
  

 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                               Πάτρα 20/7/2018 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                     Αριθμ. Πρωτ. 25584 

 «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»                                                
 
Γραφείο Προμηθειών. 

Πληροφορίες: Γεωργιάδης Γ.  

Τηλέφωνο: 2610-227-872.   

E-mail:georgiadis@agandreashosp.gr 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την 

προμήθεια «Εξοπλισμού πληροφορικής σχετικά με την αναβάθμιση – επέκταση του 

υπάρχοντος εξοπλισμού (διακομιστές) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πάτρας», 

προϋπολογισμού 22.940,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών έχοντας υπόψη:  
 

1) Τις νομοθετικές διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

1.1) O Ν. 3329/2005. 

1.2) O Ν. 3527/2007.  

1.3) O Ν. 3580/2007. 

1.4) O Ν. 3846/2010. 

1.5) O Ν. 4412/2016. 

 

2) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις.  

2.1) Το υπ’  αριθμ.  πρωτ.  25380/19-7-2018  έγγραφο  της  Προϊσταμένης  του Τμήματος Οργάνωσης  

και Πληροφορικής.  

 

2.2) Την υπ’ αριθμ.  948/20-7-2018 απόφαση  Διοικητή  (ΑΔΑ: ΩΟΚ346906Λ-0ΡΜ) που  αφορά  τον  

ορισμό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.    

 

2.3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25577/20-7-2018  πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

 

2.4) Την υπ’ αριθμ.  952/20-7-2018 απόφαση  Διοικητή  (ΑΔΑ: ΨΛΥΒ46906Λ-ΝΘΣ) που  αφορά  την έγκριση 

σκοπιμότητας διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού.  
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2.5) Την υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (τΒ΄ 3698). 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, απευθύνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου που 

αφορά την προμήθεια «Εξοπλισμού πληροφορικής σχετικά με την αναβάθμιση – επέκταση του 

υπάρχοντος εξοπλισμού (διακομιστές) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πάτρας», προϋπολογισμού 

22.940,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ 128 GB ΣΕ 256 GB ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΜΟΝΤΕΛΑ :  

 System  x 3850 x5 IBM 

 System x 3650 M4 IBM 

Εγκατεστημένες στο σύστημα. 
 
 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1 

Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να 

είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει 

ανακοίνωση περί αντικατάστασης 

/απόσυρσης του). 

ΝΑΙ   

2.2 

Το προσφερόμενο σύστημα να περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας 

χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no 

single point of failure) 

ΝΑΙ   

2.3 

Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει 

διπλούς ελεγκτές (dual-controller) με 

συνολική μνήμη Cache (Read/Write)  

>= 16 GB   

2.4 
Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει 

τουλάχιστον 120,000 random read IOPS  
ΝΑΙ   

2.5 

Tο προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει 

λειτουργία Failover σε περίπτωση βλάβης 

κάποιου ελεγκτή 

ΝΑΙ   

2.6 
Να υποστηρίζει ειδοποίηση μέσω email, 

καθώς επίσης και Telnet, SSH & SNMP 
NAI   

2.7 

Το λογισμικό των ελεγκτών του 

προσφερόμενου συστήματος θα πρέπει να 

αναβαθμίζεται δυναμικά χωρίς διακοπή 

λειτουργίας του συστήματος 

ΝΑΙ   

2.8 

Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει 

εγγενώς τουλάχιστον τα RAID levels: 0, 1, 

5, 6 και 10 

ΝΑΙ   

2.9 
Να παρέχονται τουλάχιστον 4 διεπαφές SAS 

χωρίς προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού 
ΝΑΙ   

2.10 
Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει 

την τεχνολογία Τhin Provisioning 
ΝΑΙ   
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2.11 
Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει 

την τεχνολογία Flashcopy 
NAI   

2.12 
Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει 

την τεχνολογία Real Time Tiering 
NAI   

2.13 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να 

υποστηρίζει δίσκους 2.5” & 3.5” τεχνολογιών 

SSD, SAS, NL SAS 

NAI   

2.14 
Αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων 2.5” χωρίς 

την προσθήκη επιπλέον controllers 
>= 240   

2.15 
Αριθμός προσφερόμενων δίσκων 

τεχνολογίας SAS 10k rpm 
>= 9   

2.16 
χωρητικότητα προσφερόμενων δίσκων SAS 

10k rpm 
>= 1.2TB   

2.17 Να υποστηρίζεται διαχείριση μέσω GUI NAI   

2.18 
Να μην απαιτείται άδεια χρήσης για τη 

σύνδεση των servers στο storage 
NAI   

2.19 

Να προσφερθούν οι αντίστοιχες κάρτες 

διασύνδεσης  για τους 2  servers καθώς και 

τα αντίστοιχα καλώδια 

2 χ 2 port 

external 

12Gbps SAS 

  

2.20 

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 

ετών από τον κατασκευαστή με επισκευή 

on-site  

ΝΑΙ   

 
 
 

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ: 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

3.1 Κατασκευαστής Λογισμικού  ΝΑΙ   

3.2 Πρέπει να προσφερθεί ένα ενιαίο προϊόν 

που να καλύπτει το σύνολο των 

προδιαγραφών που ακολουθούν 

ΝΑΙ   

3.3 Να αναφερθεί η ονομασία και τρέχουσα 

έκδοση & υπο-έκδοση του προϊόντος 
ΝΑΙ   

 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

3.4 Κεντρική διαχείριση των εικονικών 

μηχανών και των πόρων των 

εξυπηρετητών από κονσόλα διαχείρισης σε 

γραφικό περιβάλλον (GUI) 

ΝΑΙ   

3.5 Μεταφοράς (migration) ενός Virtual 

Machine από έναν φυσικό εξυπηρετητή σε 

άλλον χωρίς διακοπή λειτουργίας 

ΝΑΙ   

3.6 Προστασία από σφάλμα λειτουργίας 

φυσικού εξυπηρετητή με αυτόματη 

επανεκκίνηση όλων των Virtual Machines 

σε άλλους φυσικούς Εξυπηρετητές 

ΝΑΙ   

3.7 Λήψη στιγμιότυπων (snapshots) των 

Virtual Machines για λόγους backup ή 

δοκιμών 

ΝΑΙ   

3.8 Απεικόνιση του συνόλου των Virtual 

Machines, των Hosts και των μεταξύ τους 

σχέσεων σε γραφικό περιβάλλον 

ΝΑΙ   

3.9 Διαχείριση όλων των Virtual Machines και 

πρόσβαση στην κονσόλα αυτών 
ΝΑΙ   

3.10 Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της 

διαθεσιμότητας των Virtual Machines και 
ΝΑΙ   

ΑΔΑ: Ω40Ψ46906Λ-9Η2





 

Εξυπηρετητές (Servers) - Hypervisors 

 Φυσική σύνδεση του συστήματος και των υποσυστημάτων του στην ηλεκτρολογική υποδομή 

του Νοσοκομείου και στο υφιστάμενο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS). 

 Ρύθμιση παραμέτρων των controllers παρακολούθησης και διαχείρισης σε διάταξη υψηλής 

διαθεσιμότητας. 

 Εγκατάσταση Λειτουργικών Συστημάτων (Hypervisors) στους Servers. 

 Εκτέλεση δοκιμών & έλεγχος καλής λειτουργίας. 

 Ασφαλή κατάργηση του υπάρχοντος ingres cluster  χωρίς διακοπή υπηρεσιών έτσι ώστε να 

είναι διαθέσιμος ο 2ος εξυπηρετητής για την αρχική εγκατάσταση. 

Αποθηκευτικό Σύστημα (Storage) 

 Φυσική εγκατάσταση του συστήματος και σύνδεσή του στην ηλεκτρολογική υποδομή του 

Νοσοκομείου και στο υφιστάμενο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS). 

 Προγραμματισμός & δημιουργία λογικών μονάδων δίσκου σύμφωνα με την απαιτούμενη 

λειτουργική αρχιτεκτονική σε συνεννόηση με τους υπευθύνους του Νοσοκομείου. 

 Διασύνδεση και παραμετροποίηση των δικτυακών πρωτοκόλλων επικοινωνίας του συστήματος 

με την υφιστάμενη Ethernet δικτυακή υποδομή. 

 
 
 
 
 

των φυσικών εξυπηρετητών 

3.11 Ειδοποιήσεις για σφάλματα ή συμβάντα 

μέσω email, SNMP traps 
ΝΑΙ   

3.12 Αριθμός υποστηριζόμενων φυσικών 

εξυπηρετητών (Host) προσφερόμενης 

αδειοδότησης 

>= 3   

3.13 Να προσφερθεί η κονσόλα διαχείρισης της 

εικονικής υποδομής μέσω GUI 
ΝΑΙ   

3.14 Να προσφερθεί εικονικό appliance με 

δυνατότητα de-duplicated D2D backup των 

εικονικών μηχανών, του ίδιου 

κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HYPERVISOR ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 
   

3.15 Εγκατάσταση απευθείας στον φυσικό 

εξυπηρετητή (Bare-metal architecture) 
ΝΑΙ   

3.16 Μέγιστος αριθμός φυσικών επεξεργαστών 

(CPUs) ανά εξυπηρετητή 
>= 2   

3.17 Δυνατότητα χρήσης SAN LUNs (storage 

area network) για αποθηκευτικό χώρο 
ΝΑΙ   

3.18 Δυνατότητα χρήσης iSCSI LUNs για 

αποθηκευτικό χώρο 
ΝΑΙ   

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIRTUAL MACHINES 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 
   

3.19 Μέγιστος αριθμός εικονικών επεξεργαστών 

ανά Virtual Machine 
ΝΑΙ   

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

3.20 3 ετών κατασκευαστή ΝΑΙ   
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Πιο συγκεκριμένα: 
o  Ρύθμιση & διασύνδεση του συστήματος με το LAN της νέας υποδομής μέσω SAS 

o  Ρύθμιση & διασύνδεση του συστήματος με τους Servers με back to back  διασύνδεση. 

 Ρύθμιση Quality of Service βάσει της επιθυμητής προτεραιότητας των εφαρμογών της νέας 

υποδομής σε συνεννόηση με τους υπευθύνους της Πληροφορικής. 

 Υλοποίηση Active-Active configuration με αυτόματο failover και Load Balancing των LUNs. 

 Ρύθμιση, παραμετροποίηση & προγραμματισμός μηχανισμού δημιουργίας τοπικών στιγμιαίων 

αντιγράφων με integration των νέων εφαρμογών. 

 Ρύθμιση, παραμετροποίηση & προγραμματισμός δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων σε 

άλλο σύστημα εντός ή εκτός της υπάρχουσας υποδομής με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο 

λειτουργίας. 

 Ρύθμιση & προγραμματισμός αυτόματης ειδοποίησης του administrator σε περίπτωση βλάβης 

με όλους τους διαθέσιμους από το σύστημα μηχανισμούς. 

 Εκτέλεση δοκιμών & έλεγχος καλής λειτουργίας. 

Λογισμικό Virtualization & Server Consolidation 

 Εγκατάσταση διαχειριστικού λογισμικού (κονσόλας). 

 Εγκατάσταση hypervisors στους 2 rack servers. 

 Δημιουργία 2 προδιαγεγραμμένων Εικονικών Εξυπηρετητών με τις απαιτούμενες συνθέσεις σε 

συνάρτηση με τις απαιτήσεις του ρόλου που θα έχει και της Λειτουργικής Αρχιτεκτονικής που 

θα ακολουθεί ο κάθε εξυπηρετητής. 

 Εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων στους εικονικούς εξυπηρετητές με βασική δικτυακή 

και λειτουργική παραμετροποίηση. 

 Δημιουργία cluster υψηλής διαθεσιμότητας με κεντρικό σημείο αποθήκευσης, το 

προδιαγεγραμμένο σύστημα αποθήκευσης (storage). 

 Παραμετροποίηση εικονικών εξυπηρετητών για την προτεραιότητά τους στα αποθέματα που 

προέρχονται από τους πόρους των φυσικών εξυπηρετητών στους οποίους φιλοξενούνται οι 

hypervisors. 

 Παραμετροποίηση λογισμικού για ειδοποίηση του διαχειριστή σε περιπτώσεις σφαλμάτων μέσω 

email, SNMP traps ή/και οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου τρόπου. 

 Εκτέλεση δοκιμών & έλεγχος καλής λειτουργίας. 

 Μετάπτωση από φυσικό σε λογικό περιβάλλον των 6 servers του Νοσοκομείου. 

 Δημιουργία νέου εικονικού μηχανήματος της κεντρικής βάσης δεδομένων Ingres 

 Εγκατάσταση βάσης δεδομένων ingres στο νέο VM μεταφορά δεδομένων και εφαρμογών από 

τον υπάρχον  server. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9000 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης/εγκαταστάτης της βάσης 

δεδομένων ingres.Να προσκομιστεί αντίστοιχη βεβαίωση επί ποινή απόρριψης. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει αντίστοιχα έργα σε τουλάχιστον 3 φορείς του 

δημοσίου ( κατά προτίμηση σε νοσοκομεία). 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  
1. Η εγγύηση για το σύνολο του εξοπλισμού καλύπτει όλα τα απαιτούμενα υλικά-ανταλλακτικά, 

τις εργασίες και τα κάθε είδους μεταφορικά έξοδα. 

2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η εγγύηση είναι ON SITE στο χώρο του νοσοκομείου και σε 

περίπτωση βλάβης τα χαλασμένα μέρη θα αντικαθίστανται με άμεση αποστολή άλλων ιδίου τύπου και 

χαρακτηριστικών (ή ανώτερων). Τα έξοδα μεταφοράς (και των νέων και των χαλασμένων μερών) θα 

βαρύνουν αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία. 

3. Κατά την διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, οι εργασίες επισκευής 

θα γίνονται άμεσα στο χώρο του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και 

απαιτείται μεταφορά του συστήματος ή μέρους αυτού εκτός του νοσοκομείου, τα έξοδα μεταφοράς 

(αποστολής και παραλαβής) επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. Επίσης, τυχόν οδοιπορικά ή άλλου 

είδους έξοδα εργασιών επισκευής επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. 

4. Λόγω της φύσης της συγκεκριμένης αγοράς, οι προδιαγραφές ισχύουν για όσο χρονικό 

διάστημα τα προϊόντα και οι τιμές τους είναι επίκαιρα. Σε περίπτωση απόσυρσης ζητούμενου είδους (ή 

τμήματος του) θα πρέπει να προσφέρεται ισοδύναμο ή ανώτερό του. 

5. Τα cd εγκατάστασης (λειτουργικό, οδηγοί) όπου απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται. 

 
 

ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 
 

ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 18.500,00 € 

ΦΠΑ 24% 4.440,00 € 

     
ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 
22.940,00 € 

 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στον ιστότοπο «Διαύγεια», στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων», (ΚΗΔΜΗΣ) και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου 

www.agandreashosp.gr 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών, 2ος 

όροφος, κτίριο «Γεννηματάς», έως την Παρασκευή 27/7/2018 και ώρα 12:00 μ.μ. υπόψη κ. 

Γεωργιάδη.  

 

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα κρίνονται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία  χωρίς να γίνονται αποδεκτές. 
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/7/2018 και ώρα 13:00 

μ.μ. ενώπιον των μελών της Επιτροπής  Αξιολόγησης  κατά την διάρκεια της οποίας μπορούν να 

παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών. 

 

     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 

συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του Ν. 4412/16. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για (120) εκατόν είκοσι ημέρες από την 

επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, σε 

συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους:  

α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

β) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

     Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 

 Τα στοιχεία του αποστολέα  (Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail). 

 Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Τον αριθμό πρωτοκόλλου και τον τίτλο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος καθώς και την 

ημερομηνία διενέργειας. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει: 

α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 

όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 

4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του  άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 

και του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν 

και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 

(εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο). Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 

4412/2016: 

 

i) οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

ii) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). 

Οι ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή όλα 

τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 

79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση αυτής. 

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr) στο πεδίο 

«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και οδηγίες συμπλήρωσής του». 

 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα να δηλώνει την αποδοχή, πλήρως και 

ανεπιφύλακτα των όρων της παρούσας.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που  

αναφέρονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ενδιαφέροντος της 

Υπηρεσίας. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

(άρθρο. 92 παρ. 5 του Ν. 4412/2016). Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία 

αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύει και θα δεσμεύει τον 

οικονομικό φορέα, μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι πιθανές εναλλακτικές προσφορές θα σπορριφθούν από την αρμόδια Επιτροπή.  

 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή, εφ’ όσον 

η προσφορά του είναι τεχνικά αποδεκτή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές, με την ίδια ακριβώς 

τιμή. Σε περίπτωση ισοτιμίας παρουσία των οικονομικών φορέων, ισχύει το άρθρο 90 του Ν. 

4412/2016. 

Ο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να προσκομίσει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος ισχύουν οι σχετικές διατάξεις (όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα) Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων περί Προμηθειών του Δημοσίου τις 

οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχουσες εταιρείες και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοια τους. 

 

 

 

 

 

                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ  

 

                                                                                    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ 
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