
 

 

    

                          Αγξίλην,     06     Μαΐνπ  2020 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.7704 

       ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

       6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   

Πληποθοπίερ : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61221   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ». 

1. Δηήζηα ζπληήξεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο ηαηξηθψλ εηθφλσλ θαη εμνπιηζκνχ 

πιεξνθνξηαθήο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 20.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  20.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 
 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

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

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο 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 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 



11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σν ππ.αξηζ. 6458/13-04-2020 αίηεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο  
 14. Σελ  αξ.  840/2020 κε  ΑΓΑ:ΩΣΒ446904Μ-4ΣΣ απφθαζε  δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  ππ. αξηζκ. πξάμε  16ε/29.04.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο ηαηξηθψλ 

εηθφλσλ θαη εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθήο, άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ 

αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έωρ ηιρ 15-05-2020, ημέπα Παπαζκεςή  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

έγγπαθη κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο 

θέμα και ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

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

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

.   Να δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην Ννζνθνκείν. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο  ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361123)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Δηήζια ζςνηήπηζη πληποθοπιακού ζςζηήμαηορ απσειοθέηηζηρ ιαηπικών εικόνων και 

εξοπλιζμού πληποθοπιακήρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 20.000,00 € + Φ.Π.Α. 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ AGFA PACS ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα λα κπνξεί λα αλαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζπκβφιαην ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο  

 Δπίζεκε εμνπζηνδφηεζε απφ ηε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ ζπζηήκαηνο PACS (AGFA HealthCare 

NV) γηα ηελ αληηπξνζσπία θαη ηελ ηερληθή επάξθεηα ππνζηήξημεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ θαη 

ιχζεσλ 

 Πηζηνπνηεηηθά ISO: 13485, 27001, 9001 

  



Δξοπλιζμόρ (Hardware HW) και ππογπάμμαηα λογιζμικού (Software SW) ηα οποία καλύπηονηαι 

από ηο ζςμβόλαιο ζςνηήπηζηρ 

device Name # contract scope 

ηαζκνί Δξγαζίαο 
IMPAX R6.X CLIENT HW 

HOC 30 PACS WS COMPLETE 

Diagnostic Workstation 3 comfort HW 

ηαζκνί Δξγαζίαο 

IMPAX R6.X CLIENT HW 

HOC 31 PACS WS BASIC PACS workstation, BASIC 

4 comfort HW 

ηαζκνί Δξγαζίαο 

IMPAX R6.X CLIENT HW 

H0C32 

PACS workstation, Elementary 

Viewing 

4 comfort HW 

ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΣΗ HP ML350 Gen8 (HOC20) IMPAX R6.5.3 DB/WFM/ + 

Application Server 

1 comfort HW 

comfort SW 

Άδεηεο Λνγηζκηθνχ IMPAX γηα ηνπο 
Αθηηλνιφγνπο 

IMPAX 6.5.3 Client - Breast 
Imaging Radiologist with QC 

3 comfort SW 

Άδεηεο Λνγηζκηθνχ IMPAX γηα ηνπο 

Κιηληθνχο, Σερλνιφγνπο θ.α. 

IMPAX 6.5.3 Client - Enterprise 

Concurrent 

12 comfort SW 

Άδεηεο Λνγηζκηθνχ IMPAX γηα ηνπο 
Γηαρεηξεζηέο ηνπ πζηήκαηνο 

IMPAX 6.5.3 Client - 
Administrator 

2 comfort SW 

HP UPS (HOC20) PW Eaton 5130i 2.5KVA UPS 1 comfort HW 

 

Σν ζπκβφιαην Τπνζηήξημεο θαη πληήξεζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 πληήξεζε Τιηθνχ   

 πληήξεζε Λνγηζκηθνχ  & Updates (Patches, Updates) 

 Απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε (Remote support) 8 x 5 (Γεπ.-Παξ.: 8.30 -16.30), ρξφλνο αληαπφθξηζεο 

κέγηζην 4ψξεο 

 Δπί ηφπνπ ππνζηήξημε : 8 x 5 (Γεπ.-Παξ.: 8.30 -16.30), ρξφλνο αληαπφθξηζεο: Δπφκελε εξγάζηκε κέξα 

 Σν θφζηνο φισλ ησλ Αληαιιαθηηθψλ πεξηιακβάλεηαη  

 Πξνιεπηηθή Έιεγρνο θαη πληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο θάζε ηξείο κήλεο 

 Πξνυπφζεζε γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε είλαη ε Τπεξεζία Απνκαθξπζκέλεο Πξφζβαζεο 

 

                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                      Αλδξέαο η. Σζψιεο                                              
       

 
             

                 

                                                                                     

                 

               


