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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     Υίορ: 28/07/2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &                                                           Απιθ. Ππυη.: 44 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                                        

2η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

           «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                                        

Γεληθή Γηαρείξηζε                       

Πιεξνθνξίεο                         

Σει.: 22713/50106                                                           

E-mail: paragelies@xioshosp.gr 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ» CPV:48900000-7   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 16.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 17%  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ,  ιακβάλνληαο  

ππ’ όςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ.4/17-03-2022 (ΑΓΑ:Φ07Φ469073-Λ27) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2022. 

2. Σελ ππ’ αξηζ.22/13-07-2022 (ΑΓΑ:ΦΜΣ469073-24Σ), απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη από άπνςε ζθνπηκόηεηαο ε πξνκήζεηα 

«ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ» γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζώο θαη 

ην αίηεκα πξνκήζεηαο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

3. Σελ ππ’ αξηζ.1536/27-07-2022 (ΑΓΑ:ΦΝΡΚ469073-7ΦΞ) αλάιεςε πίζησζεο. 

  

Πποηίθεηαι  λα πξνβεί ζηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ»  

(CPV:48900000-7), (ΚΑΔ:7123.01),  κε ζθνπό ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ,  ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2022. Δγθεθξηκέλνο πξνϋπνινγηζκόο 16.000,00€ κε ΦΠΑ θαη  

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Γηα ην ζθνπό απηό απεπζύλεη ππόζκληζη με ανοισηή διαδικαζία ζςλλογήρ πποζθοπών πξνο θάζε 

ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζύκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 
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Α’  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                                                                                                     
 

Αναθέηοςζα Απσή Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

Σίηλορ 

ππομήθειαρ/ CPV 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ (CPV:48900000-7) 

Πποϋπολογιζμόρ 

Γαπάνηρ 
16.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 17% 

Υπημαηοδόηηζη 

 ΚΑΔ 7123.01 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :1536/27-07-2022 (AΓΑ:ΦΝΡΚ469073-7ΦΞ) 

 

Γ/νζη Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

Γ. Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  

(Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Γεληθή Γηαρείξηζε) 

Σπόπορ Τποβολήρ 

Πποζθοπών 
e-mail: paragelies@xioshosp.gr 

Καηαληκηική 

Ημεπομηνία 

Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

13/08/2022, ημέπα άββαηο και ώπα 20:00 μμ. 

Σόπορ Γιεξαγυγήρ 

Γιαγυνιζμού 
Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  (Γξαθείν Γεληθή Γηαρείξηζε) 

Γημοζιόηηηα 
 ΚΗΜΓΗ 

 www.xioshosp.gr 

Υπόνορ ιζσύορ 

πποζθοπών 

Δθαηόλ είθνζη (120) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο δύλαηαη λα παξαηαζεί, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ από ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σεσνική και 

οικονομική 

πποζθοπά 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94 

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

πνζόηεηεο ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αξιολόγηζη 

πποζθοπών  

 

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδόρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο.  
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Γικαιολογηηικά 

καηακύπυζηρ 

 

 

 

Ο «πξνζσξηλόο αλάδνρνο» κεηά από ελεκέξσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο  ειρ διπλούν, ηα οποία να 

έσοςν ιζσύ 3 μήνερ ππιν ηην ςποβολήρ ηοςρ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί 

ζύκβαζε:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπογπαθή ζύμβαζηρ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ (αξ.124 Ν.4782/21) 

από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% επί ηηρ καθαπήρ ζςμβαηικήρ αξίαρ 

(αξ.21 Ν.4782/21). 

 

 

 

 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί ποινή απόππιτηρ – ν ρξόλνο παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξόκελσλ 

εηδώλ. Λόγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξόκελα είδε λα είλαη 

εηοιμοπαπάδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ 

θξίλεη όηη ν ρξόλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

- Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε       

μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016 υρ απόδειξη ηηρ μη ύπαπξηρ 

λόγυν αποκλειζμού. 

 

 

 

                                                                                                                         Η Γιοικήηπια  

                                                                                                         ηος Γ.Ν. Υίος «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

 

 

                                                                                                                    Δλένη  Κανηαπάκη 
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                                                 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ 

1. Είκοζι (20) ηλεκηπονικούρ ςπολογιζηέρ ωρ εξήρ: 
 

Επεξεπγαζηήρ Core i3 ή i5 ή i7 

Καηαζκεςαζηήρ 
επεξεπγαζηή 

INTEL 

Chipset Intel 

Κάπηα γπαθικών Intel UHD Graphics 630 ή νεόηεπη 

κληπόρ δίζκορ Σοςλάσιζηον 256GB M.2 SSD 

Σύπορ μνήμηρ Σοςλάσιζηον 8GB, DDR4 >=2666Mhz 

Οπηικά μέζα DVD-RW 

Δίκηςο Ethernet 10 / 100 / 1000 

Πληκηπολόγιο Ναι (Με Ελληνικούρ σαπακηήπερ QWERTY) 

Πονηίκι Ναι 

Θύπερ 
Universal Audio Jack, RJ-45, HDMI 1.4 ή/και 
DisplayPort 1.4 

USB θύπερ Σοςλάσιζηον 4 USB 2.0 & USB 3.2 

Εγγύηζη 
Σοςλάσιζηον 60 μήνερ (On Site - Repair Next 
Business Day) 

Λειηοςπγικό ύζηημα  Win 10 Pro Gr 64-bit (πποεγκαηεζηημένο) 

 
Ενδεικηικό μονηέλο: DELL PC OptiPlex 3080 SFF/ i3-10105/ 8GB/ 256GB SSD/ UHD Graphics 
630/DVD-RW/ Win 10 Pro/ 5Y NBD 
 
 
2. Είκοζι (20) Οθόνερ Ηλεκηπονικών Υπολογιζηών με, ηοςλάσιζηον, ηα παπακάηω 
σαπακηηπιζηικά: 
 

Διαγώνιορ >=21,5 in 

Σεσνολογία LED 

Ανάλςζη >=1920x1080 

Χπόνορ απόκπιζηρ >=8 ms 

ςνδέζειρ HDMI 1.4 ή/και DisplayPort 1.4 

Ανηίθεζη >=600:1 

Ρςθμόρ Ανανέωζηρ >=60 Hz 

Εγγύηζη Σοςλάσιζηον 36 μήνερ  

 
Ενδεικηικό μονηέλο: Dell SE2222H VA Monitor 21,5" FHD 
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                                                   Β’ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

                                         ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
 

Πποδιαγπαθή Απαίηηζη 

Οι ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ να αποηελούνηαι από: κενηπική μονάδα, 
πληκηπολόγιο, πονηίκι, ίδιος καηαζκεςαζηή, καθένα από ηα οποία, 
να αναθέπεηαι ο καηαζκεςαζηήρ και ηο μονηέλο ηος. Να παπαληθθεί 
έηοιμορ, ζςναπμολογημένορ, λειηοςπγικόρ και όσι, ωρ ζύνθεζη 
επιμέποςρ ζςζκεςών. 

ΝΑΙ 

Για καθένα από ηα παπαπάνω, να αναθέπεηαι ο καηαζκεςαζηήρ και 
ηο μονηέλο. 

ΝΑΙ 

Να ςπάπσει ζςμμόπθωζη με ηα ππόηςπα Energy Star, καθώρ και 
ζςμμόπθωζη με ζήμανζη CE για κενηπική μονάδα, οθόνη, και να 
αναθέπονηαι ηςσόν επιπλέον σαπακηηπιζηικά αζθαλείαρ. 

ΝΑΙ 

Να είναι καινούπια και αμεηασείπιζηα. ΝΑΙ 

Σα επιμέποςρ ςποζςζηήμαηα (ζςζηαηικά) ηηρ κενηπικήρ μονάδαρ θα 
ππέπει να ενεπγοποιούνηαι/ απενεπγοποιούνηαι από ηο BIOS. 

ΝΑΙ 

Ο Ανάδοσορ εγγςάηαι, ζε κάθε πεπίπηωζη, ηην ομαλή εκκίνηζη ηος 
ςπολογιζηή, με όλα ηα πποζθεπόμενα πεπιθεπειακά, ζςνδεδεμένα 
ζε αςηόν, και ζε πλήπη λειηοςπγία. 

ΝΑΙ 

Οποιοδήποηε σαπακηηπιζηικό πποζδίδει επιπλέον λειηοςπγικόηηηα 
είναι επιθςμηηό.  

Για ηα εγγςήζειρ ιζσύει αποκαηάζηαζη βλάβηρ ζηον ηόπο επγαζίαρ, 
και αν αςηό δεν είναι δςναηόν, μεηαθοπά ηος, ζηοςρ σώποςρ ηηρ 
εηαιπείαρ για ηην αποκαηάζηαζη ηηρ βλάβηρ σωπίρ σπέωζη. 

ΝΑΙ 

Για καθένα από ηα παπαπάνω να δηλωθεί η πεπίοδορ ιζσύρ ηηρ 
εγγύηζήρ ηος, καθώρ και οι ακπιβείρ πποϋποθέζειρ αςηήρ (πσ. on 
site, κλπ). 

ΝΑΙ 
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