
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

              
             Θεζζαινλίθε        04-11-2022 

                                             Αξ. πξση.:          14132  

   ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΠΡΟ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.:  Δ. ουλτάνθσ 
ΣΗΛ :    2313 322330 

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δια ηηρ ςποβολήρ έγγπαθυν ζθπαγιζμένυν 

πποζθοπών για ηην αναβάθμιζη δικηύος δεδομένυν ηος Νοζοκομείος (Ο ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ) (CPV: 32580000-2) ηος Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 25.000,00€ με ΦΠΑ και κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον 

ζςμθέποςζα από  οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηηρ ηιμήρ 

(σαμηλόηεπη ηιμή). 

  

              
ΧΕΣ.:  

1. Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Γεκφζηεο  πκβάζεηο  Έξγσλ,  Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ)      
άξζξα  116 θαη 118, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

2. Ο Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο  Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – 
Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

3. Η ππ’ αξηζκ. 6ε Έθηαθηε πλεδξίαζε/ζέκα 3ν /21-04-2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ». 

4. Η ππ’ αξηζκ. 534ε/8398/24-06-2022 απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Γηνηθήηξηαο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο ζχληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

5. Σν απφ 18-10-2022 Πξαθηηθφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 
6. Η  ππ΄αξ. 768ε/13410/19-10-2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Θ. «Γ.  

ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ  ΓΗΜΗΣΡΙΟ»,  πεξί   έγθξηζεο   ζθνπηκφηεηαο, δηελέξγεηαο 
ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  θαη επηθχξσζεο πξαθηηθνχ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα  
ηελ  αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο   πνπ  αλαθέξεηαη  ζην ζέκα. 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 1150ε/13184/13-10-2022 (ΑΓΑ:ΦΣΔ04690Β1-ΚΛ) απφθαζε αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο απφ ηελ Οξγαληθή Μνλάδα «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο».  

 
 
 
   



 

 

     Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Δευτζρα  14-11-2022, ζωσ  14:00  
ςτο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ 
Ζωγράφου 2, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Σρίτθ 15-11-2022,  ϊρα 11:00 
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
     Κατά τθν αποςφράγιςθ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι 
εκπρόςωποί τουσ εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ςχετικι εξουςιοδότθςθ.  
     Η υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
     Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, κα προβεί ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ, το 
οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αρμόδιο Όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ επικφρωςθ. 
 
    Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των €25.000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: €20.161,29  Φ.Π.Α: €4.838,71). 
Γηα ην είδνο «Γηθηπαθή ζπζθεπή απνζήθεπζεο (NAS)» ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε δελ πξέπεη 

λα μεπεξλάεη 17.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 
14.112,90 € Φ.Π.Α: 3.387,10€)  θαη γηα ην είδνο «Firewall» ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε δελ 

πξέπεη λα μεπεξλάεη 7.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ 
ΦΠΑ: 6.048,39 € Φ.Π.Α: 1.451,61€). 

 
Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  
κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   
 
 
 
 
 

 



 

 

ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
Α) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr και www.gennimatas-thess.gr ςτο πεδίο Προκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί.  
Γ) ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
                                                                  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
    Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 
Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ξεχωριςτά, ςε δφο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 
– ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ) ςε ενιαίο ςφραγιςτό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σο ζνα αντίτυπο κα φζρει 
τθν ζνδειξθ "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" και το άλλο ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ. 
 
το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  
 
• Η λζξθ "ΠΡΟΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αυτισ. 
• Η θμερομθνία αποςφράγιςθσ.  
• Σα πλιρθ ςτοιχεία του Προςφζροντα. 
 
τθν τεχνικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Αϋ, κα κατατεκεί και υπεφκυνθ 
διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
 
Όπωσ επίςθσ και Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
α) θ προςφορά μου πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) 
διακζτω τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ προςφορά ιςχφει για 
διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν δ) Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι ε) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά 
με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ – ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και τουσ όρουσ του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Αϋ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ 
προμικειασ ι για οριςμζνα μόνο από τα ηθτοφμενα τμιματα, ςφμφωνα με το κριτιριο 
κατακφρωςθσ. Τποχρεωτικά θ προςφορά κα καλφπτει τθ ςυνολικι ποςότθτα κάκε τμιματοσ. 
Είναι δυνατι θ ανάκεςθ περιςςότερων του ενόσ τμιματοσ ςτον ίδιο προςφζροντα. 
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
 



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 

4412/08-08-2016 (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ), κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζρεηηθνχ  πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη κε 
ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ δειηίσλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. ηα 
ηηκνιφγηα ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή κφλν ζε ΔΤΡΧ. 
2. Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο. 
3. Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

4. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο είλαη άκεζνο απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ Ο 

ανάδοτος σποτρεούηαι να παραδώζει ηο είδος, ενηός 3 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο . 
5. Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ Δλδηαθεξφκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζχγθξηζεο 
κεηαμχ ηερληθά απνδεθηψλ ππεξεζηψλ.  
6. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο:  
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  
7. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
Ο αλάδνρνο κεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ θαη ε αμία ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 3% ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α.  

 
Η παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη ζην Σκήκα θαη ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ 
ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλάδνρνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ 
Τπεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ην Σκήκα ππνδνρήο ηνπ  θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα 
ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην ελ ιφγσ κεράλεκα, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
εκέξεο λσξίηεξα 
Η παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη 
ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαζψο θαη απφ φια ηα παξειθφκελα εμαξηήκαηα γηα ηελ 
πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. Αθνχ εγθαηαζηαζεί πιήξσο θαη νινθιεξσζεί ε πνζνηηθή παξαιαβή 
ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζα αθνινπζήζεη δνθηκαζηηθή πεξίνδνο 
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπζθεπήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζία, κε 
πξαθηηθή δνθηκαζία ζηε ρξήζε ηνπ, θαηά ηελ νπνία ζα γίλνπλ φινη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη, 
κεηξήζεηο, επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά επαιήζεπζε ησλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ζα 
ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηε 
δηαδηθαζία παξαιαβήο. Ο έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
πιηθψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 208 & 209 ηνπ Ν.4412/2016, ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο 
ζρεηηθνχο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα 
παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα πιηθά θαη, πάλησο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Δπηηξνπήο, άξζξν 221. 

 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  



 

 

-Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΗ 
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
ε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με 
το Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και του 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Π.Τ., καλείςτε να προςκομίςετε Τπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Η διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και τθν 768ε/13410/19-10-2022 απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηή του Νοςοκομείου. 
  
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει  
και να τα υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του 
Δθμοςίου διατάξεισ (Ν.4412/2016), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ.   
 
                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.               
                                              «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»                       
                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                                                                            
                                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ Δ. ΝΙΚΗΣΑ MD MSc                                      

http://www.epromy.gr/


 

 

 
Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  

 
 
Σμήμα 1 
    

Δικηςακή ζςζκεςή αποθήκεςζηρ (NAS) 

Δικηςακή ζςζκεςή 
αποθήκεςζηρ 
(NAS) 

  

Η πξνζθεξφκελε ζπζθεπή πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα,  
ακεηαρείξηζηε, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα θπθινθνξεί 
ζηε δηεζλή  αγνξά θαη λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί 
ηεξκαηηζκνχ ηεο   παξαγσγήο ή αληηθαηάζηαζεο ή 
απφζπξζεο ηεο.  

Απιθμόρ ζςζκεςών   2 

    Να αλαθεξζεί ην κνληέιν θαη  ε εηαηξεία θαηαζθεπήο  

    

Σνπνζέηεζε ζε εξκάξην (rack mounted) κε κεραληζκφ 
ζπξφκελσλ ξαγψλ (sliding rails). Ο κεραληζκφο απηφο 
θαη ηπρφλ  πξφζζεηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ πξέπεη  λα παξέρνληαη καδί    κε ηε 
ζπζθεπή ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο ή         
ππνρξέσζε. 

Υαπακηηπιζηικά ανά ζςζκεςή 

Επεξεπγαζηήρ Πνζφηεηα ≥ 1 

  Σερλνινγία 64-bit 

  Ππξήλεο ≥ 6 

  πρλφηεηα ≥ 2.2 GHz 

  Μέγηζηε ζπρλφηεηα 
ιεηηνπξγίαο (turbo) 

≥ 2.7 GHz 

  Hardware Encryption 
Engine 

AES-NI 

Μνήμη Μλήκε ζπζηήκαηνο ≥ 8 GB 

  Δίδνο κλήκεο DDR4 ECC UDIMM 

  Πξνεγθαηεζηεκέλε 
κλήκε 

≥ 8 GB (8 GB x 1) 

  Τπνδνρέο κλήκεο ≥ 4 

  Γπλαηφηεηα επέθηαζεο 
κλήκεο 

≥ 64 GB  

Cache controler SSD Adapter Card ΝΑΙ 

  NVMe SSD  2, ≥ 800 GB 

Αποθήκεςζη 
Θέζεηο ζθιεξψλ 
δίζθσλ 

≥ 12 

  
πλνιηθφ πιήζνο 
ζέζεσλ ζθιεξψλ 
δίζθσλ κε  ρξήζε 
κνλάδαο/αξζξψκαηνο 
επέθηαζεο  

≥ 36 

  Τπνζηεξηδφκελνη δίζθνη 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD 

    Hot Swappable Drive 



 

 

Πξνεγθαηεζηεκέλνη 
ζθιεξνί δίζθνη 

Σεκάρηα 
≥10 

  Σχπνο SATA 3.5" HDD 

  Υσξεηηθφηεηα ≥ 4 ΣΒ 

  ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 7200 rpm 

  ιαλζάλνπζα κλήκε ≥ 256 MΒ 

    Οη πξνζθεξφκελνη δίζθνη πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηνη,  
ακεηαρείξηζηνη, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα 
θπθινθνξνχλ ζηε δηεζλή  αγνξά θαη λα κελ ππάξρεη 
αλαθνίλσζε πεξί ηεξκαηηζκνχ ηεο   παξαγσγήο ή 
αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο ηνπο.  

    Οη πξνζθεξφκελνη δίζθνη πξέπεη λα είλαη πιήξσο 
ζπκβαηνί κε ηελ ζπζθεπή. 

    Οη πξνζθεξφκελνη δίζθνη πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη ην ίδην κνληέιν. 

    Μνληέιν δίζθσλ πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε 
επηρεηξήζεηο (enterprise class) 

    Να ππνζηεξίδεη δηακνξθψζεηο κνλάδσλ δίζθσλ: RAID-
5, RAID-6 

Θύπερ RJ-45 1GbE LAN ≥ 4 (κε ππνζηήξημε link-aggregation, failover) 

  USB 3.2 Gen 1  ≥ 2 

  Δπέθηαζεο ≥ 2 

  PCIe επέθηαζε 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) 

ύζηημα απσείυν    Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ 

Αλεκηζηήξεο   ≥ 4, κε ζχζηεκα εχθνιεο αληηθαηάζηαζεο 

Σξνθνδνηηθά   ≥ 2, hot plug 

Πιζηοποιήζειρ   RoHS, FCC, CE, BSMI 

χςνο   ≤  2U 

Εγγύηζη 

παξνρή ηερληθήο 
ππνζηήξημεο, ζε 
πεξίπησζε βιάβεο 
κεξηθή ή πιήξεο 
αληηθαηάζηαζε  

≥ 5 Έηε 

Άλλα   

Η κία ζπζθεπή λα ζπλδεζεί κε ηελ άιιε, ψζηε ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ηεο κίαο λα παξέρεηαη αδηάιεηπηε 
ιεηηνπξγία ρσξίο απψιεηα δεδνκέλσλ ή/θαη 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ/ελεξγψλ ζπλδέζεσλ, κέζσ 
ζπλερνχο θαηνπηξηζκνχ δεδνκέλσλ 

    Η ζπζθεπή πξέπεη λα ππνζηεξίδεη Wake on LAN / WAN 

    Power Recovery 

    Scheduled Power On / Off 

    
Η ζπζθεπή πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζεζε γηα 
ζχλδεζε κε ηελ πιαηθφξκα VΜware Sphere 



 

 

    
Η ζπζθεπή πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε ζχλδεζε θαη 
δηακνηξαζκφ αξρείσλ κε ππνινγηζηέο κε ιεηηνπξγηθφ 
ζχζεκα Windows7 ή λεφηεξν 

    
Η ζπζθεπή πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ζχλδεζε κέζσ 
πξσηνθφιινπ HTTPS γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο. 

    
Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, δηακφξθσζε θαη ζέζε 
ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

    

Να γίλεη ζρεηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
αξκνδίνπ ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ, ζρεηηθά κε ηελ 
εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 
ζπζθεπήο  

 
Σμήμα 2  
 

Firewall – ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

Next generation firewall γηα κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο 

πζθεπέο 2 

  

Η πξνζθεξφκελε ζπζθεπή πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα,  ακεηαρείξηζηε, ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο, λα θπθινθνξεί ζηε δηεζλή  αγνξά θαη λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί 

ηεξκαηηζκνχ ηεο   παξαγσγήο ή αληηθαηάζηαζεο ή απφζπξζεο ηεο.  

  Να αλαθεξζεί ην κνληέιν θαη  ε εηαηξεία θαηαζθεπήο  

  

Η κία ζπζθεπή λα ζπλδεζεί κε ηελ άιιε, ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο κίαο λα 
παξέρεηαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ρσξίο απψιεηα δεδνκέλσλ ή/θαη παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ/ελεξγψλ ζπλδέζεσλ, κέζσ ζπλερνχο θαηνπηξηζκνχ δεδνκέλσλ 

  

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, 
δηακφξθσζε θαη ζέζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

  

Να γίλεη ζρεηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ, 
ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπζθεπήο  

  

Σνπνζέηεζε ζε εξκάξην (rack mounted). Σα ηπρφλ  πξφζζεηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξέπεη  λα παξέρνληαη καδΊ κε ηε ζπζθεπή ρσξίο θαλέλα 

επηπιένλ θφζηνο ή ππνρξέσζε. 

  Υαπακηηπιζηικά ανά ζςζκεςή 

Θχξεο GE RJ45 WAN ≥  2 

DMZ Ports ≥  1 

GE RJ45 Internal Ports ≥ 5 

  USB Ports ≥  1 

  Console (RJ45) ≥  1 

Υαξαθηεξηζηηθά   IPS Throughput ≥ 1.4 Gbps 

  NGFW Throughput ≥ 1 Gbps 



 

 

  Threat Protection Throughput ≥ 700 Mbps 

  Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) 
≥  10/10/6 
Gbps 

  Firewall Latency (64 byte UDP packets) ≤ 3.3 κs 

  Firewall Throughput (Packets Per Second) ≥ 9 Mpps 

  Concurrent Sessions (TCP) ≥ 700 000 

  New Sessions/Second (TCP) ≥ 35 000 

  Firewall Policies ≥ 5000 

  IPsec VPN Throughput (512 byte) ≥ 6 Gbps 

  Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels ≥ 200 

  Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels ≥ 500 

  SSL-VPN Throughput ≥ 900 Mbps 

  Concurrent SSL-VPN Users ≥ 200 

  SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) ≥ 630 Mbps 

  SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) ≥ 400 

  SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) ≥ 55 000 

  Application Control Throughput (HTTP 64K) ≥ 1.8 Gbps 

  CAPWAP Throughput (HTTP 
64K)                                                                                                        

≥ 8 Gbps 

  Virtual Domains ≥ 10 

Βάξνο ≤ 1.5 kg 

Power Consumption ≤ 10.20 W 

πκκφξθσζε 

FCC, ICES, 
CE, RCM, 
VCCI, BSMI, 
CB 

Τπνζηήξημε 

Application control, IPS Service,Advanced malware protection-
antivirus,mobile malware,botnet,CDR,antispam,web-video filtering 

≥ 3 Έηε 

Δγγχεζε 

παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο κεξηθή ή πιήξεο 
αληηθαηάζηαζε 

≥ 3 Έηε 

                                                             
Γηα ην είδνο «Γηθηπαθή ζπζθεπή απνζήθεπζεο (NAS)» ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε δελ πξέπεη 
λα μεπεξλάεη 17.500,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) θαη γηα ην είδνο «Firewall» ε 
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη 7.500,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α.). 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο ή γηα νξηζκέλα κφλν απφ 
ηα δεηνχκελα ηκήκαηα, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο. 

Δίλαη δπλαηή ε αλάζεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ηκήκαηνο ζηνλ ίδην πξνζθέξνληα. 

Τπνρξεσηηθά ε πξνζθνξά ζα θαιχπηεη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα θάζε είδνπο. 

 
 
 
 
 



 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Πατζρα:  

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  υμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ για τθν αναβάκμιςθ δικτφου 
δεδομζνων του Νοςοκομείου. 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Πλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Πράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                     Ημερομθνία:  
  
                                                                                           Ο/Η Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Τπογραφι) 
 



 

 
                                                                                                                                                                                                       
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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