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Θέµα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΕΚΑΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΟ Α∆ΕΙΩΝ 
ΑΝΤΙΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ SERVER » της Ν.Μ. Πύργου του 
Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας,  κατόπιν της υπ΄αριθ. 32η/15-12-2016 
Απόφασης ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των : 
α. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα 

β. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) 

γ.Την υπ΄αριθ. 32η/15-12-2016   Απόφαση ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας 

δ. Τις άµεσες ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προµήθεια «ΕΚΑΤΟ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΟ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
SERVER», για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για 
(εκτιµώµενα) χρονικό διάστηµα δύο(2) ετών, προϋπολογισµού 3.134,72€ συµπ. 
ΦΠΑ και 275,38€ συµπ. ΦΠΑ αντίστοιχα. 
2. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του 
αναδόχου είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας. 
3. Η δαπάνη θα βαρύνει το οικονοµικό έτος 2017 και οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ 
του δηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις ενώ κατά την πληρωµή παρακρατείται 
φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94, όπως ισχύει σήµερα. 
4. Η προσφορά να υποβληθεί σε ενιαίο κλειστό φάκελο έως 05/01/2017 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 12:00 π.µ στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας µας. 
5. Οι προσφορές να δοθούν και  για τα δύο ζητούµενα είδη , στο σύνολο των 
ποσοτήτων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

6η Υ. Πε.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑΣ   

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ          
ΠΥΡΓΟΣ   30-12-2016 
 
Αριθ. Πρωτ. 27423 

   
Γραφείο : Προµηθειών   
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Τηλέφωνο      : 26210 / 82784 
Πληροφορίες : Πουλιάσης Αλέξανδρος  
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6. Οι τιµές να δοθούν, ανά ζητούµενο είδος και µονάδα µέτρησης σε ευρώ και να 
περιλαµβάνουν τις νόµιµες κρατήσεις. 
7. Σε περιπτώσεις ειδών που συµπεριλαµβάνονται στο Παρατηρητήριο τιµών της 
Ε.Π.Υ, οι προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές 
του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόµενο είδος να αναγράφεται εάν 
το προσφερόµενο είδος συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ και 
ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι. 
8. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα 
δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προµηθευτής σε είδη του 
παρακάτω πίνακα, δεσµεύεται να παραδώσει τις ζητούµενες ποσότητες εντός 
τριών(3) ηµερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρµόδια τµήµατα 
του Νοσοκοµείου. 
9. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούµενες ποσότητες εντός των παραπάνω 
χρονικών ορίων θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες εκ του Νόµου κυρώσεις για 
εκπρόθεσµη παράδοση. 
 10.Ο χρόνος πληρωµής θα είναι σύµφωνος µε το N.4152/13 
 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη εµφαίνεται στο Τµήµα Α. 

 

ΤΜΗΜΑ Α: ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΕΚΑΤΟ (100)  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 
Α∆ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. 
ΠΥΡΓΟΥ 

Για δύο (2) χρόνια 

 
3.134,72€ συµπ. ΦΠΑ 

∆ΥΟ (2)  Α∆ΕΙΕΣ ΑΝΤΙΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ SERVER 

Για δύο (2) χρόνια 

275,38€ συµπ. ΦΠΑ 

 
 

ΤΜΗΜΑ Β: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την, ανάθεση της 
υπηρεσίας. 
γ) Ο αριθµός της πρόσκλησης και ο τίτλος της . 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
ε) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
ζ).Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
 
 

Β1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Τα αντιικά προγράµµατα που θα προµηθευτεί το Νοσοκοµείο πρέπει απαραίτητα να 
έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά-δυνατότητες : 
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- Antivirus and antispyware 
- Host-based intrusion prevention system (HIPS) 
- Exploit blocker 
- Virtualization support 
- Advanced memory scanner 
- Cross platform protection 
- Anti-phishing system 
- Device control 
- Idle-state scanner, postponed updates, first scan after installation, update 

rollback   
 
 
 

Β2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Στα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. 
επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι προς προµήθεια υπηρεσίες και θα βαρύνει το 
φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνονται στο ΠΤ της Ε.Π.Υ. 
οι προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές του 
παρατηρητηρίου.  

Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες υπηρεσίες δεν περιλαµβάνονται στο 
ΠΤ της Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην προσφορά τους.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται. 
 
 
 
 

                                  Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

                              ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


