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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Β΄ ∆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).  

4. Την υπ.αριθµ. 9842/18-7-2019 Α δηµόσια διαβούλευση. 
 

 
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 Β΄ ∆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 Παρασκευή 02-08-2019 ως και την 
Πέµπτη 08-08-2019. 
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 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 Αγρινίο τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
 
1. ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1.1.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση συντήρησης και υποστήριξης των 
εγκατεστηµένων και λειτουργούντων ηλεκτρονικών υπολογιστών και όλων των περιφερειακών τους (Ups, εκτυπωτές, σκάνερ, 
οθόνες, κλπ), των 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 ή 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 υπαλλήλους του 
τµήµατος ή 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 και να παρέχει εφεδρικό εξοπλισµό για προσωρινή αντικατάσταση 
του προς επισκευή εξοπλισµού. 
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. Επίσης οφείλει να αναγράφεται λεπτοµερής και ακριβής περιγραφή των χαρακτηριστικών του 
ανταλλακτικού που απαιτείται για την επισκευή του µηχανήµατος αναγράφοντας οπωσδήποτε και απαραιτήτως το Part Number της 
κατασκευάστριας εταιρίας εφόσον αναφερόµαστε σε καινούργια και αµεταχείριστα ανταλλακτικά, ιδίως σε ότι αφορά την 
αντικατάσταση εξαρτηµάτων περιφερειακών συσκευών (π.χ. εκτυπωτές κ.λπ.) 
1.9. Κατά την παράδοση του επισκευασµένου µηχανήµατος ή περιφερειακού να παραδίδονται στο τµήµα πληροφορικής τα 
αντικατασθέντα µέρη συνοδευόµενα από υπογεγραµµένη έκθεση του εξωτερικού συνεργάτη όπου θα αναφέρεται το είδος που 
αντικαταστάθηκε, ο σειριακός αριθµός του ως πρωτογενές στοιχείο αυθεντικότητας ή το part number ή άλλο διακριτικό που θα 
διατίθεται. 
1.10 Επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος δικτύου ή Η/Υ ή antivirus στην περίπτωση απώλειας. 
1.11. Επέκταση  τοπικού δικτύου και εγκατάσταση νέων θέσεων εργασίας. Στην περίπτωση αυτή τα υλικά και µέσα που θα 
χρησιµοποιηθούν επιβαρύνουν το Νοσοκοµείο. 
1.12. Επικοινωνία µέσω διαδικτύου (internet) ισχύει και στην παρ.1.6 όπου και όταν προκύψει ανάγκη. 
1.13. Προτάσεις πιθανές λύσεις ανά εξάµηνο, του αναδόχου προς το Νοσοκοµείο που αφορούν την αξιοπιστία ,ασφάλεια και 
βελτιοποίηση της αποδοτικότητας του συστήµατος.  
1.14. 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. 
1.15. Τεχνικές πληροφορίες για αποτελεσµατικότερη και πληρέστερη χρήση του εξοπλισµού Η/Υ του νοσοκοµείου 
1.16. Περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης. 
1.17. 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. 
1.18. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέχονται από τις 9:00 π.µ. έως τις 15:00 µ.µ. κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
του µήνα. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα για υποστήριξη εκτός ωραρίου (24 ώρες/365 ηµέρες) εφόσον προκύψει κάποιο 
πρόβληµα. 
1.19. Παρουσία έµπειρου και εξειδικευµένου τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών τουλάχιστον µία ηµέρα την εβδοµάδα στο 
νοσοκοµείο για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από 10:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ., για την επιτόπου επίλυση προβληµάτων υλικού ή 
δυσλειτουργιών λειτουργικών συστηµάτων και εφαρµογών (MS OFFICE κ.λπ.). Η ηµέρα υποχρεωτικής παρουσίας θα συµφωνείτε 
κατόπιν συνεννόησης µε το τµήµα πληροφορικής. 
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1.20. Εµπιστευτικότητα:  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών, ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα, πληροφορίες ή δεδοµένα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του. 
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη έγκριση του φορέα. 
Ειδικότερα: 
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις 
δραστηριότητες του φορέα. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόµα και 
αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον φορέα ως εµπιστευτικά. Η τήρηση εµπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται 
από τις κείµενες διατάξεις και το νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της εµπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για 
το δικό του Οργανισµό και για τις δικές τους πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. 
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων του µε τα συµφέροντα του φορέα, να 
παραδώσει µε τη λήξη της Σύµβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που ενδεχοµένως έχει στην κατοχή του και αφορούν τον 
φορέα, να τηρεί µια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του 
Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. 
• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδοµένα ατόµων και 
που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόµη και µετά τη λήξη του Έργου, µε 
βάση τα αναφερόµενα στη Σύµβαση. 
• Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / 
υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε 
περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεµύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στον 
φορέα ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό της αµοιβής του από τη Σύµβαση. Επίσης, ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από 
τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζηµίας. 
  

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

2.1.Το φυσικό πρόσωπο που τεκµηριώνει την εµπειρία του αναδόχου και τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα 
πλαισιώνουν την οµάδα του αναδόχου ως βοηθοί, να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ∆ηµόσιο ΙΕΚ Πληροφορικής ή 
τεχνικών δικτύων ή µηχανολόγος µηχανικός Η/Υ ή συναφούς ειδικότητας. Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει 
αποδεδειγµένα εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό των ανωτέρω ειδικοτήτων για την επίλυση προβληµάτων λογισµικού 
(software), υλικού (hardware) και σε θέµατα δικτύων. Για την απόδειξη της εµπειρίας να κατατεθεί πτυχίο, βεβαίωση 
προϋπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο επίσηµο  αποδεικτικό έγγραφο του υποψηφίου αναδόχου και των µελών της οµάδας 
έργου. 

2.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει πριν την έναρξη των εργασιών: 

α) κατάσταση (πρωτότυπη, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας και θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής σύµφωνα µε τα ισχύοντα) µε τα στοιχεία του προσωπικού που θα απασχοληθούν στον φορέα στο πλαίσιο 
του έργου, καθώς και το είδος εργασίας που θα προσφέρουν. 

β) κατάσταση (πρωτότυπη, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας και θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής σύµφωνα µε τα ισχύοντα) µε τα στοιχεία των ατόµων που δεν αποτελούν προσωπικό της εταιρείας, αλλά θα 
απασχοληθούν για λογαριασµό της ως υπεργολάβοι στο έργο, καθώς και το είδος εργασίας που θα προσφέρουν. 

γ) κατάσταση µε τα στοιχεία των ανωτέρω υπεργολάβων. 

Κατά την αποχώρηση ή παύση απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως 
ενηµερώνει άµεσα τον φορέα. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση πρόθεσης απασχόλησης νέου προσωπικού θα πρέπει να 
αποστέλλονται τα ανωτέρω (α), (β) και (γ) τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν την έναρξη της απασχόλησης, καθώς σε 
αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος µη εξουσιοδοτηµένου προσωπικού στους χώρους του φορέα. 

 

 

 

 

 


