
 

    

                          Αγξίλην,      05       Ινπλίνπ   2020 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                       Αξηζκ. Πξση.9466 

       ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ     

       6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ  

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ   
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

 

Γπαθείο : Ξπομηθειών   ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓIΘΡYΝ 
Ρασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ν. Αγπινίος-Ανηιππίος   

Ρασ. Θώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   
Ξληποθοπίερ : Γ. Γούλα    

Ρηλ.                   : 26413-61221   

Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΚΑ:« ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖ-ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 

ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΑ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΠΘΙΖΞΗΝΠ». 

1. πληήξεζε-ππνζηήξημε παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ην ζχζηεκα Αζθιεπηφο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

67.000,00 € + Φ.Ξ.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  67.000,00 € + Φ.Ξ.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. 8450/19-05-2020 αίηεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο  
 14. Σελ  αξ.  971/2020 κε  ΑΓΑ:Ω3Μ046904Μ-ΟΒ9 απφθαζε  δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  ππ. αξηζκ. πξάμε  19ε/29.05.2020 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 ζπληήξεζε-ππνζηήξημε παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ην ζχζηεκα Αζθιεπηφο, 

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 έυρ ηιρ 15-06-2020, ημέπα Γεύηεπα  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγπαθη 

κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Νικονομική πποζθοπά » ηο θέμα και 

ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

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

 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

      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)  

       

     ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

1. Πςνηήπηζη-ςποζηήπιξη παπεσομένυν ςπηπεζιών για ηο ζύζηημα Αζκληπιόρ, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 67.000,00 € + Φ.Ξ.Α. 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

για ηο έπγο παποσήρ ςπηπεζιών  Πςνηήπηζηρ - ποζηήπιξηρ & Δξαζθάλιζηρ Δπιπέδος 
Ξαπεσομένυν πηπεζιών (SLA) για ηο Νλοκληπυμένο Ξληποθοπιακό Πύζηημα 

Λοζοκομείος ΑΠΘΙΖΞΗΝΠ™ ηος Γενικού Λοζοκομείος Αιηυλοακαπνανίαρ 

Σν έξγν αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ  πληήξεζεο - Τπνζηήξημεο & Δμαζθάιηζεο Δπηπέδνπ Παξερνκέλσλ 

Τπεξεζηψλ (SLA) γηα ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) Ννζνθνκείνπ ΑΚΛΗΠΙΟ™ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο. Σν ΟΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ εθαξκνγέο : 

Α. ΑΠΘΙΖΞΗΝΠΡΚ FINANCE  

    Νλοκληπυμένο Ξληποθοπιακό Πύζηημα Νικονομικών πηπεζιών  

 1. ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ  

  - Γεκφζην Λνγηζηηθφ 

  - Γεληθή Λνγηζηηθή 



  - Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή 

  - Κνζηνιφγεζε 

    2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΙ 

- Γηαρείξηζε Τιηθνχ & Παγίσλ 

- Γηαρείξηζε Σξνθίκσλ 

- Γηαρείξηζε Αληηδξαζηεξίσλ 

    3. ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ - ΤΜΒΑΔΙ 

Β. ΑΠΘΙΖΞΗΝΠΡΚ HR 

    Νλοκληπυμένο Ξληποθοπιακό Πύζηημα Ξποζυπικού  

Γ. ΑΠΘΙΖΞΗΝΠΡΚ PATIENT 

    Νλοκληπυμένο Ξληποθοπιακό Πύζηημα Γιασείπιζηρ Αζθενών 

    1. ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΙΝΗΗ - ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΑΘΔΝΩΝ 

    2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΘΔΝΩΝ - ΣΔΠ 

    3. ΡΑΝΣΔΒΟΤ 

    4. ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ ΙΑΣΡΔΙΑ 

    5. ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΙΑΣΡΔΙΑ 

Γ. ΑΠΘΙΖΞΗΝΠΡΚ PHARMACY 

     Ξληποθοπιακό Πύζηημα Φαπμακείος 

Δ. ΑΠΘΙΖΞΗΝΠΡΚ CARE 

    Νλοκληπυμένο Ξληποθοπιακό Πύζηημα Λοζηλείαρ Αζθενών 

    1. ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ 

    2. ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ 

    3. ΙΑΣΡΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ - ΓΙΑΓΝΩΔΙ - ΠΟΡΙΜΑΣΑ 

ΠΡ. ΑΠΘΙΖΞΗΝΠΡΚ DIET 

      Ξληποθοπιακό Πύζηημα Γιαιηολογίος 

Ε. ΑΠΘΙΖΞΗΝΠΡΚ LAB 

     Ξληποθοπιακό Πύζηημα Δπγαζηηπίυν 

   1. ΒΙΟΥΗΜΙΚΟ 

   2. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

   3. ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ 

   4. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟ 

   5. ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 

   6. ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 



ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά νη θαιχςεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα παξέρεη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ : 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 

1 θάικαηα  

2 Αλαβαζκίζεηο (minor) 

3 Αλαβαζκίζεηο (Major) 

4 Αιιαγέο Ννκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (minor) 

 ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

5 χζηεκα θαηαρψξηζεο αηηεκάησλ 

6 Call center 

7 Help-Desk / Support 

8 Πξφζβαζε ζε βνεζεηηθφ πιηθφ εθαξκνγψλ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 

9 Backup 

10 Restore 

11 Σερληθή Σεθκεξίσζε (minor) 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ 

12 Γείθηεο κέηξεζεο απφδνζεο & πνηφηεηαο - Αλαθνξέο 

13 Υξφλνη απφθξηζεο 

14 Υξφλνο επίιπζεο ζθαικάησλ εθαξκνγήο 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Α. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝ ΞΟΝΪΝΛ (ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΠΘΙΖΞΗΝΠ) 

Πθάλμαηα εθαπμογών 

   7. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΜΔ ΚΔΟΚΔΔ 

Ζ. ΑΠΘΙΖΞΗΝΠΡΚ DP 

     Ξληποθοπιακό Πύζηημα Ξπυηοκόλλος 

Θ. ΑΠΘΙΖΞΗΝΠΡΚ SOA-HL7 

   Νμάδα Δθαπμογών Γιαλειηοςπγικόηηηαρ – Ανοισηών Ξποηύπυν 

- Ηιεθηξνληθή Αλαγγειία θιεηζηήο πεξίζαιςεο - Γηαζχλδεζε κε ΔΟΠΤΤ 

- Μεηξψν Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ - Γηαζχλδεζε κε ΔΚΑΠΣΤ 

- Τπνζχζηεκα ΑΚΛΗΠΙΟΣΜ Patient αξρηηεθηνληθήο web service γηα ηηο ππεξεζίεο 
ΑΜΚΑ2DATA 

- Τπνζχζηεκα ΑΚΛΗΠΙΟΣΜ Patient αξρηηεθηνληθήο web service γηα on-line δηαζχλδεζε κε 
ην ζχζηεκα Δζληθφ Μεηξψν Αζθάιηζεο - Αζθαιηζηηθήο Ιθαλφηεηαο ΑΣΛΑ 



 Ωο ζθάικα ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ (ινγηθφ ή ππνινγηζηηθφ) θαζνξίδεηαη ξεηά κε ηελ παξνχζα, 

κφλν νηηδήπνηε ηα ζηειέρε ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ παξνπζία 

ζηειερψλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ή λα ηεθκεξηψζνπλ κε ηε ρξήζε αξρείσλ θαηαγξαθήο (log files). 

 Ωο ζθάικαηα, λννχληαη θαη ηα επαλαιακβαλφκελα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ζθαικάησλ (bugs) ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ. 

 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξέρεη εθπαίδεπζε ζηηο αιιαγέο ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη, εθφζνλ απηφ 

θξηζεί ζθφπηκν (ζπλελλφεζε ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ), αιιηψο ζα απνζηέιιεη ζρεηηθφ 
ελεκεξσηηθφ θπιιάδην. 

 Οη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνηείλεη ν Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αναβαθμίζειρ εθαπμογών 

Βειηησηηθή ζπληήξεζε κε ηελ παξνρή θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ εθδφζεσλ ηνπ  Πιεξνθνξηαθνχ 
πζηήκαηνο, εθφζνλ θαη φηαλ θπθινθνξήζεη. Παξνρή εγρεηξηδίσλ ρξήζεο, κε ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ 

εθδφζεσλ. Οη ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο βειηηψζεηο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηηο λέεο εθδφζεηο ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, απνθαζίδνληαη θαη έγθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο Δηαηξείαο 

 Γηα θάζε λέα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ζα παξέρεηαη ζηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ πιήξεο 

ηεθκεξίσζε ησλ αιιαγψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε (ζε ειεθηξνληθή κνξθή). 

 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξέρεη εθπαίδεπζε ζηηο αιιαγέο ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαη ζα απνζηέιιεη ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ 
θπιιάδην. 

 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ επζχλε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ εθδφζεσλ, ζε πιήξε θαη νκαιή ιεηηνπξγία. 

Η δηαλνκή θαη εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ εθδφζεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο δηαλνκήο.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξνζθέξεη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπιάρηζηνλ αλά ηξίκελν κε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε, 
νπφηε ζα γίλεηαη ζπλνιηθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πηζαλέο πξνηάζεηο ελεκέξσζεο - βειηίσζήο ηνπ, ψζηε 

ην ΠΡΟΪΟΝ λα είλαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο  (εθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο) ζα 
αμηνινγνχληαη θαη εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα πινπνηνχληαη άκεζα. Οη 

επεκβάζεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνγξακκαηίδνληαη απφ θνηλνχ κε ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, ψζηε λα 
δεκηνπξγνχλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή ελφριεζε ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ ππνρξενχηαη λα παξεκβαίλεη, εθφζνλ ην νπνηνδήπνηε δήηεκα δελ απνηειεί ζθάικα (bug) 

θαη κπνξεί λα δξνκνινγεζεί ε αληηκεηψπηζή ηνπ είηε απ’ επζείαο απφ ηνπο ρξήζηεο είηε απφ ην Σκήκα 
Πιεξνθνξηθήο & Οξγάλσζεο (ΣΠΟ) ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, αιιά λα ηνπο θαζνδεγεί θαη λα ηνπο 

ζπκβνπιεχεη. 

Λομοθεηικέρ αλλαγέρ 

Αιιαγέο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ, εθφζνλ απηέο ηνπ 

παξαδίδνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, είλαη ζπκβαηέο κε ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ θαη 
δελ απαηηνχλ επηπξφζζεηε αλάπηπμε (ή παξαγσγή κεγάιεο έθηαζεο) ζηηο εθαξκνγέο. ε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Η γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ, ππεξεζηψλ θαη άιισλ νκάδσλ δεδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα  

 Η θσδηθνπνίεζε ησλ δηαγλψζεσλ 

 Η θσδηθνπνίεζε ησλ θαξκάθσλ  

 Ο εληαίνο αξηζκφο κεηξψνπ αζζελνχο ζε εζληθή θιίκαθα 

 Οη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ ή / θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο (Δλδεηθηηθά, αιιαγέο ΦΠΑ, αιιαγέο 

ηηκψλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ – επηζθέςεσλ, αιιαγή πνζνζηψλ απνδεκηψζεσλ νινήκεξεο 

ιεηηνπξγίαο) 

Γηα νπνηεζδήπνηε ζεζκηθέο, θαλνληζηηθέο ή άιιεο αιιαγέο επέιζνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαη νη νπνίεο επηθέξνπλ αλαγθαζηηθά ηξνπνπνηήζεηο ή θαη παξακεηξνπνηήζεηο ησλ 

πθηζηακέλσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ή θαη δηαζπλδέζεηο ζην ΠΡΟΪΟΝ, εθφζνλ ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα 
δεδνκέλα θαη ε ζρεηηθή αλάιπζε, είλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα ηηο πινπνηήζεη βάζεη ηνπ 

επηζπλαπηφκελνπ επίζεκνπ ηηκνθαηαιφγνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. ε πεξίπησζε πνπ νη 
απαηηήζεηο απηέο απαηηνχλ ηερληθά απνδεδεηγκέλα αιιαγή ηεο δνκήο ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ ή/θαη ηεο 

Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη ζρεηηθή αλάπηπμε, ζα δεκηνπξγείηαη ζρεηηθή πξνζθνξά βάζεη ηηκνθαηαιφγνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 



Γιαζςνδέζειρ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη ηελ πθηζηάκελε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ηελ 

αληίζηνηρε δπλαηφηεηα, κεηά απφ ππνβνιή ζρεηηθήο πξνζθνξάο. 

Ωο δηαιεηηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε έλα νκνηνγελή θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κεηαμχ δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. ηελ πξάμε, δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη 

ε χπαξμε αλνηρηψλ, πξνηππνπνηεµέλσλ δνκψλ δεδνκέλσλ θαη πξσηνθφιισλ επηθνηλσληψλ.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, έρεη δεκηνπξγεζεί 

επξσπατθφ θαη ειιεληθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Απηφ ην πιαίζην 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πεξηέρεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηξφπνπο απνζήθεπζεο, 

κεηαθνξάο θαη παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ. 

Δπνκέλσο θάζε λέα εθαξκνγή ή επέθηαζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηή κε ην Διιεληθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

Ωο εθ ηνχηνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο αθελφο κελ λα δηαηεξεί ηα ζπζηήκαηα ηεο αλνηθηά γηα 
δηαζπλδέζεηο κε ηξίηεο εθαξκνγέο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, αθεηέξνπ 

δε λα εμαζθαιίδεη ηελ πθηζηάκελε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ θαη ππνζπζηεκάησλ ηνπ 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. Δπίζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη  ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη ηελ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα, κεηά απφ ππνβνιή ζρεηηθήο 

πξνζθνξάο ζχκθσλα ηνλ ηηκνθαηάινγν εμσζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο.   

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζθαιίζεη ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, εθφζνλ 

απαηηεζεί, φζνλ αθνξά ζηα παξαθάησ ζέκαηα κέζσ θαηάζεζεο θάζε δπλαηήο ηεθκεξίσζεο ζε 
ζπκβνιαηνγξάθν: 

 Σελ  αξρηηεθηνληθή ηνπ Π, πνπ ζα πεξηγξάθεη ζρεκαηηθά θαη επηγξακκαηηθά ην είδνο, ην εχξνο, ηελ 

ηερλνινγία θαη ηνλ ηξφπν δηεπηθνηλσλίαο κε ηξίηα ζπζηήκαηα. 

 Σα  Δ-R DIAGRAMS (ζπλνιηθά θαη αλά ππνζχζηεκα) θαζψο θαη θείκελν πνπ λα επεμεγεί ζε 

επηρεηξεζηαθνχο φξνπο ηε δνκή θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ νληνηήησλ ηνπ Π. 

 Η Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαζθαιίζεη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ηελ  παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ λα «πξνζαξκφδεη» ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή ηεο Μνλάδαο Τγείαο. 

 Σα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην νπνηνδήπνηε ππνζχζηεκα ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ αλήθνπλ ζηελ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαη ζπλεπψο ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο, φπνηε πξνθχςεη αλάγθε, λα 

απνδψζεη ζην ΔΡΓΟΓΟΣΗ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φπσο αθξηβψο 
είλαη απνζεθεπκέλα κε βάζε ηε δηάξζξσζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ επηζπκεί νπνηνπδήπνηε είδνπο επεμεξγαζία γηα ηελ παξνρή ησλ δεδνκέλσλ ζε άιιε 

κνξθή, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή πξνζθνξά απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, κε βάζε ηηο απαηηνχκελεο 
αλζξσπνεκέξεο εξγαζίαο. 

 

Β. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ 

Γηαδηθαζία Τπνζηήξημεο - χζηεκα παξαθνινχζεζεο αηηεκάησλ 

Πξψην (Α’) επίπεδν ππνζηήξημεο: Σειεθσληθή & Σειεκαηηθή ππνζηήξημε 

Παξνρή Σειεθσληθήο - Σειεκαηηθήο ππεξεζίαο γηα άκεζε  επίιπζε πξνβιήκαηνο ή άκεζεο βνήζεηαο, ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (Π..) θαη ησλ 
ππνζηεξηθηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ. πλεπψο, αθνξά ζέκαηα ηα νπνία επείγνπλ ή/θαη  δελ  αληηκεησπίδνληαη  απφ  

ηα  αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρξήζεο.  

Η ππεξεζία απηή, παξέρεηαη κφλν ζηνπο εθπαηδεπκέλνπο θαη  ππεχζπλνπο  ρξήζηεο  (Key Users) ηνπ  Π.., νη 

νπνίνη έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Σνλίδεηαη πσο ε  ππεξεζία  απηή, δελ  αθνξά  παξνρή 

εθπαίδεπζεο ή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά αλάγθε γηα άκεζε ιχζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Η Σειεθσληθή & Σειεκαηηθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεη ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Οκάδαο 
Τπνζηήξημεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη αξκφδησλ ζηειερψλ ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαζψο επίζεο ελέξγεηεο 

επίιπζεο ζεκάησλ κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (κε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πρ. Teamviewer™) ζηηο 

ππνδνκέο ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ. Αθνξά πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 



 Πιεξνθνξίεο – Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ. 

 Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλά εκθαληζηνχλ θαηά ηελ θαλνληθή ρξήζε ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ.  

 Άκεζε δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ιαζψλ ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ, ή /θαη ησλ ρξεζηψλ ζηε ρξήζε ηνπ 

ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

ε πεξίπησζε πνπ ε επίιπζή ηνπ ζέκαηνο αλακέλεηαη λα είλαη καθξφρξνλε κπνξεί λα αθνινπζεζεί κηα άιιε 

ελδηάκεζε ιχζε (workaround). 

Η δηαδηθαζία ππνζηήξημεο αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, fax, email, tickets), απνηειείηαη απφ ηηο 

παξαθάησ πέληε (5) αιιεινεμαξηψκελεο θάζεηο δηαρείξηζεο: 

 Καηαγξαθή – Καηαρψξηζε 

 Γηεξεχλεζε 

 Καηάηαμε - Γηάγλσζε 

 Γηαρείξηζε – Γηεθπεξαίσζε 

 Δπίιπζε - Κιείζηκν 

Σν ππεχζπλν ηκήκα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα πξέπεη λα παξέρεη άκεζε ηειεθσληθή/ηειεκαηηθή ππνζηήξημε, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Πιεξνθνξίεο - Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ Π.. εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. 

 Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ θαλνληθή ρξήζε ηνπ Π...  

 Άκεζε δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ζθαικάησλ ησλ ρξεζηψλ, θαηά ηελ ρξήζε ηνπ Π.. 

πγθεθξηκέλα, ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ θαίξησλ απηψλ πξνβιεκάησλ, πεξηγξάθεηαη 

ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα. 

 Γηαπίζησζε δπζιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ή λέσλ αλαγθψλ, ή 

λέσλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Π.. θαη αλαθνξά ηεο ζηνπο νξηζκέλνπο Key Users  

 Ο Key User αλαθέξεη κέζσ ζπζηήκαηνο CS HelpDesk / ηειεθσληθά / email / fax ην αίηεκα ζηελ 

Οκάδα Τπνζηήξημεο ηεο Δηαηξείαο, γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ ακεζφηεξε επίιπζή ηνπ. Παξάιιεια, 

πξνβαίλεη ζηελ δεκηνπξγία “αλνηθηνχ αηηήκαηνο” ζην ζχζηεκα θαηαγξαθήο αηηεκάησλ ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη αμηνινγψληαο ην αίηεκα ην αλαζέηεη ζηελ Δηαηξεία.  

 Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν νη Αηηήζεηο ζα είλαη απνδεθηέο απφ ην Request Desk, είλαη φιεο νη εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ Γεπηέξα σο Παξαζθεπή θαη ψξεο απφ ηηο 9:00 π.κ. σο ηηο 17:00 κ.κ. Ωο ρξφλνο 

παξαιαβήο απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ησλ Αηηήζεσλ πνπ απνζηέιιεη ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ θαηά ηε δηάξθεηα κε 
εξγαζίκσλ σξψλ, ζα ζεσξείηαη ε ψξα 9:00 π.κ., ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά απφ ηελ 

απνζηνιή ηεο Αίηεζεο. 

 Ο ππεχζπλνο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ αμηνινγεί ηελ Αίηεζε, αλ ρξεηαζηεί επηθνηλσλεί κε ηνλ ππεχζπλν ηεο 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ή κε ηνλ εμεηδηθεπκέλν ρξήζηε, γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

Αίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο.  

 Δθφζνλ απηή πεξηέρεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, αληαπνθξίλεηαη κε ηελ παξνρή 

ηνπ απαξαίηεηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σερληθήο Οκάδαο Τπνζηήξημεο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

δεζκεχεηαη λα πξνζπαζήζεη αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα ηεο Αίηεζεο, λα δψζεη άκεζε ιχζε ή λα 

πξνηείλεη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ θαη απνδεθηφ απφ ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, πξνζσξηλφ ηξφπν 
αληηκεηψπηζεο ηνπ Αηηήκαηνο.  

 Δθφζνλ θξηζεί απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φηη δελ ππάξρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

Αηηήκαηνο, ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ. 

o πξνρσξάεη ζηε πξνθνζηνιφγεζε θαη ηελ απνζηνιή αηηήκαηνο έγθξηζεο δαπάλεο θαη 

ελεκεξψλεη θαηάιιεια ην ζχζηεκα ticketing (εθθξεκεί έγθξηζε) 

o εθφζνλ γίλεη απνδεθηή ε δαπάλε κε ηελ παξάιιειε δέζκεπζε πνζνχ απφ ην ινγηζηήξην ε 
εηαηξεία πξνρσξάεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο  

o δηαθνξεηηθά ν ππεχζπλνο ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα ticketing 
ραξαθηεξίδνληαο ην αίηεκα σο θιεηζηφ (ρσξίο έγθξηζε) 

 Ο αξκφδηνο ηερληθφο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ην αίηεκα, δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ελεκεξψλεη θαηάιιεια ην ζχζηεκα ticketing. Αλ ππάξρεη αλάγθε γηα 
πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ηηο ππνβάιεη ή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ticketing ή κέζσ ηειεθσληθήο 



επηθνηλσλίαο ή κέζσ email ζηνλ ππεχζπλν ρξήζηε (δεκηνπξγφ ηνπ αηηήκαηνο). 

 Σν ζχζηεκα απνζηέιεη ειεθηξνληθφ κήλπκα (email) ζε πξνθαζνξηζκέλε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Ωο ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηνπ αηηήκαηνο ζπκθσλείηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα απνζηνιήο 

απηνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο. Σν αίηεκα θαηαρσξίδεηαη ζην ζχζηεκα αηηεκάησλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
ην νπνίν ηα αξκφδηα ζηειέρε ελεκεξψλνπλ γηα ηελ πξφνδν επίιπζεο/ δηεπζέηεζεο.  

 Ο ππεχζπλνο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ αμηνινγεί ηελ Αίηεζε, αλ ρξεηαζηεί επηθνηλσλεί κε ηνλ ππεχζπλν ηεο 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ή κε ηνλ εμεηδηθεπκέλν ρξήζηε, γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 
Αίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο. Δθφζνλ απηή πεξηέρεηαη ζηηο δσξεάλ 

ππεξεζίεο ηεο ζχκβαζεο, αληαπνθξίλεηαη κε ηελ παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο Σερληθήο Οκάδαο Τπνζηήξημεο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δεζκεχεηαη λα πξνζπαζήζεη αλάινγα κε ηελ 
θξηζηκφηεηα ηεο Αίηεζεο, λα δψζεη άκεζε ιχζε ή λα πξνηείλεη, εθ΄ φζνλ είλαη δπλαηφλ θαη απνδεθηφ 

απφ ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, πξνζσξηλφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ Αηηήκαηνο. 

 Ο αξκφδηνο ηερληθφο ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ην αίηεκα απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, παξέρνληαο ηειεθσληθή βνήζεηα ή ππνζηήξημε κέζσ απνκαθξπζκέλεο 

πξφζβαζεο (κε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πρ. Teamviewer™) ζηηο ππνδνκέο ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 
ΑΡΥΗ. 

 εκεηψλεηαη, πσο ζε πεξίπησζε πνπ ε επίιπζή ηνπ ζέκαηνο αλακέλεηαη λα είλαη καθξφρξνλε, ζα 

πξέπεη λα δνζεί κηα ελδηάκεζε/πξνζσξηλή ιχζε (workaround) θαη λα ελεκεξσζεί ε  θαηάζηαζε ηνπ 

αηηήκαηνο σο “Δθθξεκήο”. Δάλ σζηφζν απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αιιάμεη 
ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηηήκαηνο σο “επηιπκέλν”. 

 Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ Δηαηξεία φηη δελ ππάξρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

Αηηήκαηνο, ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαη εθφζνλ ζπκθσλήζεη, πξνρσξάεη 
ζηε πξνθνζηνιφγεζε θαη ηελ απνζηνιή αηηήκαηνο έγθξηζεο δαπάλεο θαη ελεκεξψλεη θαηάιιεια ην 

ζχζηεκα ticketing (εθθξεκεί έγθξηζε) 

 Δθφζνλ γίλεη απνδεθηή ε δαπάλε κε ηελ παξάιιειε δέζκεπζε πνζνχ απφ ην ινγηζηήξην ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

πξνρσξάεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο δηαθνξεηηθά ν ππεχζπλνο ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα ticketing ραξαθηεξίδνληαο ην αίηεκα σο θιεηζηφ. 

 Σειηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο δηεπζέηεζεο ελφο αηηήκαηνο ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ απνηεινχλ ηα «Έθιεηζε (Τινπνηήζεθε)», «Έθιεηζε κε Έγθξηζε» θαη «Έθιεηζε ρσξίο 
Έγθξηζε» (γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρξενχκελσλ αηηεκάησλ), «Δθιεηζε (Απνξξίθζεθε). Ωο ρξνληθή ζηηγκή 

επίιπζεο ελφο αηηήκαηνο ζπκθσλείηαη ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία έλα αίηεκα ιακβάλεη θάπνην 
απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Κάζε θίλεζε ζρεηηθή 

κε έλα αίηεκα παξάγεη ειεθηξνληθφ κήλπκα ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρεη 

νξίζεη ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ. Δλαιιαθηηθά θαη εθφζνλ έρεη πινπνηεζεί απηνκαηηζκφο κέζσ πξνγξακκαηηζηηθήο 
δηεπαθήο, ζα ιακβάλεη ρψξα απηφκαηε ελεκέξσζε. 

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο/ δηεπζέηεζεο εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ νχησο ψζηε λα 
παξαθνινπζνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θάζε εμέιημε ζρεηηθή κε φια ηα αηηήκαηα ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ αλεμαξηήησο ζηαδίνπ. 

Όηαλ ηα αλαθεξφκελα δεηήκαηα ηεθκεξηψλνληαη σο πξνβιήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bugs) θαη δελ 
κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απεπζείαο θαη θαηά κφληκν ηξφπν απφ ην πξψην επίπεδν παξέκβαζεο, ζα πξνσζνχληαη 

ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ νη νπνίνη ζα δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε ιχζε είηε επηηφπνπ είηε 
κέζσ απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο. Η απνζηνιή ηερληθνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο επηηφπηα (on-site) 

γίλεηαη αθνχ δηεξεπλεζεί θαη επηβεβαησζεί απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φηη ε επηηφπηα παξνπζία Σερληθνχ ηεο είλαη 
απαξαίηεηε θαη φηη, φιεο νη πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο επηηφπηα. Ο 

ΑΝΑΓΟΥΟ εηδνπνηεί ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ γηα ηελ επίζθεςε. Δλδεηθηηθά, νη πξνυπνζέζεηο απηέο αθνξνχλ: 

Δπαξθήο δηεξεχλεζε πξνβιήκαηνο απφ νκάδα ηεο θαηαζθεπήο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, έιεγρνο πνηφηεηαο 
ησλ λέσλ πιηθψλ-ινγηζκηθψλ, παξνπζία ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (Τπνδηεχζπλζε 

Πιεξνθνξηθήο θιπ). 

Γεχηεξν (Β’) επίπεδν ππνζηήξημεο: Δπηηφπηα παξέκβαζε 

Όηαλ ηα αλαθεξφκελα δεηήκαηα ηεθκεξηψλνληαη σο πξνβιήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bugs) θαη δελ 

κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απεπζείαο θαη θαηά κφληκν ηξφπν απφ ην πξψην επίπεδν παξέκβαζεο, ζα πξνσζνχληαη 
ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ νη νπνίνη ζα δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε ιχζε επηηφπνπ.  

 Η απνζηνιή ηερληθνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο επηηφπηα (on-site) γίλεηαη αθνχ δηεξεπλεζεί θαη 

επηβεβαησζεί απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φηη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
βιάβεο επηηφπηα. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ εηδνπνηεί ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ γηα ηελ επίζθεςε. 



 Δλδεηθηηθά, νη πξνυπνζέζεηο απηέο αθνξνχλ: 

o Δπαξθήο δηεξεχλεζε πξνβιήκαηνο απφ νκάδα ηεο θαηαζθεπήο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, 

έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ λέσλ πιηθψλ-ινγηζκηθψλ, παξνπζία ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (ηκήκα Πιεξνθνξηθήο, ηκήκα Δξγαζηεξίσλ, θιπ) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, ην πξνζσπηθφ ζπκπιεξψλεη Γειηίν 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο πνπ αλαθέξεη ηε βιάβε φπσο απηή αλαθέξζεθε αξρηθά, ηε ιχζε πνπ δφζεθε, ελψ 
παξάιιεια θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, ηελ εκεξνκελία άθημήο ηνπ θαη ην ρξφλν 

αλαρψξεζήο ηνπ. Σν έγγξαθν, αθνχ ζπκπιεξσζεί, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηνπηθά ππεχζπλν πιεξνθνξηθήο θαη 

θάζε πιεπξά (ΔΡΓΟΓΟΣΗ θαη ΑΝΑΓΟΥΟ) θξαηά απφ έλα ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν, βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ ηεξεί ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζχκθσλα κε ην πξφηππν BS EN 

ISO 9001:2008 

Δκπαίδεςζη 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηνξγαλψλεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ζηα ζηειέρε  
πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηελ απνδνηηθή ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ 

ζαλ ζηφρν λα απνθηήζνπλ νη ρξήζηεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο εθείλεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηε ζσζηή θαη ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηφζν 
ζε ηερληθφ φζν θαη ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ. Η εθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ηειεκαηηθά θαη ζα είλαη δηάξθεηαο κίαο (1) εκέξαο (ήηνη 6 ψξεο εθπαηδεπηή) 
αλά εμάκελν. ε πεξίπησζε πνπ ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ απνθαζίζεη λα πξνβεί ζε πξφζζεηε εθπαίδεπζε ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ παξέρεη έλαληη ηνπ επηζπλαπηφκελνπ θαηαιφγνπ ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο 

κπνξνχλ εθφζνλ ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ ην επηζπκεί λα αζξνηζηνχλ ζε εηήζηα βάζε θαη λα αμηνπνηεζνχλ καδηθά. Η 
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ επηθεληξψλεηαη ζηα παξαθάησ ζεκεία:  

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ επί φισλ ησλ αιιαγψλ - βειηηψζεσλ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζα παξέρεηαη, εθφζνλ απαηηείηαη, δσξεάλ είηε ζηελ έδξα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ είηε ηειεκαηηθά ζε εξγάζηκεο κέξεο κε ηελ παξάιιειε απνζηνιή ηεο απαξαίηεηεο 

ηεθκεξίσζεο, 

 Πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ζχκθσλα κε 

ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ . 

Πςμβοςλεςηική ποζηήπιξη 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ πξέπεη λα παξέρεη, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο, ηελ ηερληθή ηνπ άπνςε θαη ζπκκεηέρεη κε εθπξφζσπν 
ηνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ αλαβάζκηζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ. 

Γ. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 

Ανηίγπαθα αζθαλείαρ (Backup) 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ νξζή ιήςε ησλ 
αληηγξάθσλ αζθαιείαο.  

ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ησλ αληηγξάθσλ 
αζθαιείαο ηα νπνία ιακβάλνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ. 

Δπαναθοπά (Restore) 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εθηειεί ζελάξην επαλαθνξάο ηνπ Π θαη λα ειέγρεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εηεζίσο.  

Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα νξίζεη ηνπο ρξφλνπο θαη ηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο ΔΡΓΟΓΟΣΗ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη θαη λα δηαζέζεη ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ. 

Σεθκεξίσζε 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαιείηαη λα παξαδψζεη ζην ΔΡΓΟΓΟΣΗ πιήξε ηεθκεξίσζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο:  

 Δγρεηξίδηα ρξήζηε (user manuals) ηα νπνία ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ Π, ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε, ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ θιπ.  

 Οδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ξφινη ρξεζηψλ, δηαρείξηζε θσδηθψλ, δηθαηψκαηα 

πξφζβαζεο θιπ).  

 ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πεξηφδνπ παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ζα 



δηαηίζεληαη αληίηππα φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ή επαλεθδφζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ρσξίο 

πξφζζεην θφζηνο 

Γ. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ 

Αλαθνξέο & Γείθηεο 

ε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο αλαθνξέο ηνπ πκβνιαίνπ, ν Αλάδνρνο ζα εθδίδεη ηξηκεληαία αλαθνξά, ζηελ 
νπνία ζα απνηππψλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ θνξέα θαη ε θαηαγξαθή ησλ αηηεκάησλ ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξέρεη κεληαίεο ή ηξηκεληαίεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε: 

 Σνλ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ ή αηηεκάησλ πνπ εμππεξεηήζεθαλ 

 Σελ πνξεία εμέιημεο ησλ αηηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο 

 Σηο επηηφπηεο επηζθέςεηο, εθφζνλ ππάξρνπλ 

 Σηο αλαβαζκίζεηο αλά ππνζχζηεκα, εθφζνλ ππάξρνπλ 

Όξνη & Υξφλνη απφθξηζεο 

ΑΠΟΚΡΙΗ 

 Σν 80% ησλ αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, fax, email, tickets), ζα απαληψληαη απφ ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ ην αξγφηεξν ζε 4 ώπερ εληφο Κ.Ω.Κ. 

 Σν 100% ησλ αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, fax, email, tickets), ζα απαληψληαη απφ ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ ην αξγφηεξν ζε 8 ώπερ εληφο Κ.Ω.Κ. 

ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΦΑΛΜΑΣΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 

 Σν 100% ησλ αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, fax, email, tickets), πνπ αθνξνχλ ζθάικαηα 

εθαξκνγψλ (bugs) θαη πξνβιήκαηα κε επζχλε ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ζηελ θαηεγνξία ηνπ Δπείγνληνο) ζα 

δηεπζεηνχληαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ άμεζα (κε ηελ άκεζε αλάζεζε ζηειερψλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ), έσο ηελ νξηζηηθή επίιπζε. 

 Σν 100% ησλ αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, fax, email, tickets), πνπ αθνξνχλ ζθάικαηα 

εθαξκνγψλ (bugs) θαη πξνβιήκαηα κε επζχλε ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ζηελ θαηεγνξία ηεο Τςειήο νβαξφηεηαο) 

ζα δηεπζεηνχληαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ην αξγφηεξν ζε είκοζι ηέζζεπιρ (24) ώπερ εληφο Κ.Ω.Κ. 

 Σν 100% ησλ αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, fax, email, tickets), πνπ αθνξνχλ ζθάικαηα 

εθαξκνγψλ (bugs) θαη πξνβιήκαηα κε επζχλε ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ζηελ θαηεγνξία ηεο Μέηξηαο 

νβαξφηεηαο) ζα δηεπζεηνχληαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ην αξγφηεξν ζε μία (1) εβδομάδα εληφο Κ.Ω.Κ. 

 Σν 100% ησλ αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, fax, email, tickets), πνπ αθνξνχλ ζθάικαηα 

εθαξκνγψλ (bugs) θαη πξνβιήκαηα κε επζχλε ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ζηελ θαηεγνξία ηεο Υακειήο 

νβαξφηεηαο) ζα δηεπζεηνχληαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ην αξγφηεξν ζε ένα (1) μήνα εληφο Κ.Ω.Κ. 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ (Δπζχλε ΑΝΑΓΟΥΟΤ): 

Δπείγον: Απαηηείηαη άκεζε επέκβαζε. Αθνξά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία κέξνπο ή/θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ή/θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ 
αζζελψλ ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.  

τηλή: Απαηηείηαη ηαρεία επέκβαζε. Αθνξά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θξίζηκεο ππεξεζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ, ρξνληθά επαίζζεηεο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.  

Κέηπια: Απαηηείηαη επέκβαζε. Αθνξά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κε θξίζηκεο ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ, φρη ρξνληθά επαίζζεηεο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.  

Σαμηλή: Γίρσο ζεκαληηθφ αληίθηππν. Αθνξά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ, δίρσο αληίθηππν ζηελ νκαιή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 
ΑΡΥΗ.  

ην ρξφλν εθηφο ιεηηνπξγίαο (downtime) δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ νη πξνβιεπφκελεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο 
(π.ρ. ε ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ηελ ιήμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο), νη δηαθνπέο ιφγσ 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, νχηε νη απαηηνχκελεο δηαθνπέο γηα αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ινγηζκηθνχ 

πνπ δελ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίιπζε ιεηηνπξγηθνχ πξνβιήκαηνο. Δπίζεο νη εμαηξέζεηο γηα ηελ 
πξνζπκθσλεκέλε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη: 



 Πξνθαζνξηζκέλε ζπληήξεζε γηα ηελ νπνία ν Δξγνδφηεο εηδνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο,  

 ηακάηεκα ή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ησλ εμππεξεηεηψλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

 Πξφβιεκα πνπ δελ νθείιεηαη ηεθκεξησκέλα ζε ζθάικα ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bug) 

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, εμ αηηίαο έθηαθηνπ, ζεκαληηθνχ θαη επείγνληνο 
πεξηζηαηηθνχ βιάβεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, είηε έθηαθηε ππνζηήξημε 

γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ ζηειέρε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηηο θαζεκεξηλέο πέξαλ ησλ Κ.Ω.Κ. ή ζε αββαηνθχξηαθν 
ή αξγία, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί, ρσξίο απηφ λα 

απνηειεί ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε. 

Σα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην νπνηνδήπνηε ππνζχζηεκα ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ζηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαη 

ζπλεπψο ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο, φπνηε πξνθχςεη αλάγθε, λα απνδψζεη ζην ΔΡΓΟΓΟΣΗ ηα ζηνηρεία 

πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φπσο αθξηβψο είλαη απνζεθεπκέλα κε βάζε ηε δηάξζξσζε ηνπ 
ζρήκαηνο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ επηζπκεί νπνηνπδήπνηε είδνπο επεμεξγαζία 

γηα ηελ παξνρή ησλ δεδνκέλσλ ζε άιιε κνξθή, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή πξνζθνξά απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, κε βάζε 
ηηο απαηηνχκελεο αλζξσπνεκέξεο εξγαζίαο 

Δ. ΝΚΑΓΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ  

Όιεο νη παξαπάλσ Τπεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηελ Σερληθή Οκάδα Τπνζηήξημεο (ΣΟΤ) ηνπ Αλαδφρνπ.  

Η Σερληθή Οκάδα Τπνζηήξημεο (ΣΟΤ) ηνπ Αλαδφρνπ απαξηίδεηαη απφ πιήξσο θαηαξηηζκέλα άηνκα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ, ηα νπνία ζα παξέρνπλ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ηεο 
παξνχζεο. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξέρεη απεξηφξηζην αξηζκφ ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη νη 

νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη απνινγηζηηθά ζηηο αλαθνξέο πνπ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επί ποινή αποκλειζμού λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία παξνρήο αλάινγσλ 

ππεξεζηψλ ζην ΟΠ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά ζην Ννζνθνκείν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ζπκβάζεσλ ή βεβαηψζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ άιιεο Γεκφζηεο Μνλάδεο 

Τγείαο κε αληίζηνηρν ΟΠ. 

 

                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                      Αλδξέαο η. Σζψιεο                                              
       

 
             

                 

                                                                                     

                 

               


