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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198                                                                    

Τ.Κ. : 182 33 Άγ. Ι. Ρέντης                                                       Ημερ. : 14/10/2020 

Κτίριο Κεράνη, 1ος όροφος                                                    Αριθμός:  Α138/2020 
Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                (Αρ. Πρωτ.: 57264)                                       

Πληροφορίες : Πελεκάνου Καλλιόπη 

             Ταβλαδωράκη Ιωάννα  

Τηλέφωνο  213 2004 276 

       213 2004 279 

Fax :  213 2004 292 
Ε-mail: pelekanou@2dype.gr; tavladoraki@2dype.gr  

 
 
Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών  σφραγισμένων  προσφορών,  για  την ανάδειξη 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και επανορθωτικών συντηρήσεων 
στο κεντρικό πληροφοριακό εξοπλισμό (Servers) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και 
Αιγαίου, (CPV 50312610-4) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
 
 

Η με αριθμ. πρωτ. 57263/14-10-2020 
απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς 
και Αιγαίου 

 
Ημερομηνία Λήξης: 21/10/2020 

 

        ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   (24.800,00 € με ΦΠΑ) 
 
 
 

mailto:pelekanou@2dype.gr
mailto:tavladoraki@2dype.gr
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Περιγραφή της Παρεχόμενης Υπηρεσίας 
Έργο: Παροχή Υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και επανορθωτικών συντηρήσεων στον κεντρικό 

πληροφοριακό εξοπλισμό (Servers) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. 

 
Αντικείμενο της Παρεχόμενης Προμήθειας   
Κύριος του Έργου είναι η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και επανορθωτικών συντηρήσεων 

στον κεντρικό πληροφοριακό εξοπλισμό (Servers) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και 

Αιγαίου.  Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι: 
1. Η παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης στον κεντρικό εξοπλισμό (servers) της Υπηρεσίας, 

που περιγράφεται στους ακόλουθους πίνακες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SERVER 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: SERVER ROOM (ΙΣΟΓΕΙΟ) 

MODEL ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

DELL PowerEdge R540( 

Σε εγγύηση έως τον 

Ιούλιο του 2024) 

VIRTUAL MACHINES HOST  

• DOMAIN CONTROLLER / DHCP / DNS / PROXY 

• FILE SERVER 

FUJITSU PRIMERGY 

Rx2520 M1 

PAPYROS  (εχουν ξεκινήσει ενέργειες να γίνει μετάβαση 

στο GCLOUD μόλις ολοκληρωθεί θα τεθεί εκτός 

λειτουργίας) 

HP PROLIANT ML310 

Gen8 V2 

SERVER 

HP PROLIANT ML 350 

G6 

SERVER 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ RACK, RACK A, RACK B) 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: SERVER ROOM ΚΕΝΤΡΙΚΟ RACK (ΙΣΟΓΕΙΟ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Allied Telesys  AT-9000/24 (24 PORT SWITCH) 1 

CISCO  AS5350XM Universal Gateway 

(ROUTER) 

1 

CISCO  7200 SERIES VXR (ROUTER) 1 

CISCO  PIX 515E (FIREWALL) 1 

CISCO CATALYST 2960 PLUS SERIES POE 

(24 PORT SWITCH) 

1 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ (RACK A) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

D-LINK DGS-1016D (16 PORT SWITCH) 1 

TP-LINK TL-SG1024D (24 PORT SWITCH) 1 

TP-LINK TL-SG1016 (16 PORT SWITCH) 1 

Allied Telesys  AT-9000/52 (52 PORT SWITCH) 1 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ (RACK Β) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

DLINK DGS-1016D (16 PORT SWITCH) 1 

TP-LINK SG1024D (24 PORT SWITCH) 1 

CISCO SG300-28 (28 PORT SWITCH) 1 

CISCO SG200-50 (50 PORT SWICTH) 1 

 
2. Η παροχή υπηρεσιών επανορθωτικής συντήρησης (επισκευή) στον κεντρικό εξοπλισμό (servers) 

της Υπηρεσίας, που περιγράφεται στον Πίνακα 1. και οι σχετικές υπηρεσίες τοποθέτησης και 

παραμετροποίησης ρύθμισης αυτών.   

3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αναγκαιότητα αντικατάστασης 

φθαρμένων ανταλλακτικών του κεντρικού εξοπλισμού (servers) της Υπηρεσίας, που 

περιγράφεται στον Πίνακα 1 και 2. 

4. Η κάλυψη του κόστους των ανταλλακτικών που ενδεχόμενα θα χρειαστούν οι εξυπηρετητές 

του κεντρικού εξοπλισμού (servers) της Υπηρεσίας, που περιγράφεται στον Πίνακα 1 και 2. 

5. Η εξασφάλιση της άμεσης διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από του 

εξυπηρετητές του κεντρικού εξοπλισμού (servers) της Υπηρεσίας,  δηλαδή η συνεχή 

λειτουργεία του domain controller, dhcp server, dns server, proxy, domain controller, 
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διαχείριση χρηστών στο domain, απόδοση εκτυπωτών ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών και 

διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών για πρόσβαση στο file server, ρύθμιση backup  κλπ. 

6.  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση επιδιόρθωση βλάβης του εξοπλισμού του πίνακα 

2 Η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που παρέχεται να γίνει με προσωρινή 

διάθεση εφεδρικού παρόμοιων χαρακτηριστικών. 

7. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τις ανάγκες αναβάθμισης ή αντικατάστασης του κεντρικού 

εξοπλισμού (servers) της Υπηρεσίας, που περιγράφεται στον Πίνακα 1. 

8. Η παροχή υπηρεσιών για εγκαταστάσεις – αναβαθμίσεις – παραμετροποιήσεις του συστημικού 

λογισμικού των κεντρικών εξυπηρετητών της Υπηρεσίας (και εκπαίδευσης του προσωπικού), 

που περιγράφεται στον Πίνακα 1 με μορφή προ-αγοράς των 150 ωρών. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες εργασίες: 

• Επίσκεψη για καταγραφή – αποτύπωση της υπάρχουσας παραμετροποίησης του server και των 

virtual machines. 

• Backup  

o αρχείων file server 

o configuration του server και των virtual machines 

• Εγκατάσταση – παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος στον server και δημιουργία των 

κάτωθι virtual machines. 

o Δημιουργία virtual machine και εγκατάσταση / παραμετροποίηση dhcp server / dns 

server / proxy / domain controller / καταχώρηση χρηστών στο domain / απόδοση 

εκτυπωτών ανά χρήστη – ομάδα χρηστών (1η virtual machine) 

o Επαναφορά backup αρχείων του file server σε περίπτωση  που δεν έχον διατηρηθεί. 

o Δημιουργία virtual machine και εγκατάσταση / παραμετροποίηση File server για 

απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης βάσει χρήστη / ομάδας χρηστών (2η virtual 

machine) 

• Ρύθμιση backup του file server 

• Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης  θα πρέπει να βρίσκεται στην υπηρεσία τεχνικός του 

αναδόχου τις εργάσιμες  ημέρες από τις 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ. για άμεση επίλυση των 

προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. 

 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από το διαγωνισμό, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα αναλάβει 

την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης, όπως παρακάτω: 
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1. Παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης στον κεντρικό εξοπλισμό (servers) της Υπηρεσίας 

που περιγράφεται στον Πίνακα 1. Η εταιρεία θα προβαίνει μια φορά το χρόνο σε εσωτερικό 

καθαρισμό και όλες τις λοιπές απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης των εξυπηρετητών. 

Η προληπτική συντήρηση θα λαμβάνει χώρα εκτός εργάσιμων ημερών και ωρών (Σάββατο ή  

Κυριακή). Η εταιρεία μετά την εκτέλεση εργασιών και εντός 5 εργάσιμων ημερών θα παραδίδει 

αναφορά με τις εργασίες που πραγματοποίησε.   

2. Παροχή υπηρεσιών επανορθωτικής συντήρησης (επισκευή) στους servers, που περιγράφονται 

στον Πίνακα 1. Από την λήψη της σχετικής αναγγελίας βλάβης οι χρόνοι ανταπόκρισης θα έχουν ως 

εξής: 

a) Χρόνος Ανταπόκρισης Μηχανικού Απομακρυσμένης πρόσβασης για την γρήγορη επίλυση 

προβλημάτων: εντός 1 ώρας.  

b) Χρόνος Ανταπόκρισης μηχανικού στο χώρο της Υπηρεσίας για επίλυση σοβαρών προβλημάτων: 

εντός 3 ωρών. 

3. Σε περίπτωση που η επισκευή δεν μπορεί να γίνει άμεσα η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας 

των υπηρεσιών που παρέχεται από τον ενεργό εξοπλισμό που αναγράφεται στον Πίνακα 2, να γίνει 

με προσωρινή διάθεση εφεδρικού εξοπλισμού παρόμοιων χαρακτηριστικών. 

4. Περιοδική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αναγκαιότητα αντικατάστασης 

φθαρμένων ανταλλακτικών του κεντρικού εξοπλισμού (servers) της Υπηρεσίας, που περιγράφεται 

στον Πίνακα 1 και 2 και θα πραγματοποιείται μια φορά το μήνα. Η εταιρεία μετά την εκτέλεση των 

εργασιών προληπτικής συντήρησης και εντός δέκα εργάσιμων ημερών θα συντάσσει έκθεση, όπου 

θα αναφέρει ποια από τα μέρη του παραπάνω εξοπλισμού εμφανίζουν καταπόνηση και φθορά και 

πιθανολογείται η εμφάνιση βλάβης. 

5. Κάλυψη του κόστους των ανταλλακτικών που ενδεχόμενα θα χρειαστούν για την επισκευή των 

εξυπηρετητών που περιγράφεται στον Πίνακα 1. Σε περίπτωση που οι εν λόγω εξυπηρετητές  

παρουσιάσουν βλάβη, το κόστος ανταλλακτικών θα βαρύνει την εταιρεία. 

6. Η εξασφάλιση της άμεσης διαθεσιμότητας των υπηρεσιών ή του λειτουργικού συστήματος που 

παρέχονται από του εξυπηρετητές του κεντρικού εξοπλισμού (servers) της Υπηρεσίας, που 

περιγράφεται στον Πίνακα 1 domain controller, dhcp server, dns server, proxy, domain controller, 

διαχείριση χρηστών στο domain, απόδοση εκτυπωτών ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών και διαχείριση 

δικαιωμάτων χρηστών για πρόσβαση στο file server κλπ δίνοντας έμφαση στην πλήρη 

διαθεσιμότητα και άμεση επαναφορά σε λειτουργία. 

7. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τις ανάγκες αναβάθμισης ή αντικατάστασης του κεντρικού 

εξοπλισμού της Υπηρεσίας, που περιγράφεται στον Πίνακα 1 και 2. Η εταιρεία πριν τη λήξη της 

σύμβασης θα συντάσσει έκθεση και θα την παραδίδει στην επιτροπή παρακολούθησης της ορθής 

εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης. 

8. Παροχή υπηρεσιών για εγκαταστάσεις – αναβαθμίσεις – παραμετροποιήσεις του συστημικού 

λογισμικού των κεντρικών εξυπηρετητών και δικτυακού εξοπλισμού της Υπηρεσίας (και 

εκπαίδευσης του προσωπικού), που περιγράφεται στον Πίνακα 1 και 2, με μορφή προ-αγοράς 150 

ωρών. Ενδεχόμενες εργασίες που πρόκειται να ζητηθούν από την εταιρεία είναι οι εξής:  
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a) Υλοποίηση τεχνικών μέτρων ασφάλειας βάσει της Πολιτικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας και του 

Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 

b) Δημιουργία virtual machine για πρόσθετες Υπηρεσίες κλπ  

Η εταιρεία θα μεταβαίνει στον χώρο της Υπηρεσίας εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την λήψη της 

αναγγελίας αναβάθμισης για να προβεί στις απαραίτητες εργασίες. Η ημερομηνία εκτέλεσης των 

παραπάνω εργασιών θα γίνεται σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Πληροφορικής και θα λάβει χώρα 

εκτός εργάσιμων ωρών ή ημερών (δηλαδή απογεύματα ή Σαββατοκύριακα).  

Η εταιρεία επίσης οφείλει να τηρεί ημερολόγιο για τις εργασίες που έχει υλοποιήσει και θα το 

παραδίδει γραπτώς μέσω Γραμματείας πρωτοκόλλου στην επιτροπή παρακολούθησης της ορθής 

εκτέλεσης των εργασιών. 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Σε περίπτωση που οι 150 προ-συμφωνημένες ώρες, που η εταιρεία οφείλει να παρέχει πέρα των 

παγίων υποχρεώσεων, δεν επαρκέσουν για να καλύψουν τις ανάγκες της Υπηρεσίας, η Εταιρεία κατά 

τη διάρκεια ισχύος της επικείμενης σύμβασης μπορεί να παρέχει επιπρόσθετες ώρες συντήρησης και 

υποστήριξης του συστημικού λογισμικού του κεντρικού εξοπλισμού (servers) της Υπηρεσίας, που 

περιγράφεται στον Πίνακα 1 και 2 και με κόστος 65€/ώρα χωρίς Φ.Π.Α. το πολύ. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως την 21/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. και θα 
απευθύνονται στη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στην οδό Θηβών 196-
198, 182 33 (κτίριο Κεράνη, 1ος όροφος).  
 
Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 22/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 
π.μ. 
 
Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον τίτλο του διαγωνισμού, προς το Γραφείο Προμηθειών (Γραφείο 18), υπόψιν κ. 
Ιωάννας Ταβλαδωράκη. 
Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και 
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών. 
 
Ισχύς προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.  
  
Οι οικονομικοί φορείς μέσα στο φάκελο  της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα δηλώνουν ότι: α)  Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών και β) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, 
εφόσον τους ζητηθεί, με ποινή απόρριψης.   
Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και 
υπογραφή του προσφέροντα. 
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 
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την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 
του άρθρου 26 του ν. 4412/2016).  

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενημερότητας - τα οποία να καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους - 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ.1 του Ν.4412/2016, προκειμένου να τα 
υποβάλλουν στο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : 

Α.1) Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη 
λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και 
καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου  ζητηθεί από την Οικονομική 
Υπηρεσία. 

2) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από 
την αρμόδια υπηρεσία της 2ης ΥΠΕ. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των εργασιών. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Β. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 
4412/2016) 

Ειδικότερα: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων  επιβάλλεται. (άρθρο 44 Ν. 4605/2019 όπως ισχύει) 

β) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) 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 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
(Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει τη 2ης Υγειονομική 
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει.  Προσφορές που 
ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές. 
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Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παράδοση των ειδών, γίνει η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 
στα πλαίσια καλής λειτουργίας των ειδών, από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 
 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ 
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