
  
 

                                                             Αγξίλην,      23/10/2019 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                             Αξηζκ. Πξση. 14250 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                                                                                         
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ                                                                                      

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-
Ανηιρρίοσ 

  

Σατ. Κώδικας : 30100   

Πληροθορίες : ΓΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΑ   

Σηλ.                   : 26413-61221   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   

 

ΘΔΜΑ:« ΓΙAΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΚΣΤΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΤ 

ΓΙΚΟΤ» 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 
Πξνκήζεηα 

1)ενός(1) εκησπωηή  

ζπλνιηθνύ εθηηκώκελνπ θόζηνπο 100,00€ + Φ.Π.Α 
 

2)ενός(1) εζωηερικού ζκληρού δίζκοσ 3.5’’ τωρηηικόηηηας 500GB SATA3  
ζπλνιηθνύ εθηηκώκελνπ θόζηνπο 80,00€ + Φ.Π.Α 

 
3) ενός(1) εκησπωηή barcode 

ζπλνιηθνύ εθηηκώκελνπ θόζηνπο 350,00€ + Φ.Π.Α 

 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο Ν.Μ. Αγξηλίνπ  

          ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 530,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππόςηλ: 
1. Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Δεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 
ζπλαθώλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Εζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
(ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-
2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο ». 
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη 
ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 
ρακειόηεξε ηηκή ηεο εγρώξηαο αγνξάο όπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 
Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-
ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ άξζξσλ 134 έσο 
138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ. 



11. Σν ππ.αξηζκ. 4584/30-9-2016 έγγξαθν ηνπ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. ζύκθσλα κε ην νπνίν αλακέλεηαη, ην ακέζσο 
επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, ε επεμεξγαζία ζύληαμεο ειεθηξνληθώλ πξνηύπσλ ηεπρώλ δηαθήξπμεο γηα πξνκήζεηεο 
θαη γεληθέο ππεξεζίεο. 
 12. Σα αξηζκ.πξση. 12675/26-09-2019,12214/18-09-2019  αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. 

13. Σελ αξ. 1347/0 κε ΑΔΑ:62ΛΕ46904Μ-918 απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 
 

 
Πξνθεηκέλνπ ην Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  λα πξνβεί ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο 

ζπιινγήο θιεηζηώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε Δηαύγεηα 

θαη ζην Κ.Η.Μ.ΔΗ.. ,γηα ηελ ελόο εθηππσηή θαη ελόο εζσηεξηθνύ ζθιεξνύ δίζθνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο 
Πιεξνθνξηθήο ηεο Ν.Μ. Αγξηλίνπ , παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έως ηην 01-11-2019, ημέρα Παραζκεσή 

και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  
«Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

     εκεηώλεηαη όηη : 

    Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ νπνία πξέπεη: 
 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

. Να δειώλεηαη ππεύζπλα, όηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ηελ πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθώλ 
Τπνινγηζηώλ ,νζνλώλ, εθηππσηώλ θαη  UPS όπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, δεζκεύεηαη λα ηελ 

εθηειέζεη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην Ννζνθνκείν. 
Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ηελ ηξέρνπζα Ννκνζεζία.  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο  ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 
πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361123)  

 

            Τετνικές Προδιαγραφές Εκτσπωτή   
 
 

ημεύωςη : το υπό προμόθεια εύδη να αναφερθεύ  το κόςτοσ μελϊνησ ανϊ ςελύδα εκτύπωςησ 
καθώσ και το κόςτοσ των αναλώςιμων    
 

 
 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΕΚΣΤΠΩΣΗ 

 

• Επεξεπγαζηήρ: 32 bit RISC 

•Ανάλςζη: 203 dpi/8 dots/mm 

•Μέγιζηη ηασύηηηα εκηύπωζηρ: 4”/102 mm/sec 

•Mνήμη : 8ΜΒ Flash, 8MB SDRAM (standard) 

 

ύζηεκα πξνβνιήο Αζπξόκαπξνο laser 

Αλάιπζε εθηύπσζεο 1.200 x 1200 dpi. 

Σαρύηεηα εθηύπσζεο ≥ 16 ζειίδεο/ ιεπηό. 

Υξόλνο πξώηεο ζειίδαο Ληγόηεξα από 8,5 δεπηεξόιεπηα 

Μέγηζηνο κεληαίνο όγθνο ≥ 5.000 ζειίδεο. 

Τπνζηήξημε Windows Windows  XP / Vista / 7 / 10 / 2003 Server / 

2008 Server, Mac OS X 10,3 ~ 10,6, 

Δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Linux . 

πλδεζηκόηεηα   USB 2.0 

Σύπνη θαη κεγέζε ραξηηνύ Σνπιάρηζηνλ απιό ραξηί. A4, A5 



•Πλάηορ εκηύπωζηρ: 4.09”/104 mm 

•Mήκορ εκηύπωζηρ: 39”/990 mm 

•Πλάηορ αναλωζίμων: (από ελάσιζηο ζε μέγιζηο) 1.00”/25.4 mm έωρ 4.25”/108 mm 

•Μήκορ αναλωζίμων: 39”/990 mm 

•Σςνδεζιμόηηηα: Παπάλληλη, ζειπιακή και USB θύπα 

•Μέθοδοι εκηύπωζηρ: Άμεζη θεπμική, θεπμικήρ μεηαθοπάρ, εκηύπωζη barcodes, κειμένος και 

γπαθικών OpenACCESS™ για εύκολη θόπηωζη αναλωζίμων εκηύπωζηρ και ribbon.  

•Πεπιλαμβάνει ηιρ γλώζζερ ππογπαμμαηιζμού: EZPL (ZPL, ZPL II and EPL2) 

 

ημεύωςη : το υπό προμόθεια εύδοσ να ληφθεύ υπόψιν το κόςτοσ των 
αναλώςιμων 
 ( θερμικϋσ ετικϋτεσ ) το οπούο θα πρϋπει να αναφϋρεται ςτην προςφορϊ. 
 

 

 
 
                                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                                              

                         
                                

                                                                                        ΑΝΔΡΕΑ Σ.ΣΩΛΗ  

                 

               
 
 


