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Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32  
του ν. 4412/2016   (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)  ] για την αναβάθμιση του 

συστήματος  PACS-RIS AGFA. 
 

Αριθμ. φακέλου [78/22] 
Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη: 
 

α. Του  Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

              β. Την με Αριθμ. Συν.25η   /10-11-2022 ( Θέμα:75ο )[ΑΔΑ: ΨΜΑΜ46904Ε-ΟΦ4] 
[ΑΔΑΜ:22REQ011614724] Απόφαση του   Διοικητικού Συμβουλίου    του  Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 

γ. Την αριθμ.πρωτ.21483/16-11-2022 [ΑΔΑ:ΨΟΗΥ4690ΩΜ-ΦΜΥ][ΑΔΑΜ:22REQ011614792] 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

        δ. Τις υποπεριπτώσεις ββ),γγ) της περίπτωσης β) του άρθρου 32 , το άρθρο 32Α  και του  
άρθρου 120 του   ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών ( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Προσκαλεί την εταιρεία  «COMPUTER SOLUTIONS Α.Ε »  να  υποβάλει προσφορά για την αναβάθμιση 
του υπάρχοντος συστήματος  PACS-RIS AGFA  στην τελευταία τρέχουσα έκδοση του λογισμικού που 
χρησιμοποιείται ΕΙ8.2, καθώς η υφιστάμενη έκδοση ΕΙ8.0.1 βρίσκεται με επίσημη δήλωση του 
κατασκευαστή σε κατάσταση  «end of life». 

 

Οι λόγοι και η ανάγκη αυτής της αναβάθμισης αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω: 
• Ασφάλεια λογισμικού  στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση με σκοπό αποτροπής από επικείμενες 
κακόβουλες εξωτερικές απειλές. 
• Αναβαθμισμένη πλατφόρμα του PACS με πληθώρα νέων αναβαθμισμένων εργαλείων για τους 
γιατρούς και την βέλτιστη και εύρυθμη λειτουργία της ροής εργασίας του Νοσοκομείου. 
• Έξτρα πλατφόρμα για τη χρήση απομακρυσμένης διάγνωσης(τηλεϊατρικής) που διευκολύνει το 
schedule των γιατρών να μπορούν να έχουν και απομακρυσμένη πρόσβαση σε ώρα ανάγκης, έτσι ώστε  
• να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του Νοσοκομείου 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση 46/22   
• Πλήρης επεκτάσιμη σουίτα πλατφόρμας με εξειδικευμένες άδειες λογισμικού ανά τμήμα εφόσον 
χρήζει ανάγκης το συγκεκριμένο τμήμα (μαστογραφίας, καρδιολογικό, κλπ). 
 
Στην σύμβαση θα περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση για χρήστες ιατρούς, τεχνολόγους και διοικητικό 
προσωπικό για το διάστημα υλοποίησης της Σύμβασης  
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται  έως το ποσό των  138.500,00€ + 
ΦΠΑ  και συμπεριλαμβάνεται (για ένα έτος )  και το κόστος της ετήσιας συντήρησης & τεχνικής 
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υποστήριξης του πληροφοριακoύ συστήματος ακτινολογίας, συστήματος αρχειοθέτησης και ανάκτησης 
ιατρικής εικόνας PACS/RIS του Ακτινολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου, ποσού 18.500,00 € + ΦΠΑ  
καθώς η σύμβαση αριθμ. 68/21  για την εν λόγω συντήρηση  λήγει στις 11/01/2023. 
 
Η ετήσια  συντήρηση του  PACS/RIS  θα είναι  σύμφωνα με τους όρους συντήρησης  που τέθηκαν από 
το Νοσοκομείο στην με αριθμ. 68/21 σύμβαση. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης).  
 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να αποστείλετε ηλεκτρονικά την 
προσφορά σας, η οποία θα φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σας,   στο  email: 
promith@hosp-alexandra.gr  εντός (5 ) πέντε  ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας 

 
✓ Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί, στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην 

Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας για  5 (πέντε ) τουλάχιστον ημέρες πριν την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. 

  
✓ Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν  να 

υποβάλουν προσφορά. 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη  για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 138.500,00€ + ΦΠΑ  
και βαρύνει την με Κ.Α.: 0433 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους   2022 του 
Φορέα.   
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας  στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς της δεν συντρέχει για τον προσφέροντα λόγος 
αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους 
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.  

ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά της συντάχτηκε σύμφωνα 
με αυτούς. 

iii. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης της σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 

iv. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την λήξη προθεσμίας  
υποβολής προσφοράς.  
 

Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια 
του οικονομικού  φορέα.  Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό απαιτείται για την αναβάθμιση του εν 
λόγω συστήματος. 
Τα ανωτέρω έγγραφα θα φέρουν υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας . 
Οικονομική προσφορά: Η προσφορά θα αναγράφει την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. (Παράρτημα 
Β΄ της παρούσης ). 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής 
της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.  Προσφορές 
που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 
 

Εγγύηση καλής  εκτέλεσης της σύμβασης : (Άρθρο 72 Εγγυήσεις ) 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης  ποσού 
5.540,00€ . 
[4% τοις εκατό  της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ.΄] 
 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Η εταιρεία «COMPUTER SOLUTIONS Α.Ε» προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα 
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πρέπει να προσκομίσει μαζί με την οικονομοτεχνική της προσφορά τα παρακάτω δικαιολογητικά 
σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016. 
  
 α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή  του.  
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  ββ)   στις  περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και όλα τα μέλη   του   Διοικητικού   Συμβουλίου, γγ) στις 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. 
 
β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής 
του). 
 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει 
να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του). 
 
δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το  ισχύον καταστατικό της εταιρείας  από  όπου προκύπτουν τα μέλη 
και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η κατακύρωση  της σύμβασης γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση 
της  αρμόδιας επιτροπής. [άρθρο 221 του ν. 4412/2016]. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της σύμβασης  γίνεται εγγράφως προς την προσκληθείσα εταιρεία  από 
την αναθέτουσα αρχή. 
  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει 
συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 

2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 

 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
ΤΟΥ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

 
 

 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ :  ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
 
Όροι Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος Ακτινολογίας 

και Συστήματος αρχειοθέτησης και ανάκτησης Ιατρικής εικόνας PACS/RIS 
Το συμβόλαιο ετήσιας συντήρησης θα καλύπτει τα κάτωθι: 
 device Name # scope 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ HP DL385 G8-1 
SERVER HP DL385 G8-1 1 

HW 

SW 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ HP DL385 G8-2 
SERVER HP DL385 G8-2 1 

HW 

SW 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (STORAGE) HP P2000 25TB NET 
HP SAN Storage P2040 25TB 

net 1 

HW 

Άδειες χρήσης IMP AGILITY DIAGNOSTIC DESKTOP 
ENT IMP LIC DIAGNOSTIC 

DESKTOP 

6 ταυτόχρονοι 

χρήστες 

SW 

Άδειες χρήσης IMP AGILITY LIC TECHOLOGIST DESKTOP 
ENT IMP LIC AGUISITION 

DESKTOP 

4 ταυτόχρονοι 

χρήστες 

SW 

Άδειες χρήσης IMP AGILITY LIC MEDICAL SECRETARY DESCTOP 
ENT IMP LIC MEDICAL 

SECRETARY DESCTOP 

10 ταυτόχρονοι 

χρήστες 

SW 

Άδειες χρήσης IMP AGILITY LIC Clinicians 
ENT IMP LIC CLINICIAN 

DESKTOP 

3 ταυτόχρονοι 

χρήστες 

SW 

Άδειες χρήσης IMP AGILITY LIC PROCEDURE PLAN 
ENT IMP LIC PROCEDURE 

PLAN 

Απεριόριστοι 

χρήστες 

SW 

Άδειες χρήσης IMP AGILITY LIC ORDER ENTRY  
ENT IMP LIC ORDER ENTRY 

Απεριόριστοι 

χρήστες 

SW 

Άδειες χρήσης IMP AGILITY LIC REPT DIGITAL DICTATION 
ENT IMP LIC REPORTING 

DIGITAL DICTATION 

Απεριόριστοι 

χρήστες 

SW 

XERO WEB VIEWER 
ENT IMP LIC XEROVIEVER  

Απεριόριστοι 

χρήστες 

SW 

IMP AGILITY LIC BASE 
ENT IMP LIC CORE SERVER 

PLATFORM 

Απεριόριστοι 

χρήστες 

SW 

UPS HP R5000 1 HW 

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ IMPAX IMPAX R6.5/IMPAX RIS 1 SW 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕ ΖΕΥΓΟΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΟΘΟΝΩΝ BARCO 2X3MP 
HP Z440 RADIOLOGY 

WORKSTATION 2X3MP COLOR 4 

HW 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜH ΟΘΟNH BARCO 1X3MP  
HP Z440 RADIOLOGY 

WORKSTATION 1X3MP COLOR 3 

HW 

Εξοπλισμός γνωματεύσεων  Speed Mike / Transcription Set 1 HW 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ RIS 
HP DESKPRO 800 G1 RIS 

WORKSTATION  10 

HW 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ IMPAX R6.5 IMPAX R6.5 user LICENSES 1 SW 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ IMPAX IMPAX RIS user LICENSES 1 SW 

Σαρωτής Εγγράφων HP Scan jet 200 1 HW 

 

   
       
 Όροι Συντήρησης  

 
1. Στην συντήρηση συμπεριλαμβάνονται και οι Άδειες Χρήσης του λογισμικού IMPAX και RIS που 

προμηθεύτηκε το Νοσοκομείο με την αρχική εγκατάσταση του Πληροφοριακού συστήματος 
(Diagnostic, Technologist, Clinical, Xero Viewer…). 

2. Συντήρηση Υλικού (hardware): Επισκευή ή αντικατάσταση του υλικού που υπολειτουργεί ή έχει 
σταματήσει να λειτουργεί και δεν επισκευάζεται. Περιλαμβάνει τους server, τους διαγνωστικούς 
σταθμούς συμπεριλαμβανομένων και των οθονών (διαγνωστικών και μη) και όλο τον εξοπλισμό που 
παραδόθηκε με την αρχική προμήθεια του Πληροφοριακού συστήματος. 

3. Συντήρηση Λογισμικού  & Updates (Patches, Updates). Αναβαθμίσεις και νέες εκδόσεις που 
εξασφαλίζουν την βέλτιστη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος PACS/RIS. 
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4. Απομακρυσμένη υποστήριξη Helpdesk (Remote support) 8x5 (Δευ.-Παρ.: 8.00 -16.00), με μέγιστο 
χρόνος ανταπόκρισης 2ώρες. Το αίτημα υποστήριξης θα κατατίθεται εγγράφως σε πλατφόρμα 
υποστήριξης, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και τηλεφωνικά ανάλογα με την συμφωνία μεταξύ του 
νοσοκομείου και του αναδόχου. 

5. Επί τόπου υποστήριξη : 8x5 (Δευ.-Παρ.: 8.00 -16.00). Ο χρόνος ανταπόκρισης ορίζεται στο μέγιστο 
την επόμενη ημέρα από την αναγγελία της βλάβης (24 ώρες). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
απομακρυσμένη επίλυση του προβλήματος ο ανάδοχος, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια 
υπηρεσία του νοσοκομείου, θα προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος με την επιτόπια 
παρουσία τεχνικού. 

6. Το κόστος των Ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση για όλο τον εξοπλισμό που 
παραδόθηκε στην αρχική προμήθεια του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος PACS/RIS. 

7. Περιλαμβάνεται Υπηρεσία HelpDesk για την αναφορά βλαβών μέσω τηλεφώνου, email και ειδικής 
πλατφόρμας για τους διαχειριστές του συστήματος.  

8. Με την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει πρόγραμμα  προληπτικών συντηρήσεων. Σε κάθε 
επίσκεψη (προληπτικού ελέγχου, βλάβης ή άλλης παρέμβασης), θα συμπληρώνεται και κατατίθεται  
τεχνικό δελτίο εργασίας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (στο e-mail: tpo@hosp-alexandra.gr),  στο 
οποίο θα αναφέρεται ο λόγος της επίσκεψης και οι ενέργειες και θα συνυπογράφεται από τον τεχνικό 
και το αρμόδιο τμήμα. 

9. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει την  επαγγελματική του εμπειρία και την σχετική πιστοποίηση 
/εκπαίδευση πάνω στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο εγκατεστημένο στο νοσοκομείο μας 
σύστημα PACS/RIS του κατασκευαστικού οίκου AGFA και του συνοδευτικού εξοπλισμού. 

 
Συστατικά στοιχεία: υλικό (HW), λογισμικό (SW) και υπηρεσίες 

 
 α) Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον πλήρη τακτικό προληπτικό έλεγχο υλικού και λογισμικού που θα 

διασφαλίζει την απρόσκοπτη καλή λειτουργία του συστήματος PACS/RIS.  
 β) Ο συντηρητής δεν ευθύνεται για βλάβες που προέρχονται από διακυμάνσεις ή διακοπές τάσης, 

διακυμάνσεις και αύξηση θερμοκρασίας στο computer room ( Application Servers, Storage, Database 
etc).  

γ) Το κόστος αλλαγής μπαταριών του UPS HP R5000 5KVA, εφόσον προκύψει αναγκαιότητα 
αντικατάστασής τους, εξαιρείται από την σύμβαση συντήρησης. 

δ) Ο ανάδοχος  υποχρεούται να γνωρίζει και να συντονίζει την διενέργεια προληπτικών ελέγχων και 
διαδικασιών συντήρησης του λογισμικού εφαρμογών και συστήματος, αλλά και όλου του βασικού και 
περιφερειακού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί από την σύμβαση προμήθειας και συνδέεται με τις 
εφαρμογές του PACS/RIS.  

ε) Η επισκευή των συστημάτων του Pacs/Ris (hardware ή software), συμπεριλαμβανομένων των 
διαγνωστικών οθονών (εργασία & ανταλλακτικά), αποτελεί υποχρέωση του συντηρητή.  

στ)Η προμήθεια νεότερης έκδοσης των λειτουργικών συστημάτων συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις 
του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων με 
νεότερη έκδοση, όταν αυτό παρέχεται δωρεάν από τον κατασκευαστή.  

ζ) Είναι αποκλειστική ευθύνη και  υποχρέωση του αναδόχου να ενημερώσει έγκαιρα το νοσοκομείο εάν 
τα λειτουργικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα και χρησιμοποιούνται από τους servers ή τους 
διαγνωστικούς σταθμούς εργασίας δεν καλύπτουν πλέον τις ανάγκες ορθής λειτουργίας του PACS/RIS 
και πότε απαιτείται η αναβάθμιση ή αντικατάστασής τους.  

η) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος,  όταν  αυτό απαιτείται, να εγκαθιστά και να ρυθμίζει την καλή  λειτουργία 
των ενημερώσεων (updates) των λειτουργικών συστημάτων που είναι ήδη εγκατεστημένα στους 
server και στους διαγνωστικούς σταθμούς εργασίας  του συστήματος PACS/RIS. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
α/α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

  ….€  …..€ 

  ….€  ……€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………….. 
Κατάστημα …………………………… 
Ημερομηνία έκδοσης ………………. 
Προς: το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” 
Βασ. Σοφίας 80, ΤΚ 11528 Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ ..................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 
Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ......................, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό 
78/22  που αφορά την πρόσκληση για την ……………….…………….. συνολικής αξίας ………………. 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), 
σύμφωνα με τη με αριθμό ................... πρόσκλησης σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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