
 
                                                                     Χαιδάρι:08-03-2023                       

                                                                     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
                                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24.23 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 για τη διετή  συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές – πολυμηχανήματα – H/Y 

– Laptop – scanner) του Νοσοκομείου μας και των εξωτερικών δομών αυτού, με τη διαδικασία της  

απευθείας ανάθεσης με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

προϋπ. δαπάνης 31.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το άρθρο 50 

του Ν.4782/21 

      Έχοντας υπόψη:  
1. Τον  Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε). 

4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α΄147)». 

5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 

της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

6. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:23REQ012246581 
7.  Τη με αριθμ.  5η /02-03-2023 (ΟΙΚ. ΘΕΜΑ 7ο) Απόφαση  Δ.Σ. του Νοσοκομείου , με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για  τη διετή  

συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές – πολυμηχανήματα – H/Y – Laptop – 

scanner) του Νοσοκομείου μας και των εξωτερικών δομών αυτού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

31.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%) 

Το ΨΝΑ απευθύνει πρόσκληση  ενδιαφέροντος (προς κάθε ενδιαφερόμενο), μέσω της διαδικασίας 
της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του μηχανογραφικού εξοπλισμού στους οικονομικούς 
φορείς  για την υποβολή: 
 

1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη διετή  
συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές – πολυμηχανήματα – H/Y – Laptop – 
scanner) του Νοσοκομείου μας και των εξωτερικών δομών αυτού σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 

ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  
Τηλ. 213 2054241 mail: promithkk@psyhat.gr 

 
 



 

 

          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΨΝΑ 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Η συντήρηση περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό Η/Υ, Laptop, monitors και τα οποία δίνονται 
σε πίνακα από το Τμήμα Πληροφορικής. 
Ως επισκευάσιμα υλικά θεωρούνται το σύνολο των εξαρτημάτων των προς συντήρηση 
συσκευών ,ήτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, monitors, scanners, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, 
laptops 

2 Ο αριθμός των μηχανημάτων μπορεί να αυξομειωθεί κατά 5% την περίοδο την συντήρησης 

3 Η εταιρεία θα προβαίνει στην επιτόπια επισκευή του μηχανήματος που παρουσιάζει πρόβλημα 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00-15.00, με το κόστος του ανταλλακτικού και της 
εργασίας να βαραίνει τον ανάδοχο. 

4 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τα εξής πιστοποιητικά ποιότητας: ISO 9001:2015, 27001:2013, 
14001:2015 , 20000-1:2018 και 37001: 2016 

5 Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι καινούργια και των 
αντιπροσωπειών των μηχανημάτων . Σε περίπτωση όπου ένα γνήσιο ανταλλακτικό δεν υπάρχει 
στην αντιπροσωπεία θα αντικαθίσταται με ανάλογο συμβατό κατόπιν ενημέρωσης του 
Τμήματος Πληροφορικής. 

6 Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας στην κλήση βλάβης θα γίνεται το αργότερο την επομένη 
εργάσιμη. 

7 Η αποκατάσταση της βλάβης σε περίπτωση όπου η άμεση (επιτόπια) επισκευή δεν είναι 
δυνατή θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

8 Σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η άμεση επιτόπια αποκατάσταση της βλάβης, θα 
τοποθετείται προσωρινά άλλο μηχάνημα της εταιρείας, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Τμήμα 
Πληροφορικής. 

9 Στην περίπτωση όπου ένα μηχάνημα κρίνεται ανεπισκεύαστο , η ανάδοχος εταιρεία θα 
ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Πληροφορικής να συνοδεύεται από δελτίο αποστολής και 
ενός σημειώματος το οποίο θα προσδιορίζει το λόγο για τον οποίο κρίθηκε ως ανεπισκεύαστο. 

10 Η εταιρεία κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πληροφορικής θα προβαίνει 2 φορές το χρόνο σε 
προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, η 
οποία θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό με αέρα του εσωτερικού των υπολογιστών τον οπτικό 
έλεγχο των ανεμιστήρων τους και την αντικατάστασή τους όταν αυτό απαιτείται. 

12 Μέρος του εξοπλισμού βρίσκεται σε εξωτερικές μονάδες του Νοσοκομείου σε συνοικίες της 
Αθήνας . Η παραλαβή και παράδοση των μηχανημάτων θα γίνεται από την διεύθυνση όπου θα 
δίνεται από το Τμήμα Πληροφορικής 

13 Σε περίπτωση όπου το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία τεχνικές υπηρεσίες και 
συγκεκριμένα σύνδεση υπολογιστών, router, διαγνωστικές υπηρεσίες για τις 
εξωνοσοκομειακές μας δομές, ο ανάδοχος θα τις παρέχει χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση. 

14 Σε περίπτωση όπου το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία άλλες τεχνικές υπηρεσίες ή 
υποστήριξη εκτός των προβλεπόμενων από τη σύμβαση , τότε το κόστος εργασίας θα 
τιμολογείται με βάση τον τιμοκατάλογο του αναδόχου, τον οποίο θα καταθέσει με την 
οικονομική προσφορά του. 

15 Οι έλεγχοι κι οι επισκευές θα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου. 

17 Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος ο εξοπλισμός θα παραδίδεται στην κατάσταση που 
βρισκόταν πριν τη βλάβη με όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις. 

18 Ειδικά για τις περιπτώσεις βλαβών σε Η/Υ , ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει 
επανεγκατάσταση – εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος 



19 Ο Ανάδοχος κάθε τρίμηνο, θα παραδίδει στο Τμήμα Πληροφορικής αναφορά με: 

• την κατάσταση του εξοπλισμού. 

• τον αριθμό των βλαβών που παρουσιάστηκαν , τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν 
καθώς και τις αντικαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν 

20 Σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση της βλάβης ενός εκτυπωτή ή 
πολυμηχανήματος ή scanner , θα τοποθετείται άμεσα άλλο προσωρινά . Η εταιρεία 
υποχρεούται να υποστηρίζει και με αναλώσιμα είδη το προσωρινό μηχάνημα για το χρονικό 
διάστημα που αυτό θα χρησιμοποιείται από το νοσοκομείο, χωρίς επιπλέον κόστος γι' αυτό . 

21 Στην περίπτωση όπου ένας εκτυπωτής ή πολυμηχάνημα ή scanner κριθεί ανεπισκεύαστο, η 
εταιρεία θα το αντικαθιστά με συσκευή αναλόγων χαρακτηριστικών. 

22 Στην περίπτωση της μόνιμης αντικατάστασης το ανεπισκεύαστο μηχάνημα θα επιστρέφεται στο 
Νοσοκομείο για αχρήστευση. 

23 Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εργασίας των χρηστών του νοσοκομείου η εταιρεία θα 
έχει τρείς εκτυπωτές laser με δυνατότητα δικτυακής εκτύπωσης στο χώρο του τμήματος 
πληροφορικής και οι οποίοι θα τοποθετούνται από τον τεχνικό της εταιρείας όπου και όποτε 
χρειάζεται 

24 Ως αναλώσιμα είδη θεωρούνται μόνο τα μελάνια , τα drum, το developer krr, το maintenance 
kit των εκτυπωτών 

    
 Συγκεντρωτικά ο υπό συντήρηση μηχανογραφικός εξοπλισμός είναι ο εξής: 

 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΛΑ 

Η/Υ (εντός & εκτός ΨΝΑ) με ισάριθμες οθόνες 224 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (εντός & εκτός ΨΝΑ) 247 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ SCANNERS 19 

LAPTOPS 30 

 
2.    Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ  ́ελάχιστον τα ακόλουθα:  

α. Την καθαρή τιμή του είδους.  
β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ. 
Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς . 
Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:  

✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας , με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης.. 

✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 
4412/2016,  περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.   

✓ Δικαιολογητικά κατακύρωσης (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16): 
Ποινικό μητρώο 
Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα 
ΓΕΜΗ  
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) 
συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής στο 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη 
διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών 
β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.  
 
 



Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. 
 

3.  Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο 

φάκελο έως την 21/03/2023, και ώρα 12.00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 

374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά. (Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να 

παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, 

ως καταληκτική) 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης.  
 
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.  
 
Α/Α 420/2023, Α/Α 102/2024, Α/Α 62/2025 ποσού 31.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%). 
 
 
Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ». 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

              Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                                   ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 


