΗΝΑΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ/ΜΗΝΑ 

ΜΕ  ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Υπηρεσία υποστήριξης 
υποδομής Active Directory και 
ένταξης σε αυτό Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών της Υπηρεσίας για 

ένα έτος) 

Υπηρεσία      
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