
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 15/07/14
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου
Τηλέφωνο: 213-2088715
Fax: 213-2088530
e-mail: prom  @  hippocratio  .  gr   

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.105,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  ΦΠΑ,ΓΙΑ  ΕΝΑ  ΕΤΟΣ  ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ
(Φ264/2014 ΕΠΑΝ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 28/07/2014

Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα: 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  CPV
30236000-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 20.105,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΝΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:
http://www.hippocratio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 28-07-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ.

Έχοντας υπόψη:
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1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων 

2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ΄΄.

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων
διατάξεων΄΄.

4.Τον  Ν.  3329/2005  (ΦΕΚ:81/Α/05  )  “Περιφερειακή  συγκρότηση  του  Εθνικού   Συστήματος  Υγείας  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης “

5.To Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)

6.Το ΠΔ 60/2007 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ      

7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσ...............και λοιπές διατάξεις΄΄   

8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

9. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010) , άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του Ν.3580/07

10.Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010)  άρθρο 27 με τίτλο την ΄΄Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις
θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .

11. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/02-03-2011) Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις

12.Στο ΠΠΥΥ’12 έχει ενταχθεί  ποσό 145.500,00€(  CPV30236000-2)για την προμήθεια  εξοπλισμού πληροφορικής .Το
ποσό των 22.200,00€ θα αφαιρεθεί από το ανωτέρω  συνολικό ποσό.

13.Το  με  αριθμ.πρωτ.2563/11-02-2014  έγγραφο  του  προϊστάμενου  του  Τμήματος  Πληροφορικής  &  Οργάνωσης
κ.Πάλλα σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.200,00€
συμπ/νου του ΦΠΑ .

14.Την  με  αριθμ.πρωτ.5021/20-3-14Απόφαση  ορισμού  τριμελούς  επιτροπής  για  τη  σύνταξη  κατάστασης  των
ζητουμένων ειδών μετά των τεχνικών προδιαγραφών αυτών.

15.Το με αριθμ.πρωτ.5100/21-3-14 έγγραφο της τριμελούς επιτροπής αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισμού.

16. Την υπ’ αριθ. 6/27-03-2014 (Θέμα 17ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου      του Νοσοκομείου, με την οποία

εγκρίθηκε η διενέργεια  προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια   «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,

για την κάλυψη των αναγκών  των διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου με  προϋπολογισθείσα δαπάνη 22.200,00€

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠA, μετά των αναγραφομένων τεχνικών προδιαγραφών αυτού.

17.Την αρ.πρωτ.6123/4-4-2014 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών Προδιαγραφών

18. Την υπ’ αριθ. 19/10-07-2014 (Θέμα 12ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου      του Νοσοκομείου, με την οποία

εγκρίθηκε η επανάληψη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια   «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ,  με

καταμερισμό της  προϋπολογισθείσας δαπάνης,διαδικασία που είναι  υποχρεωτική  βάσει  του  Άρθρου 4,§  3,  Κεφ.
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Α΄,του  Ν.2955/2001(ΦΕΚ  256/02-11-2001).Ο  επαναληπτικός  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  με  τις  ίδιες  Τεχνικές

Προδιαγραφές  και  με  τροποποίηση  της  συνολικής   προϋπολογισθείσας  δαπάνης  σε  20.105,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠA. ως εξής 

ΕΙΔΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ  Η/Υ  ΜΕ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ  ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ
ΠΥΡΗΝΑ > = 3.8 GHz.

20 ΤΕΜ 9.963,00

ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ 25 ΤΕΜ 4.305,00
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  LASER BLACK &
WHILE ,ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ,ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ

10 ΤΕΜ 2.952,00

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  COLOR LASER
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ,ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ  HEAVY
DUTY

1 ΤΕΜ 1.378,00

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
BARCODE

5 ΤΕΜ 1.507,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 20.105,00(€)ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΤΗΝ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για   την προμήθεια   «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,  με  καταμερισμό   της  προϋπολογισθείσας δαπάνης,διαδικασία που είναι υποχρεωτική

βάσει του Άρθρου 4,§ 3, Κεφ. Α΄, του Ν.2955/2001(ΦΕΚ 256/02-11-2001).Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα

διενεργηθεί  με  τις  ίδιες  Τεχνικές  Προδιαγραφές και  με  τροποποίηση της  συνολικής   προϋπολογισθείσας

δαπάνης σε 20.105,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠA, ως εξής  

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

28-07-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00 π.μ.

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 28-07-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ., στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του

Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και  θα

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα  συμμετοχής στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις/κοινοπραξίες  αυτών  ή

συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα

μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
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Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με

τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε

σχέση  με  τις  αντίστοιχες  προδιαγραφές  της  Διακήρυξης.  Οι  υποψήφιοι  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  όλα  τα

ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις

κατασκευαστικών  οίκων  επιτρέπονται  μόνο  εφόσον  προσαρτώνται  στην  προσφορά  και  δίνεται  ο  συγκεκριμένος

αριθμός παραγράφου και σελίδας.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο και του κατασκευαστικού οίκου

των υπό προμήθεια ζητούμενων ειδών του διαγωνισμού, καθώς και σήμανσης CE του προσφερόμενου προϊόντος που

να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας των Ιατρικών μηχ/των.

Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  τα  ανωτέρω στοιχεία  και  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον  οποίο
τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την

οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά

την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με

μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της

τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον ίδιο χώρο.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι

αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.

6. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά

που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών. 
8.  .Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των

απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το

Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΜΤΠΥ 1,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας

ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ
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ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ. Ποσού

ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10% 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ. Ποσού

9. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση

του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

10. Η  ισχύς των υπ΄ όψη συμβάσεων  θα διακόπτεται αυτοδικαίως  στην περίπτωση κατά την οποία , στο μεταξύ, συναφθούν νέες

συμβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ , την 1ης  Υ.Πε Αττικής ή από άλλο Νοσοκομείο της 1ης ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί

ενιαίο διαγωνισμό.  

                                                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ           
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   €  20.105,00   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Διευκρινίζεται ότι ο όρος “Προμηθευτής” όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται κατά το στάδιο
του  Διαγωνισμού  στους  Συμμετέχοντες  σε  αυτόν,  ενώ  μετά  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  χαρακτηρίζει  τον
Ανάδοχο.

1. Η γλώσσα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας είναι η Ελληνική, στην οποία θα συνταχθεί και η προσφορά.

2. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου

της Διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης όμως έχει το δικαίωμα και αφού το

κρίνει  αναγκαίο,  να  ζητήσει  από  Προμηθευτή  την  παροχή  διευκρινίσεων  σχετικά  με  το  περιεχόμενο  της

προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προμηθευτή και δεν

θεωρείται αντιπροσφορά.

3. Ο Προμηθευτής θα επισυνάψει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους

όρους της παρούσας Διακήρυξης.  Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η εν λόγω δήλωση  απορρίπτεται εξ’

ολοκλήρου η προσφορά.

4. Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη και την αρίθμηση που καθορίζονται στην παρούσα

Διακήρυξη.  Για  κάθε  επιμέρους  σημείο  θα  πρέπει  να  δοθεί  μόνο  μία απάντηση,  έστω  και  αρνητική  ή

εναλλακτική.  Προσφορά που δεν έχει συνταχθεί με τον προαναφερθέντα τρόπο ή δεν περιλαμβάνει όλα τα

απαιτούμενα  από  την  παρούσα  Διακήρυξη  στοιχεία  (π.χ.  υπεύθυνες  δηλώσεις  κ.λ.π.),  απορρίπτεται.

Διευκρινίζεται ότι μονολεκτική απάντηση “ΝΑΙ” δεσμεύει απόλυτα τον Προμηθευτή στο συγκεκριμένο άρθρο.

5. Οι χειρόγραφες απαντήσεις, οι διορθώσεις, τα ξύσματα & τα σβησίματα συνεπάγονται τον άμεσο αποκλεισμό

του Προμηθευτή.

6. Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, τελευταίας τεχνολογίας

και από τα πιο πρόσφατα ανακοινωθέντα μοντέλα της κατασκευάστριας Εταιρείας.

7. Να αναφερθεί η χρονική διάρκεια για την οποία ο Προμηθευτής εξασφαλίζει και εγγυάται την υποστήριξη σε

ανταλλακτικά του εξοπλισμού.
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8. Κατά την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς (Αρ. Πρωτ. Γρ. Προμηθειών) δεν θα πρέπει τα υπό προμήθεια

προϊόντα να έχουν χαρακτηριστεί ως “end of life” από τον Κατασκευαστή τους, σε διαφορετική περίπτωση η

προσφορά απορρίπτεται εξ’ ολοκλήρου.

9. Ο  Προμηθευτής  θα  πρέπει  να  επισυνάψει  πλήρη  σειρά  τεχνικών  φυλλαδίων  (PROSPECTUS)  για  κάθε

προσφερόμενο είδος, τα οποία θα τεκμηριώνουν τον εξοπλισμό. 

10. Ο  Προμηθευτής  θα  πρέπει  να  παραδώσει  το  λογισμικό  (π.χ.  windows)  συνοδευόμενο  από  πρωτότυπα

εγχειρίδια (έντυπα) όπου προβλέπεται,  καθώς και μέσα αποθήκευσης (CD-ROM κ.λ.π.) μαζί  με τις  νόμιμες

άδειες χρήσης.

11. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, να παραδώσει  και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό που θα προμηθεύσει στον

χώρο  που  θα  του  υποδειχθεί, σε πλήρη λειτουργική μορφή (με εγκατεστημένα το λειτουργικό σύστημα,

drivers, εφαρμογές που συνοδεύουν τις συσκευές και λοιπά). 

12. Η  οριστική  παραλαβή    του  εξοπλισμού   θα  γίνει  μετά   την  εγκατάσταση   και  διαπίστωση   της   καλής

λειτουργίας του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου.

13. Ο  Προμηθευτής  θα  επισυνάψει  στην  προσφορά  του  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  εκχωρεί  στο  Τμήμα

Πληροφορικής  του  Νοσοκομείου  το  δικαίωμα  να  ανοίγει  τους  προσωπικούς  Η/Υ για  κατεπείγουσες

περιπτώσεις  ή  για μικρές  παρεμβάσεις (π.χ.  αντικατάσταση δίσκου,  μνήμης κλπ),  χωρίς  να χάνει  ο Η/Υ

αυτός την εγγύησή του.  Στην ίδια δήλωση πρέπει να αναφέρει κόστος κατ’ αποκοπή για κάθε μία από τις

παρακάτω εργασίες:

• Επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Win Xp) σε Η/Υ με όλους τους απαραίτητους οδηγούς

συσκευών για την σωστή λειτουργία του Η/Υ.

• Εγκατάσταση κάρτας (δικτύου, οθόνης κ.λ.π) ή συσκευής (DVD-ROM, ΔΙΣΚΟΥ κ.λ.π.)  όχι  για λόγους

βλάβης αλλά π.χ. στα πλαίσια αναβάθμισης.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρει ότι αποδέχεται, αν αυτό ζητηθεί από το Νοσοκομείο, την σύναψη σύμβασης

συντήρησης  του  προσφερόμενου  εξοπλισμού,  για  δύο  (2)  επιπλέον  έτη  από  την  ημερομηνία  λήξης  της

εγγύησης, καθώς και το ποσοστό (%) επί της αξίας αγοράς, βάσει του οποίου θα προκύπτει το ετήσιο κόστος

του συμβολαίου συντήρησης.

Η μη υποβολή της δήλωσης αυτής οδηγεί σε απόρριψη εξ’ ολοκλήρου της προσφοράς.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ Η/Υ  ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΠΥΡΗΝΑ >= 3.8 GHz.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γενικά Χαρακτηριστικά:

Αριθμός Τεμαχίων 20

Το προϊόν να διατίθεται στην διεθνή αγορά. ΝΑΙ

Τα τμήματα που το συνθέτουν (κεντρική 
μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι) εκτός 
από τις εσωτερικές κάρτες, να προέρχονται από 
τον ίδιο κατασκευαστή που θα αναγράφεται 
εμφανώς σε αυτά και στα κιβώτια που θα είναι 
συσκευασμένα.

ΝΑΙ

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ

Ενσωματωμένο  υποσύστημα σε προστατευμένη 
περιοχή του σκληρού δίσκου με δυνατότητα 
αποθήκευσης και επαναφοράς των 
εργοστασιακών ή και των εταιρικών 
προγραμμάτων/ρυθμίσεων/δεδομένων.

ΝΑΙ

Πιστοποίηση  ENERGY STAR & EPEAT GOLD ΝΑΙ

Επεξεργαστής:

Επεξεργαστής τεχνολογίας Tετραπλού Πυρήνα  
ή νεώτερο 

ΝΑΙ

Συχνότητα λειτουργίας (GHz) >=3.8 Βασική -εγγενή 
συχνότητα λειτουργίας

Ενσωματωμένος ελεγκτής γραφικών ΝΑΙ

Αρχιτεκτονική επεξεργαστή 32nm ΝΑΙ

Μνήμη cache (MΒ) ≥ 3

Μητρική Κάρτα (Motherboard):

Ελεύθερες θύρες PCI ≥ 1 (επιθυμητό)

θύρες USB 2.0 ≥ 6

θύρες USB 3.0 ≥ 2

Θύρα PCI express 16x ≥ 1

Θύρα PCI express 1x ≥ 1

Σειριακές θύρες ≥ 1

Κεντρική Μνήμη:
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Προσφερόμενη 4 GB DDR3 1600 MHZ

Μονάδα Σκληρού Δίσκου (HDD):

Χωρητικότητα ≥ 500 GB

Ταχύτητα περιστροφής (σε RPM) ≥ 7200

Τύπος διαύλου SATA 3 ή ανώτερο

Κάρτα γραφικών (αποδεκτό και on board):

Να διαθέτει έξοδο VGA ή DVI για 
βιντεοπροβολέα και Display port

ΝΑΙ

Μνήμη της κάρτας Να αναφερθεί

Υποστηριζόμενη ανάλυση ≥ 2048x1536 

Ελάχιστη κάθετη συχνότητα σάρωσης ≥ 60Hz στα 1280×1024

Κύκλωμα Ήχου (αποδεκτό και on board) ΝΑΙ

Κάρτα δικτύου

Ethernet card 10/100/1000 Mbps ΝΑΙ

Οπτικός δίσκος

DVD-R/W Drive  Dual Layer 16x / 40x ΝΑΙ

Πληκτρολόγιο

Ελληνο-λατινικό πληκτρολόγιο τύπου Qwerty με 
αριθμό πλήκτρων  ≥  101 και μόνιμα 
αποτυπωμένους τους Ελληνικούς χαρακτήρες

ΝΑΙ

Ποντίκι

optical wheel mouse ΝΑΙ

Κουτί

Κουτί Minitower ή Micrtower.
≥2 θύρες USB στο εμπρός μέρος.
Τροφοδοσία που να είναι επαρκής σε πλήρη 
επέκταση του συστήματος.
(≥ 280W ενεργειακής αποδοτικότητας 89%)

ΝΑΙ

Πιστοποιήσεις

Να πληροί πιστοποίηση CE ΝΑΙ

Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά 
standards και να προσκομιστούν τα σχετικά 
πιστοποιητικά.

ΝΑΙ

Ασφάλεια

Προγράμματα ασφαλείας, διαχείρισης και 
διαγνωστικών ελέγχων του ίδιου κατασκευαστή 
με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή

ΝΑΙ
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Εγκατεστημένο Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Pro GR

Οθόνη ΝΑΙ

Αριθμός Τεμαχίων 25

Τύπος TFT 23" του ιδίου κατασκευαστή με τον 
Η/Υ

ΝΑΙ

Ανάλυση ≥ 1920x1080

Να ικανοποιεί τα standards: Energy Star, TCO ΝΑΙ

Contrast Ratio 1000:1

VGA, DVI & DISPLAY PORT ΝΑΙ

Καλώδιο DISPLAY PORT ΝΑΙ

Δυνατότητα ρύθμισης ύψους, περιστροφής & 
κλίσης της οθόνης

Response Time (ms) ≥ 5
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ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  LASER BLACK & WHITE, ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων 10

Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ

Τεχνολογία Εκτύπωσης Mono Laser

Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 33 ppm

Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης ≥ 1200 x 1200 dpi

Αυτόματη εκτύπωση  διπλής όψης (duplex unit) ΝΑΙ

Μνήμη ≥ 256 MB

Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 800 MHz

Να διαθέτει   ενιαίο toner/drum ΝΑΙ

Οθόνη έγχρωμων γραφικών ΝΑΙ

Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Α4

Απαιτούμενη τροφοδοσία χαρτιού ≥ 250 φύλλων

Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες (Duty Cycle) ≥ 50.000 σελίδες

Υποστήριξη-Προσομοίωση PCL5c,PCL6,

Postscript 3 

Ethernet 10/100/1000 Base-TX (RJ 45) ΝΑΙ

Θύρα USB >=2.0 ΝΑΙ

Εγγύηση Τρία (3) έτη με απόκριση την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. Να δοθεί ο κωδικός εγγύησης του 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  COLOR LASER, ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ HEAVY DUTY.

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  ΕΤΙΚΕΤΩΝ BARCODE
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αριθμός Τεμαχίων 1

Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ

Τεχνολογία Εκτύπωσης Color Laser

Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 40 ppm

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης ≥ 40 ppm

Ποιότητα ασπρόμαυρης -έγχρωμης εκτύπωσης ≥ 1200 x 1200 dpi

Αυτόματη εκτύπωση  διπλής όψης (duplex unit) ΝΑΙ

Μνήμη ≥ 512 MB

Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 800 MHz

Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Α4

Απαιτούμενη τροφοδοσία χαρτιού ≥ 500 φύλλων

Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες (Duty Cycle) ≥ 120.000 σελίδες

Υποστήριξη-Προσομοίωση PCL5c,PCL6,

Postscript 3 με αυτόματη
εναλλαγή γλωσσών

Ethernet 10/100/1000 Base-TX (RJ 45) ΝΑΙ

Θύρα USB >=2.0 ΝΑΙ

Εγγύηση Τρία (3) έτη με απόκριση την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. Να δοθεί ο κωδικός εγγύησης του 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Printer Zebra TLP2844
Εγγύηση: Ένα (1) έτος με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Σημείωση:
Στην παρούσα περίπτωση ζητείται συγκεκριμένο μοντέλο και κατασκευαστής, γιατί σε 
αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν δυσλειτουργίες στο πληροφοριακό σύστημα 
εργαστηρίων και θα επέλθει επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο, λόγω νέας 
παραμετροποίησης των σχετικών εφαρμογών.  Τα παραπάνω επισημαίνονται στην 
υπ΄αριθ. πρωτ. 5690/16-3-2012 επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας του 
αντίστοιχου λογισμικού, την οποία επισυνάπτουμε.

5 Τεμάχια
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εγγύηση σε έτη από τον κατασκευαστή

3 (on-site NBD)

Η/Υ  +  πληκτρολόγιο  +  mouse.

Οθόνες με εγγύηση zero pixel.

Εκτυπωτές με care pack 3 years onsite NBD, τα οποία θα ενεργοποιούνται από τον 

προμηθευτή. Εξαιρούνται οι εκτυπωτές Zebra TLP2844 για τους οποίους ζητείται 

εγγύηση ενός (1) έτους.

Κατά  την  διάρκεια  της  εγγύησης  δεν  θα  λαμβάνονται  υπόψη  προβλήματα  στο

λειτουργικό σύστημα εκτός και εάν αυτά εμφανιστούν τον 1ο μήνα λειτουργίας, οπότε

θα πρέπει να αντιμετωπισθούν από τον Ανάδοχο.

Σε  όλο  το  χρονικό διάστημα της  εγγύησης θα καλύπτεται  το  κόστος  (και  όχι  μέρος

αυτών) :

• εργασίας  , 

• ανταλλακτικών   και

• μεταφορικών  

Για  όλο  τον  υπό  προμήθεια  εξοπλισμό,  οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  στον  τόπο

εγκατάστασης του εξοπλισμού και εντός του ωραρίου του Νοσοκομείου (on site support

next business day).  Σε περίπτωση που λόγω της φύσης της βλάβης δεν είναι δυνατό να

γίνει αυτό, ο Ανάδοχος θα μεταφέρει τη χαλασμένη συσκευή και θα πραγματοποιεί την

επισκευή στο χώρο του. Για όσο χρόνο διαρκεί  η επισκευή, ο Ανάδοχος θα αντικαθιστά

την χαλασμένη συσκευή, με άλλη ιδίων δυνατοτήτων. Μετά την τηλεφωνική αναγγελία

της βλάβης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει  τεχνικό για την διάγνωση-επίλυσή

της. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν θα απασχολεί υπαλλήλους του Νοσοκομείου

για να επιτύχει τηλεφωνική διάγνωση της βλάβης.
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                         
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                   
                  

Σ Υ Μ Β Α Σ Η                                     

                                  ΠΟΣΟΥ  ………….  € ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α.

Για την  προμήθεια  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» .

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκομείου Αθήνας “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Στην Αθήνα σήμερα ……………… οι  κατωτέρω συμβαλλόμενοι, αφενός μεν 

1) Η κ. ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  Διοικητής  του  Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και αφ’ ετέρου ο

2) 

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την  επωνυμία  …………………………………………………, Τηλ.:
…………….., Fax: ………….

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ύστερα από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό της Φ264/2014ΕΠΑΝ  Διακήρυξης και την υπ΄ αριθμ.

……………………. (Θέμα ……..) Απόφαση  του Δ.Σ. του Νοσοκομείου  που κατακυρώνει την προμήθεια

ή εργασία στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, ο πρώτος αναθέτει την Προμήθεια του άρθρου 2 στον

δεύτερο και  αυτός,  που στο εξής  θα αποκαλείται   για  συντομία προμηθευτής,   την  αναλαμβάνει  με  τους

ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, μαζί με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ κ.λ.π.

1 Τα  είδη  που  περιγράφονται  στο  άρθρο  2  θα  είναι  εντελώς  όμοια  και  απόλυτα  σύμφωνα  με  τα
περιγραφόμενα στην προσφορά του προμηθευτή, το προσπέκτους που τη συνοδεύει και τις τεχνικές
προδιαγραφές  της  σχετικής  διακήρυξης  ή  τα  δείγματα  που  έχουν  κατατεθεί,  που  αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής, μαζί με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού.

2 Για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής  παρέδωσε  στο  Γ.Ν.Α.I.  εγγυητική  επιστολή
(…………..€) τηs  ……………………………………………………………………………………………

3 Σε  περίπτωση  που  τα  ανωτέρω  είδη  δεν  παραδοθούν  έγκαιρα  ή  και  αν  παραδοθούν  δεν  είναι
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα δείγματα και αν η αντικατάστασή τους δεν γίνει μέσα σε
τρεις ημέρες, η προμήθεια των ειδών γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση αυτή η επί
πλέον διαφορά τιμής που πιθανόν υπάρχει βαρύνει καθ’ ολοκληρίαν τον προμηθευτή και η εγγύηση,
καταπίπτει  υπέρ  του  Νοσοκομείου  ως  ποινική  ρήτρα.  Οι  ποινικές  ρήτρες  που  αναφέρονται  στη
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διακήρυξη ισχύουν καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, το ύψος τους δε συνομολογείται ως δίκαιο και
εύλογο.

4 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, μετά την παράδοση και την ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των ειδών ή της εργασίας και αφού προσκομιστούν α) τιμολόγιο σε δύο αντίγραφα
β) πρωτόκολλο παραλαβής και γ) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

5 Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύμβαση έχει απόλυτα προσωποπαγή χαρακτήρα.
6 Κατ’ εξαίρεση, η εκχώρηση δύναται να επιτραπεί υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται αιτιολογημένο

περί αυτού αίτημα του προμηθευτή και έγγραφη συναίνεση του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου ή
του φορέα που διενήργησε το διαγωνισμό, η οποία παρέχεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά. Σε περίπτωση που τα είδη της παρούσας σύμβασης δεν
παραδοθούν ή  αν  παραδοθούν,  χωρίς  να  πληρούν τους  όρους της  παρούσας,  εφαρμόζονται  οι  σχετικές
διατάξεις της διακήρυξης και του Π.Δ. 118/2007.

Ο  προμηθευτής  οφείλει  να  παραδίδει  στο  Νοσοκομείο  εντός  48  ωρών από  την  ημέρα  παραγγελίας,  τις
ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται (εγγράφως, προφορικά ή τηλεφωνικά) με δική του ευθύνη,
δικά του μέσα και δικές του δαπάνες, μέσα στις αποθήκες της Διαχείρισης του Νοσοκομείου.

Συνομολογείται ο χαρακτήρας της συμβατικής αυτής δέσμευσης ως απόλυτα ακριβόχρονος. Ο προμηθευτής
δηλώνει πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος ότι παραιτείται του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή παραλαβής κατά περιόδους και όποτε το θεωρεί σκόπιμο, στέλνει δείγματα στις
κατά τόπους αρμόδιες χημικές κλπ υπηρεσίες για έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το είδος του ελέγχου
(φυσικοχημικός έλεγχος κλπ). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Αρμόδια  για  την  επίλυση  διαφορών που  ενδέχεται  να  προκύψουν  κατά  την  εκτέλεση  και  εφαρμογή  των
διατάξεων του παρόντος είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική δαπάνη εκτός Φ.Π.Α.

Όλοι οι όροι του παρόντος συνομολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόμενη δε τροποποίηση του περιεχομένου
τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο.

Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι σύμφωνα με την
τεχνική προσφορά της εταιρείας.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπογράφουν δύο όμοια πρωτότυπα
αυτής.
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Από τα  δύο  πρωτότυπα  το  ένα  κατατίθεται  στο  αρμόδιο  Γραφείο  του  Γ.Ν.Α.Ι  και  το  άλλο  λαμβάνει  σαν
διπλότυπο ο προμηθευτής.

Για  ότι  δεν αναγράφεται  στην παρούσα σύμβαση ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ.  Φ264/14ΕΠΑΝ
Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα
και καθ’ ολοκληρίαν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ   Για τον Προμηθευτή ή τον Ανάδοχο
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