
                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      Κυπαρισσία  13/11/2017 
ΗΠΕΙΡΟΥ  ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ                                                                                    
                                          
Τµήµα: Οικονοµικό  
Γραφείο: Προµηθειών  
∆/νση: Αλ. Καλαντζάκου  13 
Κυπαρισσία,  Τ.Κ.  24 500                
Τηλ. 27613-60170 
Email : promitheies@noskypar.gr   
                                  
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   Νο. 5319 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/Y – ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ -  
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & SERVER  

  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική 
Μονάδα Κυπαρισσίας  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  ∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης  
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ηµεροµηνία: 17/11/2017 - Ηµέρα:  Παρασκευή 
Ώρα: 14:00 µ.µ. 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ηµεροµηνία: 20-11-2017 - Ηµέρα: ∆ευτέρα  
Ώρα: 10:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ. 
Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) H/Y – ∆ΥΟ (2) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - 
∆ΥΟ (2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & 
ΕΝΑ (1) SERVER  

Κωδικός Αριθµού Εξόδου (ΚΑΕ) 7123 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 30213300-8  /  30121200-5 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 10.000,00  € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τµηµατική παράδοση στην αποθήκη σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε ανάγκες της Ν.Μ. Κυπαρισσίας  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η ισχύς της σύµβασης ορίζετε από την υπογραφή 
της έως την οριστική παραλαβή των µηχανηµάτων 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Μονάδας και στο 
πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  

 
Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτική 
Μονάδα Κυπαρισσίας, έχοντας υπόψη: 
 
Α. Τις διατάξεις:  
α) Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).  



β) Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «Προµήθειες Φορέων Εποπτευοµένων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 
17PROC005949189 2017-03-21 2 
γ) Του Ν. 4052/1-03-2012 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για Εφαρµογή του Νόµου 
«Εγκριση των σχεδίων συµβάσεων χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης ................... για τη 
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες 
διατάξεις.  
δ) Του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες».  
ε)Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της 
υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.  
στ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 
Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
ζ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
η) Την υπ’ αριθµ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, 
ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10- 94).  
 
Β.  Τις αποφάσεις:  
1. Την υπ΄ αρίθµ.21η/02-11-2017 (θέµα  Ε.Η.∆. 13ο) Απόφαση ∆.Σ. του Γενικού 
Νοσοκοµείου Μεσσηνίας µε την οποία εγκρίνετε η διενέργεια της παρούσας 
διαπραγµάτευσης.  

2. Την υπ’ αριθµ. 113/17-03-2017 Πράξη του Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Γ.Ν. 
Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας µε την οποία ορίζεται η επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών. 

3. Τις ανάγκες των τµηµάτων που δεν µπορούν να καλυφθούν από τους τακτικούς 
διαγωνισµούς και αφορούν σε επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες για τη διασφάλιση 
της ζωής των ασθενών και την εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

  
   Με τη διαδικασία της ανοιχτής διαπραγµάτευσης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα  
την προµήθεια ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) H/Y – ∆ΥΟ (2) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ∆ΥΟ (2) 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΝΟΣ (1) SERVER προκειµένου να καλυφθούν 
οι άµεσες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία της Νοσηλευτικής 
Μονάδας Κυπαρισσίας, προϋπολογισµού 10.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 
  
2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας  
∆ιεύθυνση: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 
Τηλέφωνο : 27613-60170, Fax: 27610-22018, email: promitheies@noskypar.gr 
Πληροφορίες: Γεωργία Πόταρη  

 
 
 



3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρωτόκολλο 
Νοσηλευτικής 
Μονάδας 
Κυπαρισσίας 

     17/11/2017     
   Ώρα:14:00 µ.µ.  

Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας,  
Αλ. Καλαντζάκου 13 
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 

20/11/2017 
   Ώρα:10:00 π.µ. 

 
Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις 17-11-
2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, 
∆ιευθ.: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί 
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στις 20-11-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 
π.µ.  
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται 
σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.kyparissiahospital.gr)  
 
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Το άρθρο 4 του Ν. 2955/01.  
 
6.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι 
αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.  
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:  
1. Είναι ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και   
2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις   
3. µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 
α. για κάποιο απ’ τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, 
δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 
 • συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 
 • δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2).  
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48).  
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 



76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το 
ν. 3424/2005 (Α΄305).  
β. ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  
γ. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  
4. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού 

2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡOΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την 
προηγούµενη της διενέργειας της διαπραγµάτευσης ήτοι 17/11/2017 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ.  

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας µε 
οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως 
προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την 
προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ. N. 4412/16). Εφόσον η 
προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα 
πρέπει να φέρει την ένδειξη <<Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία 
ή τη γραµµατεία>>. 

 
8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στο N. 4412/16, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε 
κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να 
µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το 
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της 
προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
2.4. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά  
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), 
τοποθετούνται σε σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε 
την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
 



9. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ, προσαρµοσµένες στις 
τιµές του παρατηρητηρίου τιµών της Ε.Π.Υ (όπου υπάρχουν διαφορετικά θα 
αναφέρεται ότι δεν αντιστοιχούν) µε αναφορά  του κωδικού είδους και της τιµής 
του παρατηρητηρίου.  
Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει 
συνυπολογισθεί στην προσφορά. 
Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής: 
Α) Τιµή µονάδας χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
Γ) Ποσοστό Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α. 
∆) Συνολικό κόστος µε Φ.Π.Α. 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  
Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία από τις κάτωθι 
περιπτώσεις : 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης. 
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
5. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή µέρος της ζητούµενης 
ποσότητας.  
Προσφορές που κατατίθενται µετά την 17-11-2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, 
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις / 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
∆ιακήρυξη.  
Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί ενενήντα (90) ηµέρες 
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τµήµα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από 
το Νοσοκοµείο, τµηµατικά, µε έξοδα και ευθύνη του Προµηθευτή, ύστερα από αποστολή 
εγγράφου αιτήµατος, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη λήψη του 
αιτήµατος. 
Επί των τιµολογίων προµήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
Το κείµενο της διακήρυξης, ο πίνακας ειδών καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισµού θα δίνονται από το γραφείο Προµηθειών. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση η προµηθεύτρια εταιρεία να εκπροσωπείται µε service  
στον νοµό Μεσσηνίας προκειµένου να υπάρχει άµεση ανταπόκριση σε περίπτω-
ση που παρουσιαστεί βλάβη σε κάποιο από τα µηχανήµατα.    

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  4 ΤΜΧ 
2 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 2 ΤΜΧ  
3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  2 ΤΜΧ  
4 SERVER 1 TMX  



                        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ    

1.1 Περίβληµα Η/Υ : Small form factor  ΝΑΙ  
1.2 Επεξεργαστής : >= INTER CORE I3 ΝΑΙ  

1.3 Μνήµη : 4GB memory ddr4 ΝΑΙ  
1.4 Σκληρός ∆ίσκος : >= 250GB  ΝΑΙ  

1.5 Κάρτα ∆ικτύου 10/100/1000,6xUSB 3 ΝΑΙ  

1.6 Οδηγός DVD : DVD recorder ΝΑΙ  
1.7 Πληκτρολόγιο / ποντίκι : keyboard & mouse  ΝΑΙ  

1.8 Λειτουργικό Σύστηµα : MS Win 10 professional GR 
preinstalled (προεγκατεστηµένο) 

ΝΑΙ  

1.9 MS Office Ελληνικό  ΝΑΙ  
1.10 Vendor management & security tools (µε εργαλεία 

διαχείρισης & ασφάλειας του κατασκευαστή)  
ΝΑΙ  

1.11 Εγγύηση : 3 years on site hardware warranty ( 3 
χρόνια επιτόπια ανταπόκριση µιας εργάσιµης µέρας 
για την εγγύηση υλικού)  

ΝΑΙ  

1.12 Wireless DualBand 802.11 ΝΑΙ  
 ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ    

1.13 Οθόνη υπολογιστή :23΄΄- 25΄΄ LED  ΝΑΙ  
 ΠΟΝΤΙΚΙ    

1.14 Optical Mouse Συνδεση : USB ΝΑΙ  
2 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ    

2.1 Εκτυπωτές λέιζερ ασπρόµαυροι : Α4 USB 2 µε 
αρχικό αναλώσιµο 1.500 σελίδες  

ΝΑΙ  

3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER A3   

3.1 Ανάλυση εκτύπωσης : >= 600 x 600 dpi ΝΑΙ  
3.2 Ανάλυση σάρωσης (οπτική): Ασπροµαυρης & 

έγχρωµης >=600 x 600 dpi 
ΝΑΙ  

3.3 Μέγεθος πρωτοτύπου / αντίγραφου: Α5 Ρ – Α4 ΝΑΙ  

3.4 Ταχύτητα εκτύπωσης >= 30 ppm A4 & 16 ppm A3 ΝΑΙ  
3.5 Μνήµη: >= 512 ΜΒ  ΝΑΙ  

3.6 Interface Ethemet 10 Base-T / 100 Base –TX, USB 
2.0 standard 

ΝΑΙ  

3.7 Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα Windows 
XP/Vista/7/8/10 

ΝΑΙ  

3.8 Αυτόµατη διπλή όψη αντίγραφων και εκτυπώσεων : 
Standard  

ΝΑΙ  

3.9 Μέγιστος µηνιαίος όγκος παραγωγής: >= 80.000 
σελίδες  

ΝΑΙ  

5.10 Λογισµικό κεντρικής διαχείρισης και αναφορών για 
το σύνολο των εκτυπωτών  

ΝΑΙ  

3.11 Εγκατάσταση και παραµετροποίηση  ΝΑΙ  
3.12 Να προσφέρετε µαζί µε την βάση, toner και ότι 

αναλώσιµα χρειαστεί εκτός χαρτί. 
ΝΑΙ  

4 SERVER    

4.1 Processor: Intel E3 series,  4 core, 3 GHz, 8MB, 

80W) 

ΝΑΙ  

4.2 Number of processors: 1 ΝΑΙ  



4.3 Form factor:4U Tower ΝΑΙ  

4.4 Power supply: 1 x 350W ΝΑΙ  

4.5 Expansion slots: 4 x PCIe 3.0 ΝΑΙ  

4.6 Maximum memory: 64GB ΝΑΙ  

4.7 Memory: 16 GB, UDIMM, DDR4-2133, Unbuffered 

ECC, σε 2 χ 8GB configuration. 

ΝΑΙ  

4.8 Total memory slots: 4 DIMM slots, 2 free  ΝΑΙ  

4.9 Maximum memory: 64GB   

4.10 Included hard drives: 2 x 1TB 6G SATA 7.2K LFF, 

HOT PLUG 

ΝΑΙ  

4.11 Support up to (4) LFF SATA hot plug or non-hot 

plug drives 

ΝΑΙ  

4.12 Optical drive type: DVR-RW SATA ΝΑΙ  

4.13 Network controller: 1Gb Ethernet Adapter WITH 2 

Port 

ΝΑΙ  

4.14 Storage controller: 1 X Smart Array with RAID 0, 1, 

1+0,RAID 5 and Up to 6 Gb/s SATA drive support 

(600 MB/s bandwidth per physical link, 2 x4 ports, 2 

x1 ports, 6 Gb/s SATA physical links  

ΝΑΙ  

4.15 Keyboard: 101 key with cable του ιδίου 

κατασκευαστή µε το server 

ΝΑΙ  

4.16 Mouse: otpical with cable ου ιδίου κατασκευαστή µε 

το server 

ΝΑΙ  

4.17 VGA port: 1 x VGA port D15 ΝΑΙ  

4.18 OS Compatibility: CentOS ΝΑΙ  

4.19 Warranty: 3 years on site next business day από 

τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ  

 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ   
 

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΑΚΟΣ  


