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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ: «∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
διαγωνισµού ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   
ΣΧΕΤ. 

1. Τα υπ’ αρ. 4661 & 4665/14-09-2016 έγγραφα της ΕΠΥ αναφορικά µε την αρµοδιότητα της Επιτροπής 
Προµηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές µετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016.  

2. Το υπ.αριθµ.4989/2016 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά µε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών κάθε 
αναθέτουσας αρχής από το όργανο ∆ιοίκησης της. 

3. Το  υπ’αρ.4708/16-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά µε την έγκριση του ΠΠΥΥ 2015 και  ακολούθως τα 
υπ.αριθµ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 και 4747/20-9-2016 µε τα οποία µας ενηµερώνουν να 
διενεργούµε τις προµήθειες από τα ισχύοντα ΠΠΥΥ έως τον καθορισµό σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 φορέων 
διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισµών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ).  

 
 
Στο πλαίσιο της διενέργειας ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ διαγωνισµού ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ,το Νοσοκοµείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση  των τεχνικών 
προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω. 
1. Με την παρούσα πρόσκληση σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις συνηµµένες Τεχνικές 
Προδιαγραφές µε σκοπό τη δηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχοµένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του 
περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συµµετοχής υποψήφιων 
προµηθευτών. 
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της 
στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.hospital-agrinio.gr) ήτοι από την Πέµπτη 18-07-2019 ως και την Τετάρτη 
24-07-2019. 
3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους όρους 
των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν ενστάσεις η 
ερωτήµατα κατά την χρονική περίοδο από την δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 
4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να 
ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : gnaprom@gmail.com  
5. To Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των 
Τεχνικών Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, 
εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µας. 
 
Συνηµµένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι. 

 
Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 
     
          Ανδρέας Στ.Τσώλης  
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ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, µε Κριτήριο Αξιολόγησης: την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής . 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των Υπηρεσιών. Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος των Υπηρεσιών 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

   Οι όροι και υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω αφορούν όλο τον εξοπλισµό πληροφορικής  
• Στη Ν.Μ. Αγρινίου,  ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ  και ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στις Νοσηλευτικές Μονάδες Αγρινίου-Μεσολογγίου τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
 
1. ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1.1 Καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση συντήρησης και υποστήριξης των 
εγκατεστηµένων και λειτουργούντων ηλεκτρονικών υπολογιστών όλων των περιφερειακών τους (Ups, εκτυπωτές, 
σκάνερ, οθόνες, κλπ), του σέρβερ και του δικτύου υπολογιστών µε τα σχετικά µηχανήµατα. 
Σε περίπτωση που το προς επισκευή είδος δεν µπορεί να επισκευαστεί από τον ανάδοχο και θα πρέπει να επιληφθεί 
της βλάβης εξειδικευµένος τεχνικός (π.χ. ηλεκτρονικός για επισκευή οθονών), το πιθανό κόστος του εξειδικευµένου 
τεχνικού, βαρύνει τον ανάδοχο. 
1.2. Τακτική (προληπτική) συντήρηση και ρυθµίσεις εξοπλισµού ανά δίµηνο και σύνταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης  
για την κατάσταση του εξοπλισµού. 
1.3. Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρυθµίσεις των λειτουργικών συστηµάτων δικτύου Η/Υ µέσω  τήρησης αντιγράφων 
ασφαλείας ,συστηµάτων ασφαλείας κ.λ.π. ανά δίµηνο και σύνταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης.  
1.4. Ο χρόνος απόκρισης από την αναγγελία της βλάβης, η οποία θα γίνεται µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας η FAX 
από το Τµήµα Πληροφορικής, ορίζεται στη µια (1) ώρα, για επιτόπιο έλεγχο της βλάβης στο χώρο του Νοσοκοµείου.   
1.5. Σε κάθε επίσκεψή του, ο ανάδοχος,  οφείλει να συµπληρώνει δελτίο επίσκεψης τεχνικού στο οποίο θα 
αναφέρονται : α)Το άτοµο/γραφείο που ζήτησε υποστήριξη, β) ο λόγος, γ)ο τρόπος αντιµετώπισης. Τέλος αυτό θα 
υπογράφεται από τον αρµόδιο τεχνικό, τον υπεύθυνο-προϊστάµενο του τµήµατος και την υπεύθυνη πληροφορικής ή 
αν αυτή απουσιάζει από τον υπεύθυνο του τεχνικού τµήµατος. Τα δελτία συντήρησης παραδίδονται από το 
συντηρητή στο τµήµα πληροφορικής. 
1.6. Επισκευή ή αντικατάσταση κάθε φθαρµένου ή κατεστραµµένου υλικού από οποιαδήποτε αιτία στη προκειµένη 
περίπτωση το Νοσοκοµείο επιβαρύνεται µόνο το κόστος των υλικών. Σε περίπτωση βλάβης ο υπολογιστής ή η 
συσκευή που έχει εγκατεστηµένα λογισµικά προγράµµατα θα επισκευάζεται και θα παραδίδεται µε τα λογισµικά που 
περιείχε πριν τη βλάβη χωρίς επιπλέον χρέωση της επανεγκατάστασης. 
1.7. Μέχρι την επαναλειτουργία κάθε µέσου όπως περιγράφεται στην παρ.1.3 ο ανάδοχος υποχρεούται σε συνεργασία 
µε το προσωπικό του Νοσοκοµείου να βρίσκει άµεσα προσωρινή λύση. 
1.8. Η αποστολή των τεχνικών εκθέσεων, προς το Τµήµα Πληροφορικής, οφείλει να αναγράφει την ηµεροµηνία 
σύνταξης της  και η διαβίβαση της να πραγµατοποιείται, µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου, εντός τριών (3) ηµερών 
από την επίληψη της βλάβης, όπως αναφέρεται στην παρ.1.1.4. 
1.9. Επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος δικτύου ή Η/Υ ή antivirus στην περίπτωση απώλειας. 
1.10. Επέκταση  τοπικού δικτύου και εγκατάσταση νέων θέσεων εργασίας. Στην περίπτωση αυτή τα υλικά και µέσα 
που θα χρησιµοποιηθούν επιβαρύνουν το Νοσοκοµείο. 
1.11. Επικοινωνία µέσω διαδικτύου (internet) ισχύει και στην παρ.1.6 όπου και όταν προκύψει ανάγκη. 
1.12. Προτάσεις πιθανές λύσεις ανά εξάµηνο ,του αναδόχου προς το Νοσοκοµείο που αφορούν την αξιοπιστία 
,ασφάλεια και βελτιοποίηση της αποδοτικότητας του συστήµατος.  
1.13. Παροχή τηλεφωνικών οδηγιών στον πελάτη µε σκοπό την αποκατάσταση προβληµάτων των µηχανηµάτων ,όταν 
τούτο είναι εφικτό. Θα δοθεί αριθµός κινητού και σταθερού τηλεφώνου καθώς και αριθµός φαξ για αναφορά του 
προβλήµατος. 
1.14. Τεχνικές πληροφορίες για αποτελεσµατικότερη και πληρέστερη χρήση του εξοπλισµού Η/Υ του νοσοκοµείου 
1.15. Περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης. 
1.16. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να στηρίξει το νοσοκοµείο και στα θέµατα του δικτύου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”. Πιο συγκεκριµένα 
: Αναλαµβάνει να επιλύσει τεχνικά θέµατα µε το helpdesk του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» όσον αφορά στα e-mail του νοσοκοµείου 
και τη λειτουργία τους. 
 

 


