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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάουσα,17/11/2022                                                                                                                                            

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ. : 11976 
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Η
 Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 

                      ΠΡΟΣ 

 

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      

Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

    Γραφείο Προμηθειών     

Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  

 Νάουσα, 592 00 

Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου 

Τηλέφωνο : 23323-50232       

e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  

 

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ  :Παροχή υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου για την συντήρηση και υποστήριξη των 

εφαρμογών λογισμικού (software) , CPV 722610002 για τις ανάγκες της Υγ. Μ. Νάουσας του 

Γ. Ν. Ημαθίας » 

 

 

ΣΧΕΤ    :  α)  Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και    

  Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ» 

                β) Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση  < 

                     ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων» 

                γ)Η υπ΄αριθμ.24/02-11-2022  θέμα 2° πράξη του Δ.Σ.  του Γ.Ν. Ημαθίας  περί έγκρισης της 

διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών  που αναφέρεται στο θέμα  

 

 

Στο πλαίσιο των αναγκών του τμήματος της Πληροφορικής   κρίνεται αναγκαία η συνεργασία με εταιρεία 

παροχής υπηρεσιών με σκοπό τη διάθεση ενός συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ,εκτυπωτών ,λειτουργικών συστημάτων και δικτύου ,για την επαρκή και αποτελεσματική 

κάλυψη των αρμοδιοτήτων του  με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία της Υγ. Μ. Νάουσας. Η 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη ορίζεται σε 9.605,64€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για έξι (6) 

μήνες με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιμής. 

 

Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι : 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (Πρωτότυπο –Αντίγραφο) σε 

κλειστό φάκελο  έως την Τετάρτη 23-11-2022 και ώρα  10:00π.μ 

Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε ευρώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Η πληρωμή της αξίας των ειδών ,θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/08-08-2016 , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει ,μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας .Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΏ 

2. Εφόσον το είδος παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) της  

Ε.Π.Υ. καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη δήλωση με την αναγραφόμενη τιμή.  Η υπηρεσία δεν θα 

δεχτεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν  το 

είδος δεν παρακολουθείται   από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη 

Δήλωση. 

ΠΑΠΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  

              Καπετάν Άγρα 3,Βέροια  
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Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016), εφόσον και αφότου εκδοθεί η 

από τις ίδιες διατάξεις προβλεπόμενη ΚΥ 

 Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(άρθρο 7 Ν.4912/2022 όπως ισχύει). 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, επί της της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την 

αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Ν. 3580/2007. 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι  μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης . 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης .  

TΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τις 

τροποποιήσεις αυτού, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 

133 του ν. 4412/2016, σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω εφαρμογή διατάξεων δεν 

έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να καταθέσετε και τα παρακάτω  :  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας.  

2)  Πιστοποιητικό εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως εφόσον έχει 

εκδοθεί έως και τρεις (3)μήνες πριν την υποβολή του ,που εκδίδεται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

3)   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) Σε περίπτωση 

αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη 





3 

 

σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο 

αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 

 

                         Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                    Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ  

   

 

 

                                                                          Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

1. Περιγραφή και ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης όσο αναφορά την καλωδίωση. 

2.  Αποτύπωση και καταγραφή της ήδη υπάρχουσας καλωδίωσης, τεχνική περιγραφή και βασικά 

χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί να υποστηρίξει πλήρως την συνολική έκδοση του λογισμικού της 

συνεργαζόμενης εταιρίας.  

3. Μελέτη  και σχεδιασμό για την αναβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να καλύψει της 

ανάγκες του παλιού δικτύου (οριζόντια και κάθετη καλωδίωση). 

4. Την σύνδεση των κτηρίων με καλωδίωση δικτύου δεδομένων και φωνής. 

5. Τεχνική υποστήριξη χρηστών. 

 Διαχείριση δικτύων. 

6. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Η/Υ σε επίπεδο hardware &software. 

7. Εγκατάσταση και συντήρηση ασύρματου εξοπλισμού. 

8. Δημιουργία κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων G.D.P.R 

9. Δημιουργία script κώδικα για εσωτερικό BI  

10. Εκπαίδευση προσωπικού-χρηστών για τη χρήση D.R.G.s 

11. Σύσταση κανονισμού λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και τ.π.ε.c Τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνίας  
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