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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Σν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

ηηο δηαηάμεηο:
1.1. ηνπ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
1.2. Σν ΦΓΗ Γ4β/Γ.Π.νηθ.1732/13-01-20 (ΦΓΗ 16 Τ.Ο.Δ.Δ.14-01-2020) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
1.3. ηνπ Κ. 3329/2005 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
1.4. ηνπ Κ. 2362/1995 (ΦΓΗ 247/Α/27-11-95) «Πεξί Δεκνζίνπ Θνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ηξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
1.5. ηνπ Κ. 3580/2007 (ΦΓΗ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.6. Σνπ Κ. 2955/2001 (Φ.Γ.Η. Α‟ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Κνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ
Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Κ.3580/2007(Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-2007).
1.7. Σνπ Κ.3918/2011 (Φ.Γ.Η.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
1.8. Σνπ Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Κνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα".

2.

Σηο απνθάζεηο:
ν

2.1. ηελ κε αξ. 01/23-04-2020 (ζέκα 3 ) απφθαζε Δ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί Δηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Πξφρεηξνπ
Αλνηθηνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ SLA ζην ΓΚ Άκθηζζαο γηα ην ΟΠΤ Ι.Τ. ηεξεάο Γιιάδαο,
(ΑΔΑ: ΦΦΡΙ4690ΒΟ-Χ1).
2.2. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α: 803/30-04-2020 ζην Βηβιίν
Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Πιεξσκήο ΑΔΑ: Φ45Β4690ΒΟ-ΠΔΣ.
ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ
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πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ Δηαγσληζκφ γηα ηελ ππεξεζία SLA (CPV: 72253200-5) ηνπ Κνζνθνκείνπ,
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 2.480,00€ ζπκπ. ΦΠΑ 24%, κεληαίσο, ήηνη 59.520,00€ ζπκπ. ΦΠΑ 24%, γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο γηα δύν (2) έηε θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε
Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.
Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:
Σφπνο δηελέξγεηαο

Εκεξνκελία δηελέξγεηαο

Εκέξα

Ώξα

Γ. Κ. Άκθηζζαο

28-05-2020

Πέκπηε

10:00π.κ.

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 27-05-2020 θαη ψξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη:





ζηε ΔΖΑΤΓΓΖΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζην Η.Ε.Ι.Δ.Ε.. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
εγθαηεζηεκέλα ζε:





θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.

Ηαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Ιέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Κφκνη – Δηαηάμεηο».

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

______________
ΓΓΧΡΓΙΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟ
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΖΔΟ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ ............................................................................... πλνπηηθφο
ΤΠΕΡΓΖΑ ....................................................................................................... SLA
ΗΑΓ ................................................................................................................... 0439.01
ΗΧΔΖΗΟ CPV ............................................................................................... 72253200-5
ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΘΓΖΑ ΔΑΠΑΚΕ ............................................................ 59.520,00€ ζπκπ. ΦΠΑ 24% (2.480,00€ κεληαίσο)
ΣΟΠΟ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ.................................................. Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο
ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ ................................ 28-05-2020
ΗΑΣΑΘΕΗΣΖΗΕ ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΤΠΟΒΟΘΕ ΠΡΟΦΟΡΧΚ ..... 27-05-2020
ΗΡΖΣΕΡΖΟ ΗΑΣΑΗΤΡΧΕ ....................................................................... Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά
Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο
ΚΟΙΖΙΑ ΠΡΟΦΟΡΧΚ ....................................................................... Γπξψ
ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΚ ........................................................... 120 εκέξεο
ΓΓΓΤΕΣΖΗΕ ΓΠΖΣΟΘΕ ΤΙΙΓΣΟΥΕ ............................................... Απαηηείηαη
ΓΓΓΤΕΣΖΗΕ ΗΑΘΕ ΓΗΣΓΘΓΕ.............................................................. Απαηηείηαη
ΔΖΑΡΗΓΖΑ ΤΙΒΑΕ ............................................................................... Δύν (2) έηε
ΗΑΣΑΘΓΕ ΔΓΖΓΙΑΣΟ ............................................................................ Δελ απαηηείηαη
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΘΕ ΠΡΟΦΟΡΧΚ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:


ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»



ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΚΖΗΟ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟ ΑΙΦΖΑ»



ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ



ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ



ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Ιέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο
1.2. Κα δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο.
1.3. ΣΤΠΟΠΟΖΕΙΓΚΟ ΓΚΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΚΕ ΔΕΘΧΕ (TEΤΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Κ. 4412/2016(Ιέξνο Δ)

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Κ.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί
θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β) Σν TEΤΔ ππνβάιινπλ: ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ
ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο:
α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία
θαη νη κεηαβνιέο ηνπ.
β) Ηάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε,
Φ.Γ.Η., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα
πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο
λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ
εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο από ην ΓΓΜΗ, ην νπνίν λα
έρεη εθδνζεί ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή λα πξνζθνκηζηεί ζηα έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Ιέξνο Γ).

3.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν
αληίγξαθα. Ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
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ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ



ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ



ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ (εθφζνλ ππάξρεη)

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά.

ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΖΑΔΖΗΑΖΑ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ
Ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο
Σηκήο, ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο.
Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό.
Ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ
Κνζνθνκείνπ.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ‟ φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ
Κ.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ηαηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ
απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη
απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα
αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ
θιήξσζε. Ε θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
(λ.4412/2016 Άξζξν 90)
Ε ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3)
Ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη ζα
αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξνκεζεπηή.
Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ε πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο,
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επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ
νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο
ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο
πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ε ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Κ.4250/2014. Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα
θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο
παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ε
δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα
πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ
Κ.4412/2016. Ε ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο
δηαθήξπμεο.
ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Κνζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ
πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΖΙΓ ΠΡΟΦΟΡΧΚ - ΚΟΙΖΙΑ
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε
δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα
άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε
ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΚ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη
πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΑΚΣΖΠΡΟΦΟΡΓ
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
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ΆΡΘΡΟ 6 : ΠΘΕΡΧΙΕ - ΗΡΑΣΕΓΖ

Ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ
λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν.

ΆΡΘΡΟ 7 : ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΤΙΒΑΕ
Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηα δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
Σν Κνζνθνκείν κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηνπ λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεζζάξσλ (4) αθφκε κελψλ.
Πεξαηηέξσ παξάηαζε γίλεηαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ. Οη παξαηάζεηο ζα γίλνληαη κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο θαη ηηκέο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο δηάξθεηα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα δχν (2) έηε.
Ε παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε
ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Κφκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξντφλππεξεζία.

ΆΡΘΡΟ 8 : ΣΡΟΠΟΠΟΖΕΕ ΤΙΒΑΕ
Ε ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο
ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Κ.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 9 : ΓΓΓΤΕΓΖ
Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο
κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.
Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη:


ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή.



ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ).

ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Κ.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΚΣΑΓΖ - ΠΡΟΦΤΓΓ
χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Κ. 4412/2016:
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε
έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή
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ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221 ηνπ Κ.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΆΡΘΡΟ 11 : ΠΟΖΚΖΗΓ ΡΕΣΡΓ
Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Κνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο
Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.

ΆΡΘΡΟ 12 : ΤΠΟΥΡΓΧΓΖ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟΤ
Ιε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ αλάδνρν, ππνγεγξακκέλεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη φια
ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηνλ θνξέα.

ΆΡΘΡΟ 13 : ΓΥΓΙΤΘΓΖΑ – ΤΓΗΡΟΤΓΖ ΤΙΦΓΡΟΚΣΧΚ
Σν Κνζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν,
απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξν 21 ηνπ Κ.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΓΙΑ ΤΠΗΡΓΙΓ SLA (ΓΦΑΡΜΟΓΓ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΟΠΤ ΠΟΤ ΓΙΝΑΙ ΓΓΚΑΣΓΣΗΜΓΝΓ
ΣΟ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ - ΤΠΗΡΓΙΓ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ SLA
Σφμφωνα το με αρ. πρωτ. Α5β/Γ.Π.οικ. 80429/19-10-2018 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ , «……….Υπό τθν ζννοια των διατάξεων
τθσ παρ. 3 του άρκρου 28 του ΓΚΠΔ προσ τουσ Αναδόχουσ που ζχουν ςυνάψει ςυμβάςεισ εγκατάςταςθσ / λειτουργίασ /
υποςτιριξθσ ςυντιρθςθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων , οι οποίοι επζχουν κζςθ εκτελοφντων τθν επεξεργαςία για τθν
εξαγωγι και τθν αποςτολι δεδομζνων θλεκτρονικά και κωδικωποιθμζνα βάςει των οριηομζνων από τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ προδιαγραφϊν , ςε ενιαία μορφι που κακιςτά δυνατι τθν επεξεργαςία τουσ ςτον ενδιάμεςο κόμβο e-Gov Now του
Νοςοκομείου, ςτον οποίο βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ θ μορφι BICONN …………..». Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφται ςε
περίπτωςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ να εφαρμόςουν τα ανωτζρω και να το δθλϊςουν υπεφκυνα επί ποινι απόρριψθσ .

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα: εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ (3) εηψλ ζε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ SLA λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ
Οη Τπεξεζίεο SLA ρσξίδνληαη ζε:


ππεξεζίεο ππνζηήξημεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ,



ππεξεζίεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο – ππνζηήξημεο ρξεζηψλ



ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ.

Παξνρή Τπεξεζηώλ SLA
Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πκβνιαίνπ απηνχ θαη θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ. Οη Τπεξεζίεο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηνπ Κνζνθνκείνπ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην ΠΤ θαη
ζην ζχλνιν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ.
Ο Γξγνδφηεο ζα δηαζέηεη, ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαηάιιειν ρψξν γηα εξγαζία θσηηδφκελν, θιηκαηηδφκελν
θαη δηαζέηνληα παξνρέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεθψλνπ πξνζπειάζηκεο γηα ρξήζε απφ ηελ ΣΟΤ, ηεξνπκέλσλ
ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο ηνπ Γξγνδφηε.
Οη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ παξνρήο ππεξεζηψλ SLA γηα ην ΟΠΤ ησλ Ι.Τ. ηεο ηεξεάο Γιιάδαο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο είλαη
νη αλαιπηηθά αλαθεξφκελεο ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα :
Πίλαθαο 1 Πξνγξάκκαηα (Γθαξκνγέο) Λνγηζκηθνύ
Α/Α

Πξφγξακκα Θνγηζκηθνχ

1

Γξαθείν Ηίλεζεο Αζζελψλ

2

Γξαθείν Κνζειίσλ

3

Γξακκαηεία Γμσηεξηθψλ Ζαηξείσλ

4

Δηαρείξηζε Γμσηεξηθψλ Ζαηξείσλ (ΣΓΖ)

5

Σκήκαηα Γπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΓΠ)

6

Δηαρείξηζε Κνζειεπηηθψλ Σκεκάησλ & Αηνκηθνχ πληαγνινγίνπ θαξκάθσλ & πιηθψλ

7

Ινλάδα Σερλεηνχ Κεθξνχ

8

Δηαρείξηζε Γξγαζηεξίσλ (LIS) [Ιηθξνβηνινγηθφ – Βηνρεκηθφ – Αηκαηνινγηθφ]

9

Ζαηξηθφο Φάθεινο Αζζελνχο (EPR)

10

Δηαρείξηζε Υεηξνπξγείσλ

11

Δεκφζην Θνγηζηηθφ (Θνγηζηήξην – Σακείν)

12

Απνζήθεο & Δηαρεηξίζεηο πιηθνχ

13

Φαξκαθείν

14

Γεληθή Θνγηζηηθή (Δηπινγξαθηθφ χζηεκα))

15

Δηαρείξηζε Παγίσλ (Δηπινγξαθηθφ χζηεκα)
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Α/Α

Πξφγξακκα Θνγηζκηθνχ

16

Αλαιπηηθή Θνγηζηηθή

17

Πξνκήζεηεο

18

Δηαηηνιφγην

19

Ειεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν

20

Γηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε κεραλνγξαθηθή δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ Αλνηθηήο πεξίζαιςεο (ησλ εμσηεξηθψλ
αζζελψλ) γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ (e-ΔΑΠΤ) ζηνλ ΓΟΠΤΤ γηα έιεγρν θαη
εθθαζάξηζε

21

Γηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε κεραλνγξαθηθή δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο «Δέζκεπζε πηζηψζεσλ θαη Αλάιεςε
Τπνρξεψζεσλ» (Ιεηξψν Δεζκεχζεσλ)

22

Γηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ απηφκαηε εμαγσγή ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ESY.NET

23

Γηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε κεραλνγξαθηθή δηαρείξηζε ησλ Ηιεηζηψλ Γλνπνηεκέλσλ Κνζειίσλ (ΗΓΚ), ησλ
Δηαγλψζεσλ θαηά ICD-10 θαη ησλ Ζαηξηθψλ Πξάμεσλ

24

Γηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε κεραλνγξαθηθή δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ Ηιεηζηήο πεξίζαιςεο (ησλ εζσηεξηθψλ
αζζελψλ) γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ (e-ΔΑΠΤ) ζηνλ ΓΟΠΤΤ γηα έιεγρν θαη
εθθαζάξηζε

25

Γηδηθφ ινγηζκηθφ (ηερλνινγίαο Web) γηα ηελ απηφκαηε δηαζχλδεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ
Κνζνθνκείνπ κε ην ΓΗΓΒΤΘ γηα έιεγρν ηνπ κεηξψνπ ΓΗΑΠΣΤ ησλ πιηθψλ (λέν ινγηζκηθφ *)

26

Γηδηθφ ινγηζκηθφ (ηερλνινγίαο Web) γηα ηελ απηφκαηε δηαζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο e-ΔΑΠΤ Ηιεηζηήο
Πεξίζαιςεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Κνζνθνκείνπ κε ηνλ ΓΟΠΤΤ γηα ηηο Ειεθηξνληθέο
Αλαγγειίεο ησλ εζσηεξηθψλ αζζελψλ (λέν ινγηζκηθφ *)

27

Γηδηθφ ινγηζκηθφ (ηερλνινγίαο Web) γηα ηελ απηφκαηε δηαζχλδεζε ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ηνπ
Κνζνθνκείνπ κε ην ζχζηεκα e-πληαγνγξάθεζε ηνπ ΓΟΠΤΤ γηα ηα ειεθηξνληθά εμσηεξηθά Παξαπεκπηηθά
ησλ εμεηάζεσλ κε ρξήζε barcode (λέν ινγηζκηθφ *)

28

Γηδηθφ ινγηζκηθφ (ηερλνινγίαο Web) γηα ηε δπλαηφηεηα Δηαζχλδεζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ
Κνζνθνκείνπ κε ην Γζληθφ Ιεηξψν Αζθάιηζεο – Αζθαιηζηηθήο Ζθαλφηεηαο ΑΣΘΑ ηεο ΕΔΖΗΑ γηα ηελ
ηαπηνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν*. (λέν ινγηζκηθφ *)

29

Γλζσκάησζε ηνπ ΗΓΟΗΓΓ (Ηαηαιφγνπ ηεο Γληαίαο Ολνκαηνινγίαο θαη Ησδηθνπνίεζεο ησλ Γξγαζηεξηαθψλ
Γμεηάζεσλ) ζην εγθαηεζηεκέλν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Κνζνθνκείνπ.

30

Γηδηθφ ινγηζκηθφ (ηερλνινγίαο Web) γηα ηελ απηφκαηε δηαζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ ηνπ
Φαξκαθείνπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ινλάδαο ηνπ Κνζνθνκείνπ κε ηελ ΕΔΖΗΑ κέζσ API γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ ησλ θαξκάθσλ ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ (λέν ινγηζκηθφ * απαηηείηαη web
server)

31

Γηδηθφ αζθαιέο ινγηζκηθφ (ηερλνινγίαο Web) γηα απ‟ επζείαο ελεκέξσζε ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ εμέιημε
ησλ ηηκνινγίσλ θαη εληαικάησλ πιεξσκήο ησλ ζην Κνζνθνκείν ρσξίο απαζρφιεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ
Θνγηζηεξίνπ (λέν ινγηζκηθφ * - απαηηείηαη web server θαη Web Site)

32

Πξφγξακκα ζην Αθηηλνινγηθφ Σκήκα πνπ πξνγξακκαηίδεηαη ε εγθαηάζηαζε

Τπνρξεώζεηο θαη επζύλεο Γξγνδόηε (Ννζνθνκείνπ)
Σν Κνζνθνκείν πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ Τπνρξεψζεηο είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηηο εμήο εηδηθέο ππνρξεψζεηο :
1)

Κα κεξηκλά γηα ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο απφ θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.

2)

Κα πξνθπιάζζεη ηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ απφ νπνηαδήπνηε πξφθιεζε δεκηάο, νθεηιφκελεο ζε ππαηηηφηεηα
ππαιιήισλ ηνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ.

3)

Κα γλσζηνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν νπνηαδήπνηε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ
πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ ρσξίο λα πξνβαίλεη κνλνκεξψο ζε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε – παξέκβαζε ή
ηξνπνπνίεζε ζε απηφ, παξά κφλνλ έπεηηα απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ Αλάδνρν.
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4)

Κα δηεπθνιχλεη θαηά ην δπλαηφλ εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κνζνθνκείνπ ηελ
πξφζβαζε ζηειερψλ ηνπ Αλαδφρνπ είηε δηαζθαιίδνληαο δηαβαζκηζκέλε απνκεκαθξπζκέλε πξφζβαζε ηνπ
Αλαδφρνπ, ή κέζσ ADSL γξακκήο ηνπ Κνζνθνκείνπ (ζηνπο Servers θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζηαζκφ εξγαζίαο) είηε
δηεπθνιχλνληαο ηελ επηηφπηα είζνδν ζηειερψλ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή on-site ππεξεζηψλ ζηνπο ρψξνπο
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, κε ζηφρν ηνλ βέιηηζην ηξφπν απνθαηάζηαζεο
ησλ ηπρφλ βιαβψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία δηεπθφιπλζε γηα ηελ ηαρεία εθηέιεζε ησλ
ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.

5)

Κα εθηειεί ηαθηηθά θαη επηκειψο ηελ εξγαζία ηήξεζεο ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο, δειαδή ηεο δηαδηθαζίαο
δηαθχιαμεο (backup) ησλ αξρείσλ, ηα νπνία (αξρεία) θαη ν ηξφπνο εμαγσγήο ηνπο ζα ππνδεηρζνχλ κε γξαπηέο
νδεγίεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη θαηά ηελ ππνγξαθή αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, αλ ρξεηαζζεί, ψζηε ζε
πεξίπησζε αζηνρίαο λα κπνξεί λα γίλεη αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ.
* [Γλεκεξσηηθά, ηα δεδνκέλα ηνπ Κνζνθνκείνπ παίξλνληαη backup ρξεζηκνπνηψληαο ηελ exp utility ηεο
oracle. Απηή θαηεβάδεη ηα δεδνκέλα ζε έλα αξρείν κε ηελ θαηάιεμε .dmp θαη δεκηνπξγεί θαη έλα log αξρείν ην
νπνίν πεξηγξάθεη πνηνχο ρξήζηεο παίξλεη backup θαη ζην ηέινο ηνπ αξρείν ιέεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Π.ρ. φηαλ
φια πήγαλ θαιά “export terminated successfully without warnings”.
H exp utility θαιείηαη κέζσ batch αξρείσλ ηα νπνία είλαη πξνγξακκαηηζκέλα λα ηξέρνπλ έλα θάζε κέξα. Αθφκε, γηα
ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ γίλεηαη compression ησλ αξρείσλ ηνπ backup.
χκθσλα κε ηα δηεζλψο πξνβιεπφκελα, πξέπεη θάζε εκέξα ν πιεξνθνξηθφο ηνπ θνξέα (Κνζνθνκείν ζηελ
πεξίπησζε απηή) λα ειέγρεη ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ησλ αξρείσλ backup θαη ην αληίζηνηρν log αξρείν. Ηαη
γηα λα θξαηάεη πεξηζζφηεξν απφ κία εβδνκάδα, πξέπεη λα ηα αληηγξάθεη ζε θάπνην άιιν server ή/θαη tape.
Φπζηθά κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή θάπνηνο λα ειέγμεη ηα backup αξρεία, εάλ δηαβάδνληαη, γξάθνληαο ηελ παξαθάησ
εληνιή : Imp system/pass@dblam.dypesterea.gr file=nameofbackufile.dmp log=newlogfile.log full=y show=y–

Ε

εληνιή απηή απιψο δηαβάδεη ην backup αξρείν θαη δείρλεη ζηελ νζφλε, ηη πεξηέρεη θαη ηα γξάθεη θαη ζην log αξρείν.
Ε ζπληήξεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ backup θαη ν έιεγρνο ηνπ, φπσο θαη νη αιιαγέο ησλ δηαδηθαζηψλ γίλνληαη κε ηε
ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδφρνπ, αθνινπζψληαο ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Σκ. Πιεξνθνξηθήο].
6)

Κα ρξεζηκνπνηεί ηα πξνγξάκκαηα ζε ζπζηήκαηα ΕΤ ζχκθσλα κε ηα ειάρηζηα ζηάληαξλη πνπ έρεη ζέζεη ν
Αλάδνρνο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ
πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ.

7)

Κα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (UPS) ζηνπο Ηεληξηθνχο Γμππεξεηεηέο γηα πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ή πηψζε
ηάζεο ηνπ ξεχκαηνο.

8)

Κα ρξεζηκνπνηεί αλαιψζηκα (δηζθέηεο, θηι) πνπ ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζπζηήκαηνο ΕΤ.
Σν Ννζνθνκείν επζύλεηαη γηα πξνβιήκαηα ή δπζιεηηνπξγίεο πνπ νθείινληαη ζε κία από ηηο παξαθάησ

αηηίεο (ρσξίο παξέκβαζε ή επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ):
1)

Αζηνρία ή θαηαζηξνθή ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία έρνπλ

εγθαηαζηαζεί ηα

πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.
2)

Θεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ ζε πεξηβάιινλ Ε/Τ πνπ δελ πιεξνί ηηο αλαγθαίεο πξνδηαγξαθέο πνπ
ζέηεη ν Αλάδνρνο, κε βάζε ην πινπνηεζέλ ΟΠΤ ηεο ηεξεάο Γιιάδαο.

3)

Ακέιεηα ηαθηηθήο θχιαμεο αξρείσλ (back up).

4)

Οηαζδήπνηε θχζεσο κε εμνπζηνδνηεκέλε παξέκβαζε ζηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ. Γπηπιένλ ν Γξγνδφηεο
θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ πιεπξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θαη
θάζε ζπλεξγαδφκελνπ κε απηφλ. Απνδεδεηγκέλε αζέηεζε ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ ηνπ Κνζνθνκείνπ αίξεη θάζε
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Κνζνθνκείν γηα δπζιεηηνπξγία ή δεκία ζην Έξγν ή/θαη ην Κνζνθνκείν.

5)

Γγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ ηξίησλ, πνπ επηθέξνπλ βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ζηα αξρεία ησλ πξνγξακκάησλ
ινγηζκηθνχ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη έγθξηζε απηνχ.
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6)

Ακέιεηα ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ (UPS) ζηνπο Ηεληξηθνχο Γμππεξεηεηέο γηα πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ή
πηψζε ηάζεο ηνπ ξεχκαηνο.
ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο πξνβιήκαηνο ή δπζιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ (ρσξίο παξέκβαζε ή

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ) ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ φπνησλ πξνθιεζεηζψλ δεκηψλ/δπζιεηηνπξγίαο, βαξχλεη
απνθιεηζηηθά ην Κνζνθνκείν, θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. Ο ηηκνθαηάινγνο ηνπ θφζηνπο ησλ
δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο θνηλνπνηείηαη ζην Κνζνθνκείν κε ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνχζεο ζχκβαζεο.
Χο ζθάικα ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ (ινγηθφ ή ππνινγηζηηθφ) θαζνξίδεηαη ξεηά κε ηελ παξνχζα, κφλν
νηηδήπνηε ηα ζηειέρε ηνπ Κνζνθνκείνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ παξνπζία ζηειερψλ ηνπ Αλάδνρνπ ή λα
ηεθκεξηψζνπλ κε ηε ρξήζε αξρείσλ θαηαγξαθήο (log files).
Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Τπνρξεώζεσλ Αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηώλ SLA
Τπεξεζίεο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο
Ιε ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, παξέρνληαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο ππνζηεξηδφκελεο απφ
νκάδα αηφκσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Οη ππεξεζίεο αθνξνχλ:


Τπεξεζίεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ΠΤ κε ζθνπφ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ
ζπζηήκαηνο ζην Κνζνθνκείν (Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Θνγηζηηθή)



Γπηπιένλ ππεξεζίεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΠΤ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ πνπ δελ είραλ
πξνβιεθζεί, ή επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ άιιαμαλ ή ελεξγνπνηήζεθαλ κεηά ην πέξαο ηνπ Έξγνπ ΟΠΤ



πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ζέκαηα παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο

Θα θαηαβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πιήξεο ζπκβαηφηεηα ζηελ
πεξίπησζε εμειίμεσλ ή αιιαγψλ ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο θαη νη νπνίεο ζα ιάβνπλ ρψξα κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ
ΠΤ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη:


Ε ζπλερήο ζπληήξεζε ηεο κνξθήο θσδηθψλ ψζηε ηα ππνζπζηήκαηα εθαξκνγψλ λα κπνξνχλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ
ελαξκφληζή ησλ κε ηηο φπνηεο λέεο κνξθέο θσδηθνπνίεζεο απαηηήζεη ην Τ.Τ.Η.Α.

(π.ρ. πιηθψλ, δηαγλψζεσλ,

θαξκάθσλ, ππεξεζηψλ θαη άιισλ νκάδσλ δεδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί ζην
Κνζνθνκείν (πρ GMDN, CPV, ΓΟΦ, KEN) ή πνπ ζα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία).


Έγθαηξε αλαλέσζε ηηκψλ θαξκάθσλ, πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ (βάζεη ιίζηαο αξκφδησλ Τπνπξγείσλ).



Κέεο εθηππψζεηο / αλαθνξέο, εθφζνλ ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα θαη δελ επεξεάδεηαη ε ζπλνιηθή δνκή
ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ή θαη ηεο Βάζεο δεδνκέλσλ.



Οη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ ή / θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο.



Παξνρή πξφζβαζεο ζην Help Desk ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (Η.Χ.Η.), ην νπνίν
πεξηιακβάλεη:
o

Γπίιπζε απνξηψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Κνζνθνκείνπ ζηε ιεηηνπξγία ησλ
εθαξκνγψλ (γηα εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ δελ έρνπλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζην Κνζνθνκείν,
ρσξίο επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη remotely ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο πξνο
ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ Σκ. Πιεξνθνξηθήο ηνπ Κνζνθνκείνπ, ψζηε απηά ζηε ζπλέρεηα λα
εθπαηδεχνπλ ηνπο λένπο ρξήζηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ
Κνζνθνκείνπ. Αλ παξνιαπηά ρξεηαζζεί ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν ζ΄απηή ηε πξνζπάζεηα,
ζα παξέρεηαη πεξηζηαζηαθά, επίζεο remotely, κεηά απφ ζπλελλφεζε).

o

Παξνρή πξφζζεηεο (εθηθηήο) παξακεηξνπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ.
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o

Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα θαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ απφ ηνπο
ρξήζηεο ηνπ Κνζνθνκείνπ.



Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Κνζνθνκείνπ



Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ παξακεηξνπνίεζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ δηθηχνπ Ε/Τ (LAN) θαη ηεο Βάζεο Δεδνκέλσλ ηνπ Κνζνθνκείνπ, πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ
ηνπ Αλαδφρνπ.



Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο βαζηθψλ αξρείσλ (π.ρ. ελεκέξσζε λένπ δειηίνπ ηηκψλ θαξκάθσλ ζην Φαξκαθείν
θαη ζην Γξ. Κνζειίσλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη θνηλή ζπκθσλία φισλ ησλ Ινλάδσλ Τγείαο ηεο
ηεξεάο Γιιάδαο ιφγσ εθαξκνγήο ηνπ ΟΠΤ.



Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο πξνο ην
αξκφδην ππεξεζηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κνζνθνκείνπ, αιιά θαη πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο-ινγηζηέο ηνπ
Κνζνθνκείνπ.
o

Τπνζηήξημε ρξεζηψλ θαη εμσηεξηθψλ ινγηζηψλ ηνπ Κνζνθνκείνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ, (remotely & αλ θξηζεί
αλαγθαίν on-site), ζρεηηθά κε ηελ παξακεηξνπνίεζε:


ησλ Παξαζηαηηθψλ ησλ Δηαρεηξίζεσλ θαη ηνπ Γξαθείνπ Κνζειεηψλ ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη ηα
αληίζηνηρα άξζξα ζηε Γεληθή Θνγηζηηθή.



ησλ ζπλδέζεσλ πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ, νκάδσλ εηδψλ, θσδηθψλ ΦΠΑ, θσδηθψλ πξνυπνινγηζκνχ,
ινγαξηαζκψλ ηξαπεδψλ, θξαηήζεσλ, ππεξεζηψλ κε ινγαξηαζκνχο Γεληθήο Θνγηζηηθήο.



ησλ ινγαξηαζκψλ απνζβέζεσλ ησλ Παγίσλ.



ησλ ινγαξηαζκψλ Σάμεσο.



ησλ παξαζηαηηθψλ θαη νκάδσλ εηδψλ ηεο δηαρείξηζεο Ιε Αλαισζίκσλ ψζηε λα ελεκεξψλεηαη
απηφκαηα ην Ιεηξψν Παγίσλ.

o

Παξακεηξνπνίεζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε :


ηε καδηθή εηζαγσγή ινγαξηαζκψλ Θνγηζηηθνχ ζρεδίνπ ή ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε πεξίπησζε αιιαγήο
κνξθήο θσδηθνχ



ηε δεκηνπξγία λέαο ρξήζεο, κεηαθνξάο παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζπλδέζεσλ θαη ηνπ Θνγηζηηθνχ ζρεδίνπ
απφ ηελ πξνεγνχκελε.



ηε δεκηνπξγία λέσλ εθηππψζεσλ ή ηξνπνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε
πξνεδξηθφ δηάηαγκα ή νδεγία ηνπ Ηψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα
δεδνκέλα θαη δελ επεξεάδεηαη ε ζπλνιηθή δνκή ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ή θαη ηεο Βάζεο
δεδνκέλσλ.

o

Έιεγρνο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ιάζε θαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ ελεκέξσζε ηεο Γεληθήο
Θνγηζηηθήο (ινγαξηαζκνί ηάμεο, Δεκφζην Θνγηζηηθφ, Δηαρεηξίζεηο, Γξαθείν Κνζειεηψλ, Πάγηα) ψζηε λα είλαη
έγθαηξε ε απνζθαικάησζή ηνπ.

Δηαζθάιηζε Καιήο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνύ Γθαξκνγώλ
Η Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισμικού Εφαρμογώμ περιλαμβάμει:


Απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bugs)



Βειηηψζεηο, παξάδνζε - εγθαηάζηαζε ηπρφλ λέσλ εθδφζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ.
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Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ
ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ.



Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο θαιχπηνπλ φια ηα πξντφληα Θνγηζκηθνχ Γθαξκνγψλ πνπ έρνπλ
εγθαηαζηαζεί, πινπνηεζεί ή/θαη παξακεηξνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ηνπ Έξγνπ (ΟΠΤ πξψελ
ΠεΤΠ ηεξεάο Γιιάδαο) ή κεηά απφ ζπκθσλία κε ην Κνζνθνκείν.

Απνθαηάζηαζε θαικάησλ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ζθαικάησλ (bugs) ηνπ Θνγηζκηθνχ Γθαξκνγψλ. Ο Αλάδνρνο ζα
παξέρεη εθπαίδεπζε ζηηο αιιαγέο ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη, εθφζνλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν (ζπλελλφεζε
Αλαδφρνπ – Φνξέα), αιιηψο ζα απνζηέιιεη ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ θπιιάδην.
Παξνρή Νέσλ Γθδόζεσλ ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ
Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ηνλ Γξγνδφηε γηα θάζε λέα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ππνβάιινληαο ηηο επίζεκεο
αλαθνηλψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη λέεο εθδφζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ ιφγσ
δηαθνξνπνίεζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ εθδφζεσλ, ζε πιήξε θαη νκαιή ιεηηνπξγία. πγθεθξηκέλα, ζα
δηαηίζεληαη, ζα εγθαζίζηαληαη θαη ζα παξακεηξνπνηνχληαη νη λέεο εθδφζεηο (Versions, Releases, patches θιπ.) πνπ
δηαλέκνληαη δσξεάλ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη κε ηελ άδεηα ηνπ Γξγνδφηε εληφο 60
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο λέεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαηά
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ SLA. O Γξγνδφηεο δχλαηαη λα απνδερζεί ή λα απνξξίςεη ηα
αλσηέξσ θαηά ηε βνχιεζή ηνπ, αλαιακβάλνληαο πιήξσο ηελ επζχλε γηα ηπρφλ επηπηψζεηο, ζε πεξίπησζε άξλεζήο
ηνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ εθδφζεσλ ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ
Γξακκή Άκεζεο Βνήζεηαο (Helpdesk)
Ε Γξακκή Άκεζεο Βνήζεηαο (helpdesk) ζα είλαη πξνζηηή ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ
Κνζνθνκείνπ θαη ζα παξέρεη ηειεθσληθή βνήζεηα ζε πξψην (Α‟) επίπεδν παξέκβαζεο θαη επί ηφπνπ επίζθεςε ζε
δεχηεξν (Β‟) επίπεδν παξέκβαζεο (κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επαξθήο ε ηειεθσληθή βνήζεηα ζε πξψην Α΄ επίπεδν
επέκβαζεο θαη κφλνλ εθφζνλ ην «πξφβιεκα» αθνξά bug ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ). Ε γξακκή άκεζεο βνήζεηαο ζαλ
ππεξεζία ζα πινπνηεζεί ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε ξνή πνπ
πεξηγξάθεη πιήξσο ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ηνπ ΠΤ.
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Δηεπθξηλίζεηο:
Ε απνζηνιή ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο on-site γίλεηαη αθνχ δηεξεπλεζεί θαη επηβεβαησζεί
απφ ηνλ Αλάδνρν φηη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο on-site. Ο Αλάδνρνο
εηδνπνηεί ην Φνξέα γηα ηελ επίζθεςε on-site.
Γλδεηθηηθά, νη πξνυπνζέζεηο απηέο αθνξνχλ:
Γπαξθήο δηεξεχλεζε πξνβιήκαηνο απφ νκάδα ηεο θαηαζθεπήο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ
λέσλ πιηθψλ-ινγηζκηθψλ, παξνπζία ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κνζνθνκείνπ (ηκήκα Πιεξνθνξηθήο, ηκήκα
Γξγαζηεξίσλ, θιπ)
Τπνζηήξημε Α΄ Γπηπέδνπ
Σν Help Desk είλαη ην ππεχζπλν ηκήκα γηα ηελ αλαγγειία θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηα νπνία ζα
πξέπεη λα μεθηλά άκεζα δηαδηθαζία απνκαθξπζκέλεο επίιπζήο ηνπο απφ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ Αλαδφρνπ.
Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη αθνξνχλ ηα παξαθάησ:
o

Τπνζηήξημε ρξήζεο
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Αθνξά θπξίσο ζπκβνπιέο ηνπ ηχπνπ «πσο (how-to)», είλαη δειαδή ππεξεζίεο επηθεληξσκέλεο ζηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηελ θαιή ξχζκηζε ηνπο θαη ηηο ηεθκεξησκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπο.
o

Γπίιπζε ζεκάησλ ρξήζεο
Αθνξά ζε ζέκαηα πνπ κπνξεί λα απαηηνχλ εηδηθή παξνρή απνκαθξπζκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα
ηελ εθαξκνγή δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη απαηηείηαη ε απνκαθξπζκέλε «ζπλδξνκή /
παξέκβαζε» ηνπ Αλαδφρνπ (πρ άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ, ζχλδεζε λένπ πιηθνχ κε ινγηζηηθφ ζρέδην,
πξνζδηνξηζκφο λένπ θέληξνπ θφζηνπο θιπ) γηα επηρεηξεζηαθή δηεπθφιπλζε ηνπ Φνξέα.

o

Βνήζεηα ζηελ εγθαηάζηαζε
Αθνξά εξγαζίεο γηα ηελ παξνρή απνκαθξπζκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ζηελ
εγθαηάζηαζε θαη ηε ξχζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ, αθφκα θαη ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη
κεξηθψλ εθαξκνγψλ πνπ πηζαλψο λα ην απαηηνχλ (ζε επίπεδν ζηαζκνχ εξγαζίαο).

o

Απνκφλσζε ιαζψλ
Αθνξά εξγαζίεο γηα ηελ αλεχξεζε θαη απνκφλσζε ηεο πεγήο ησλ πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ.
Γίλεηαη πξψηα αλίρλεπζε θαη κία πξψηε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ (trouble shooting) θαη εθφζνλ ε επίιπζή
ηνπ αλακέλεηαη λα είλαη καθξφρξνλε κπνξεί λα αθνινπζεζεί κηα άιιε ελδηάκεζε ιχζε (workarounds).

o

Γπίιπζε εξσηεκάησλ / πξνβιεκάησλ απφ εζθαικέλε ρξήζε
Αθνξά ζε εζθαικέλε ρξήζε πνπ νδήγεζε ζε ιάζνο ιεηηνπξγία / απνηέιεζκα (π.ρ. θιείζηκν ηακείνπ, ιάζνο
ινγηζηηθή θαηαρψξεζε / εγγξαθή). Πεξηιακβάλεη θαη απνκαθξπζκέλε παξέκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα
απνθαηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο εζθαικέλεο ρξήζεο (π.ρ. αληηινγηζκνί θ.ιπ.)

o

Γπίιπζε πξνβιεκάησλ
Αθνξά εξγαζίεο γηα ηελ επίιπζε θάζε είδνπο πξνβιήκαηνο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (πνπ πινπνηήζεθε ζηα
πιαίζηα ηνπ ΟΠΤ) ζην Κνζνθνκείν.

Τπνζηήξημε Β΄ Γπηπέδνπ
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφβιεκα δελ είλαη δπλαηφ λα ιπζεί ηειεθσληθά, ν Αλάδνρνο θξνληίδεη γηα ηελ επηηφπνπ
επίζθεςε αξκφδηνπ εηδηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Κνζνθνκείν, φπνπ πξνέθπςε ην αλαγγειζέλ πξφβιεκα.
Ηαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ εηδηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Κνζνθνκείν θαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, ην
εηδηθφ πξνζσπηθφ ζπκπιεξψλεη Δειηίν Σερληθήο Τπνζηήξημεο πνπ αλαθέξεη ηε βιάβε φπσο απηή αλαθέξζεθε αξρηθά,
ηε ιχζε πνπ δφζεθε, ελψ παξάιιεια θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ηελ εκεξνκελία άθημήο ηνπ θαη ην ρξφλν
αλαρψξεζήο ηνπ. Σν έγγξαθν, αθνχ ζπκπιεξσζεί, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηνπηθά ππεχζπλν πιεξνθνξηθήο θαη θάζε
πιεπξά (Πειάηεο-Γξγνδφηεο θαη Αλάδνρνο) θξαηά απφ έλα ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν, βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ ηεξεί ν Αλάδνρνο (Computer Team) ζχκθσλα κε ην
πξφηππν BS EN ISO 9001:2008.
Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαη ελεξγεηώλ απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ζην Πξόγξακκα Παξαθνινύζεζεο
Γιέγρνπ θαη Γπίιπζεο (ΠΓΓΠ)
ην ινγηζκηθφ ΠΓΓΠ θαηαγξάθνληαη (κφλνλ απφ ζπγθεθξηκέλα εμνπζηνδνηεκέλα ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ
Κνζνθνκείνπ) γηα θάζε πξφβιεκα, ηα ζηνηρεία αλαγγειίαο ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο απηφ αλαθέξεηαη, ελψ παξάιιεια
εηζάγεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα αλαθνξάο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Γπίζεο θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο, φπσο απηά έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα αληίζηνηρα Δειηία
Σερληθήο Τπνζηήξημεο απφ ηνπο ηερληθνχο. Ιε ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ζην
ζχζηεκα, ιήγεη θαη ην πεξηζηαηηθφ επηηπρψο.
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Οκάδα Σερληθήο Τπνζηήξημεο

Όιεο νη παξαπάλσ Τπεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηελ Σερληθή Οκάδα Τπνζηήξημεο (ΣΟΤ) ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο θέξεη
ηελ επζχλε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ηνπ Κνζνθνκείν (πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε) κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.
Μέζνδνη επηθνηλσλίαο κε ηελ ΣΟΤ
Ε αίηεζε γηα ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ γίλεηαη κε ηειέθσλν, fax ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν πξνο ηελ ΣΟΤ, αλάινγα κε
ηελ ζνβαξφηεηα ησλ αηηεκάησλ. Ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αίηεζεο ζα θαηαγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο
παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ.
ρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνζηεξίδεη ην Κνζνθνκείν, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην
νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πγείαο θαη εηδηθφηεξα κέζσ Γξακκήο Άκεζεο Βνήζεηαο (helpdesk).
Ε Γξακκή Άκεζεο Βνήζεηαο (helpdesk) ζα είλαη πξνζηηή ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηειεθσληθήο
ζχλδεζεο, fax θαη email πνπ ζα έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Γξγνδφηε απφ ηνλ Αλάδνρν, φπσο επίζεο θαη ε ιίζηα κε ηα
νλνκαηεπψλπκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ππαιιήισλ ππνζηήξημεο ηνπ Αλαδφρνπ αλά εθαξκνγή ινγηζκηθνχ,
θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ππνζηήξημεο ησλ εθαξκνγψλ λογισμικού του Αμαδόχου.
Ε γξακκή απηή ζα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο θνηλήο ππνζηήξημεο φισλ ησλ ρξεζηψλ φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ ηνπ Γξγνδφηε, πνπ αθνξνχλ ζηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο
ζειίδεο 2 θαη 3 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Ιέζσ ηνπ Helpdesk ζα δηνρεηεχνληαη θαη ζα δξνκνινγνχληαη ηα αηηήκαηα (γηα εμ‟ απνζηάζεσο ή επί ηφπνπ επίιπζε
πξνβιεκάησλ) ζηελ ΣΟΤ.
Μεηξήζεηο θαη Αλαθνξέο
ην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πκβνιαίνπ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζην Κνζνθνκείν θαη ζα θνηλνπνηεί ζηε
Δ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηεο 5εο ΤΠΓ (it@dypethessaly.gr) ηηο παξαθάησ αλαθνξέο κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί:
Σίηινο Αλαθνξάο
Υξφλνη απάληεζεο αλαγγειηψλ αλά επίπεδν ζπνπδαηφηεηαο ΗΧΗ

Πεξίνδνο
Αλαθνξάο
3Ιεληαία

Σξφπνο Τπνβνιήο
Ειεθηξνληθή
Αλαθνξά

Υξφλνη αλάιεςεο επζχλεο απνθαηάζηαζεο αλά επίπεδν ζπνπδαηφηεηαο

3Ιεληαία

Ειεθηξνληθή
Αλαθνξά

Υξφλνη απνθαηάζηαζεο αλά επίπεδν ζπνπδαηφηεηαο

3Ιεληαία

Ειεθηξνληθή
Αλαθνξά

Αξηζκφο Πεξηζηαηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ εληφο ηεο πεξηφδνπ Αλαθνξάο

3Ιεληαία

Ειεθηξνληθή
Αλαθνξά

Αλάιπζε Πεξηζηαηηθψλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο (αλνηθηφ, αλακέλεη

3Ιεληαία

επίιπζε, θιεηζηφ) θαη ην επίπεδν ζπνπδαηφηεηαο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ

Ειεθηξνληθή
Αλαθνξά

αλαθνξάο
Αξηζκφο Πξνβιεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ εληφο ηεο πεξηφδνπ Αλαθνξάο

3Ιεληαία

Ειεθηξνληθή
Αλαθνξά

Αλάιπζε Πξνβιεκάησλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο (αλνηθηφ, αλακέλεη

3Ιεληαία

επίιπζε, θιεηζηφ, κε αληηκεησπίζηκν) θαη ην επίπεδν ζπνπδαηφηεηαο ζην ηέινο
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Πεξίνδνο

Σίηινο Αλαθνξάο

Αλαθνξάο

Σξφπνο Τπνβνιήο

ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
Αξηζκφο λέσλ θαηαρσξήζεσλ Γλσζηψλ Πξνβιεκάησλ ζην ζρεηηθφ κεηξψν

3Ιεληαία

Ειεθηξνληθή

εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
Πεξηγξαθή ελεξγεηψλ πξνιεπηηθήο δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ ησλ εθαξκνγψλ

Αλαθνξά
3Ιεληαία

Ειεθηξνληθή

ινγηζκηθνχ εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο (π.ρ. αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνχ)
Αξηζκφο πεξηζηαηηθψλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ απφ ην help desk ρσξίο

Αλαθνξά
3Ιεληαία

Ειεθηξνληθή

απαίηεζε επηηφπηαο παξέκβαζεο ηεο ΣΟΤ εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο

Αλαθνξά

Οη παξαπάλσ αλαθνξέο ζα ππνβάιινληαη εληφο δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο εθάζηνηε
πεξηφδνπ αλαθνξάο.
Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζηα αξρεία βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθχπηνπλ νη παξαπάλσ αλαθνξέο ζε
εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ηνπ Κνζνθνκείνπ ή θαη ηεο 5εο ΤΠΓ θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο κία εξγάζηκε κέξα
λσξίηεξα.
Δηαδηθαζία Ιεξάξρεζεο – Υαξαθηεξηζκνύ ησλ Πξνβιεκάησλ (βιαβώλ) ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ
Ε Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία µε ην Φνξέα νξίδεη ηέζζεξα επίπεδα ζνβαξφηεηαο ησλ πξνβιεµάησλ (βιαβψλ), φπσο
θαίλεηαη παξαθάησ :
ΓΠΓΙΓΟΝ: Απαηηείηαη Άµεζε Γπέµβαζε - Τπνβνιή ζέµαηνο µέζσ ηειέθσλνπ, fax ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ. Αθνξά
πξνβιήµαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία κέξνπο ή/θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ θαη
ιεηηνπξγηψλ.
ΤΦΗΛΟ: Απαηηείηαη ηαρεία επέµβαζε - Τπνβνιή ζέµαηνο µέζσ ηειέθσλνπ, fax, ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ.
Αθνξά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θξίζηµεο ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεµάησλ, ρξνληθά επαίζζεηεο.
ΜΓΣΡΙΟ: Απαηηείηαη επέµβαζε - Τπνβνιή ζέµαηνο µέζσ ηειέθσλνπ, fax ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ. Αθνξά
πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε µε θξίζηµεο ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεµάησλ, φρη ρξνληθά επαίζζεηεο.
ΥΑΜΗΛΟ: ∆ίρσο ζεµαληηθφ αληίθηππν - Τπνβνιή ζέµαηνο µέζσ ηειέθσλνπ, fax ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Αθνξά
πξνβιήµαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε µεµνλσµέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πζηήµαηνο, δίρσο αληίθηππν ζηελ νµαιή θαη
αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο εθάζηνηε κνλάδαο πγείαο.
Ακολουθεί ο Πίμακας 2 με τημ προτειμόμεμη «Κατηγοριοποίηση Σοβαρότητας Προβλήματος αμά Λειτουργία».
Θεηηνπξγία
ΒΑΗ ΔΓΔΟΜΓΝΧΝ -Πξνβιήκαηα ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ
δεδνκέλσλ πνπ πξνθαινχλ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο
«πηψζε βάζεο» ή «πηψζε ζπζηήκαηνο»
Ηξίζηκεο Θεηηνπξγίεο Ζαηξηθνχ Τπνζπζηήκαηνο (Κνζειεπηηθή Τπεξεζία,
Ζαηξηθά Πξσηφθνιια, Ζαηξηθά Πνξίζκαηα, Δηαγλψζεηο θαη Ζαηξηθφ Ζζηνξηθφ)
Ηξίζηκεο Δηαζχλδεζε ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (αλαιπηέο) κε ην

νβαξφηεηα
Πξνβιήκαηνο
Γπείγνλ
Γπείγνλ
Γπείγνλ
Γπείγνλ
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Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γξγαζηεξίσλ ζηα εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα

Ηξίζηκεο Θεηηνπξγίεο Τπνζπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Αζζελψλ ζε ζρέζε κε ην
Ζαηξηθφ Τπνζχζηεκα (Γπείγνληα Πεξηζηαηηθά, Ζαηξηθέο Πξάμεηο, Γμσηεξηθά

Γπείγνλ

Ζαηξεία)
Δεηήκαηα Αζθάιεηαο Δεδνκέλσλ

Γπείγνλ

Θεηηνπξγίεο Δηαδηθαζηψλ Αλάιπζεο Ζαηξηθψλ εμεηάζεσλ

Γπείγνλ

ΓΡΑΦΓΙΟ ΚΙΝΗΗ
Ηαηαρψξεζε ζηνηρείσλ αζζελψλ

Τςειή

Γληνιέο Γηζαγσγήο Αζζελψλ

Τςειή

Ιεηαθηλήζεηο - Δηαθνκηδέο

Τςειή

Γληνιέο Γμφδνπ

Τςειή

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΑΘΓΝΧΝ

Τςειή

Online ελεκέξσζε ρξεψζεσλ

Τςειή

Δηαρείξηζε ΙΣΚ (ζπλεδξίεο - πιηθά - ρξεψζεηο)

Τςειή

Δηαζπλδέζεηο (θαξκαθείν - δηαρεηξίζεηο - θιηληθέο)

Τςειή

ΡΑΝΣΓΒΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΓΙΑ ΓΙ

Τςειή

Ηαηαρψξεζε ξαληεβνχ

Τςειή

Πξνγξακκαηηζκφο ηαηξείσλ - δηαζεζηκφηεηεο

Τςειή

Πξνζέιεπζε αζζελψλ

Τςειή

Έθδνζε ΑΠΤ - Σηκνιφγεζε

Τςειή

Έθδνζε θαηαζηάζεσλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ

Τςειή

Παξαπεκπηηθφ πξνο εξγαζηήξηα

Τςειή

ΓΡΑΜΜΑΣΓΙΑ ΣΓΠ

Τςειή

Ηαηαρψξεζε πεξηζηαηηθνχ

Τςειή

Γληνιή Έθηαθηεο Γηζαγσγήο

Τςειή

Παξαπεκπηηθφ πξνο εξγαζηήξηα

Τςειή
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Ζαηξηθφο Φάθεινο

Ιέηξηα

ΦΑΡΜΑΚΓΙΟ
Παξαγγειίεο πξνο πξνκεζεπηέο

Υακειή

Ηαηαρψξεζε ΔΑ - Σηκνινγίσλ

Υακειή

Γμαγσγέο πξνο θιηληθέο

Τςειή

Υνξεγήζεηο ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο

Τςειή

Ζζνδχγην

Ιέηξηα

Αηνκηθφ πληαγνιφγην (θιηληθέο)

Τςειή

Παξαθνινχζεζε Παξηίδσλ - Οξίσλ Αζθαιείαο

Υακειή

Δξαζηηθέο Οπζίεο - Ζζνδχλακα

Υακειή

Δηαρείξηζε Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ

Ιέηξηα

Δηαρείξηζε Καξθσηηθψλ

Ιέηξηα

Δηαρείξηζε Αληηδξαζηεξίσλ

Ιέηξηα

Δηαζπλδέζεηο (Θνγηζηήξην αζζελψλ - θιηληθέο - Θνγηζηήξην)

Τςειή

Γθηππψζεηο - ηαηηζηηθά

Υακειή

ΚΛΙΝΙΚΓ

Τςειή

Ηαηαρσξήζεηο Γηζαγσγψλ

Τςειή

Παξαγγειίεο θαξκάθσλ

Τςειή

Ηαηαρψξεζε Αγσγψλ

Τςειή

Παξαγγειίεο εμεηάζεσλ

Τςειή

Παξαγγειίεο ρξενχκελσλ πιηθψλ

Τςειή

Πιάλν νξφθνπ - Δηαρείξηζε θιηλψλ

Τςειή

Γμηηήξηα - Δηαγλψζεηο

Τςειή

Υνξεγήζεηο

Τςειή

Πιάλν θξνληίδαο

Ιέηξηα
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Ιέηξηα

Θνγνδνζία

Ιέηξηα

ΓΞΧΣΓΡΙΚΑ ΙΑΣΡΓΙΑ

Τςειή

Ηαηαγξαθή Ζζηνξηθνχ

Τςειή

πληαγνγξάθεζε

Τςειή

Παξαπεκπηηθά

Τςειή

Δηαγλψζεηο

Τςειή

ΓΡΓΑΣΗΡΙΑ Γθαξκνγή ινγηζκηθνχ

Τςειή

Ειεθηξνληθή παξαιαβή παξαπεκπηηθψλ απφ θιηληθέο

Τςειή

Απνζηνιή απνηειεζκάησλ

Τςειή

Ειεθηξνληθή παξαιαβή παξαπεκπηηθψλ απφ εμσηεξηθά

Τςειή

ηνηρεία αζζελή δηαζέζηκα ειεθηξνληθά

Τςειή

Δεηήκαηα θαζεκεξηλψλ εθηππψζεσλ

Τςειή

Έθδνζε αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ (κεληαία – ηξηκεληαία, θιπ)

Ιέηξηα

ΓΡΓΑΣΗΡΙΑ-Βιάβε ζηελ δηαζχλδεζε δεπηεξεχνληνο ηαηξηθνχ κεραλήκαηνο

Ιέηξηα

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

Ιέηξηα

Έθδνζε Γληαικάησλ

Ιέηξηα

Έθδνζε Γξακκαηίσλ Γίζπξαμεο

Ιέηξηα

Έθδνζε - Ηαηαρψξεζε Γπηηαγψλ

Ιέηξηα

Παξαθνινχζεζε Σξαπεδηθψλ Θνγαξηαζκψλ

Ιέηξηα

Ηαηάξηηζε Πξνυπνινγηζκνχ

Υακειή

Απνινγηζκφο - έιεγρνο απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ

Ιέηξηα

Γίζπξαμε θαη απφδνζε Ηξαηήζεσλ

Ιέηξηα

Αλαθνξέο (3κεληαίεο, ζηαηηζηηθά πξνο ΤΠΓ)

Υακειή

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ -Γέθπξεο (Κνζήιηα, Δηαρεηξίζεηο, Ιηζζνδνζία, θιπ)

Τςειή
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ΔΙΑΥΓΙΡΙΓΙ
Παξαγγειίεο πξνο πξνκεζεπηέο

Υακειή

Ηαηαρψξεζε ΔΑ - Σηκνινγίσλ

Υακειή

Γμαγσγέο απφ απνζήθε πξνο θιηληθέο

Τςειή

Δηαρείξηζε αηηεκάησλ ρνξήγεζεο

Τςειή

Απεπζείαο εμαγσγέο (ρσξίο απνζήθεπζε)

Ιέηξηα

Ζζνδχγην

Ιέηξηα

Παξαθνινχζεζε Παξηίδσλ - Οξίσλ Αζθαιείαο

Ιέηξηα

Αλαθνξέο

Ιέηξηα

Γέθπξεο (θιηληθέο, πξνκήζεηεο, Θνγηζηήξην πάγηα)

Ιέηξηα

Πνζνηηθή θάιπςε (Γξαθηθή Ύιε, Σξφθηκα, Ζκαηηζκφο, Ηαζαξηφηεηα,
Τγεηνλνκηθφ, Αληηδξαζηήξηα, Σερληθή)

Ιέηξηα

ΠΡΟΜΗΘΓΙΓ
Παξαγγειίεο πξνο πξνκεζεπηέο

Ιέηξηα

Δηελέξγεηα Δηαγσληζκψλ (Πξνδηαγξαθέο, Αμηνιφγεζε)

Ιέηξηα

Ηαηαρψξεζε πκβάζεσλ

Ιέηξηα

Τπφινηπα Τθηζηάκελσλ πκβάζεσλ

Ιέηξηα

Δηαρείξηζε εμσζπκβαηηθψλ

Ιέηξηα

Γέθπξεο (Δηαρεηξίζεηο)

Ιέηξηα

ΓΓΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ
Παξαθνινχζεζε Άξζξσλ

Υακειή

Ιεληαίεο ζεσξήζεηο - Ζζνινγηζκφο

Υακειή

Γλεκέξσζε - πκθσλίεο κε Δηαρεηξίζεηο, Πάγηα, Κνζήιηα, ΔΘ)

Υακειή

ΠΑΓΙΑ

Υακειή

Ιεηξψν Παγίσλ

Υακειή
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Αγνξέο Παγίσλ

Υακειή

Τπνινγηζκφο απνζβέζεσλ

Υακειή

Θέζε εγθαηάζηαζεο

Υακειή

Γέθπξεο (ΓΘ)

Υακειή

ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΚΟ

Υακειή

Παξακεηξνπνίεζε (Ιεξίδεο, Θεξκίδεο, Ιελνχ, Δίαηηεο θιπ)

Υακειή

Παξαγγειίεο πξνο απνζήθε ηξνθίκσλ - καγεηξείν

Υακειή

Γθηππψζεηο πξνο καγεηξείν

Υακειή

Δηαζχλδεζε κε θιηληθέο

Υακειή

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ

Υακειή

Δηαρείξηζε Πξσηνθφιινπ

Υακειή

Υξόλνο αληαπόθξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιάβεο ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ηεο Αλαδόρνπ
Ε αληαπφθξηζε ηεο Αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε θνηλά δηαπηζησκέλεο βιάβεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζµηθνχ ηεο θαηά ηελ
πεξίνδν ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα είλαη κία (1) ψξα απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο εληφο ηνπ σξαξίνπ
εξγαζίαο ηεο εηαηξείαο (8.00-16.00) ηηο εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηα πξνβιήµαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο επείγνληα.
Γληφο ηεο επφκελεο κηαο (1) ψξαο ζηελ πεξίπησζε απηή, ε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαγξαθή θαη πηζηνπνίεζε
ηνπ πξνβιήµαηνο, θαζψο θαη ζηελ παξάδνζε ζηνλ Φνξέα ηνπ ζρεδίνπ απνθαηάζηαζήο ηνπ. Ε ηειηθή απνθαηάζηαζε
ηεο βιάβεο ησλ εθαξµνγψλ ινγηζµηθνχ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην ρξνληθφ δηάζηεµα, πνπ πξνζδηνξίδεηαη θάζε
θνξά αλάινγα µε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο βιάβεο απφ ηνλ παξαθάησ ζρεηηθφ Πίλαθα 3, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο
πηζηνπνίεζεο χπαξμεο ηεο βιάβεο ησλ εθαξµνγψλ ινγηζµηθνχ. Ε Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ζε
έληππε ή ειεθηξνληθή µνξθή ηνλ Φνξέα φηη απνθαηέζηεζε ηε βιάβε, επηζεµαίλνληαο ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ βιάβεο, θαη
λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν πνπ ην πξαγµαηνπνίεζε.
Απφ ηελ ζπιινγή ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ εθθξεµνηήησλ απφ ηελ Αλάδνρν ελδέρεηαη λα δεµηνπξγεζεί ε αλάγθε
γηα ζπγθεθξηµέλεο παξεµβάζεηο ή δηνξζψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήµαηνο, γηα ηηο νπνίεο ζα
ελεµεξψζεη ηνλ Φνξέα.
Χο πξνο ην ρξφλν Απφθξηζεο,
1)

Γηα ην 100 % ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, fax, email, πνπ αθνξνχλ ζηε θαηεγνξία Γπείγνπζαο ζνβαξφηεηαο, ν
Αλάδνρνο ζα αληαπνθξίλεηαη ην αξγφηεξν ζε δχν (2) ψξεο εληφο Η.Χ.Η., απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξψηεο
φριεζεο (ηειεθσληθή θιήζε, fax, email, ζχζηεκα θαηαγξαθήο αηηεκάησλ).

2)

Γηα ην 100% ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, fax, email, πνπ αθνξνχλ ζηε θαηεγνξία Τςειήο νβαξφηεηαο, ν
Αλάδνρνο ζα αληαπνθξίλεηαη ην αξγφηεξν ζε ηέζζεξηο (4) ψξεο εληφο Η.Χ.Η., απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο
πξψηεο φριεζεο (ηειεθσληθή θιήζε, fax, email, ζχζηεκα θαηαγξαθήο αηηεκάησλ).

3)

Γηα ην 100% ησλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, fax, email, ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο αηηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο
θαηεγνξίεο Ιέηξηαο θαη Υακειήο νβαξφηεηαο, ζα απαληψληαη ην αξγφηεξν ζε κία (1) εξγάζηκε εκέξα απφ
ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξψηεο φριεζεο (ηειεθσληθή θιήζε, fax, email, ζχζηεκα θαηαγξαθήο αηηεκάησλ).
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Πάληα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη δηαζέζηκα ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ Κνζνθνκείνπ.
Πίλαθαο 3. Υξφλνη Απνθαηάζηαζεο βιάβεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαηά ηηο εξγάζηµεο εµέξεο θαη ψξεο
Γπίπεδν

Υξφλνο Απνθαηάζηαζεο βιάβεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ

νβαξφηεηαο
ΓΠΓΖΓΟΚ

4 ψξεο, αλ ην αίηεµα δνζεί σο ηηο 13 κ.κ., αιιηψο ηελ επφµελε εξγάζηµε εµέξα έσο ηηο
12 κ.κ.

ΤΦΕΘΟ

1 εξγάζηµε εµέξα

ΙΓΣΡΖΟ

3 εξγάζηµεο εµέξεο

ΥΑΙΕΘΟ

4 εξγάζηµεο εµέξεο

Ρήηξεο γηα ηελ ππέξβαζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ηεο
Αλαδφρνπ
ε πεξίπησζε απνδεδεηγµέλεο ππέξβαζεο ηνπ αλσηέξσ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ ησλ εθαξκνγψλ
ινγηζκηθνχ ηεο Αλαδφρνπ, ησλ νπνίσλ ν βαζµφο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο, θαηά ησλ σο άλσ Πίλαθα 3, ραξαθηεξίδνληαη
σο ΓΠΓΖΓΟΚ, ΤΦΕΘΟ, ΙΓΣΡΖΟ, ΥΑΙΕΘΟ, γηα θάζε επηπιένλ εµέξα θαζπζηέξεζεο, ζα επηβάιιεηαη ζηελ Αλάδνρν ξήηξα
ίζε µε 0,5% επί ηνπ κεληαίνπ ζπµβαηηθνχ ηηµήµαηνο (ρσξίο ΦΠΑ ηεο Αλαδφρνπ) γηα θάζε βιάβε ηεο νπνίαο ν ρξφλνο
απνθαηάζηαζεο έρεη ππεξβεί ηα φξηα ηνπ Πίλαθα 3, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη ζπλνιηθέο ξήηξεο δελ
κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ κεληαίνπ ηηκήκαηνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο.
Γμαίξεζε ζηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε δπλαηφηεηα επηβνιήο ξεηξψλ ζηελ Αλάδνρν απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη
παξαθάησ αηηίεο:


Πξφβιεκα ή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε ζηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ηεο Αλαδφρνπ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε
ρξήζε απηψλ ή ησλ εμππεξεηεηψλ, ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηεζηεκέλεο, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα ή
νπνηνλδήπνηε ηξίην.



Πξνζσξηλή κε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ηεο Αλαδφρνπ, φηαλ απηφ
γίλεηαη πξνζπκθσλεκέλα κε ηνλ Φνξέα, ζην πιαίζην αλαβάζκηζεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ.



Πξφβιεκα πνπ δελ νθείιεηαη ηεθκεξησκέλα ζε ζθάικα (bug) ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ηεο Αλαδφρνπ.

Γξγαιεία παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ
Παξαθνινύζεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ
Ε ΣΟΤ ζα ρξεζηκνπνηεί ην εηδηθφ ινγηζκηθφ Παξαθνινχζεζεο Γιέγρνπ θαη Γπίιπζεο Πξνβιεκάησλ (ΠΓΓΠ) ηνπ
Αλαδφρνπ ην φπνην ππνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ HelpDesk θαη ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ελδεηθηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΕΙΑ
ηνπ παξφληνο.
ην ζχζηεκα απηφ θαηαγξάθνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ:
 Ο ρξφλνο αλαθνξάο ηνπ πξνβιήκαηνο
 Ο ρξφλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ πξνβιήκαηνο
 Ο παξαιήπηεο θαη ηξφπνο ιήςεο αλαθνξάο ηνπ πξνβιήκαηνο
 Ε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο (φπσο απηφ αλαθέξζεθε απφ ηνλ ρξήζηε θαη φπσο πξνέθπςε ζηελ ζπλέρεηα
θαηά ηελ επίιπζε)

Γ.Κ. ΑΙΦΖΑ / ΤΚΟΠΣΖΗΟ ΠΡΟΥΓΖΡΟ ΑΚΟΖΗΣΟ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟ ΓΖΑ ΣΕΚ ΠΑΡΟΥΕ ΤΠΕΡΓΖΧΚ SLA ΣΟ

ΓΓΚΖΗΟ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟ ΑΙΦΖΑ ΓΖΑ ΣΟ ΟΠΤ Ι.Τ. ΣΓΡΓΑ ΓΘΘΑΔΑ

ειίδα 26 απφ 36

ΑΔΑ: Ψ5ΠΧ4690ΒΟ-ΥΔΤ

20PROC006705232 2020-05-14
 Ε θαηεγνξία ζνβαξφηεηαο πξνβιήκαηνο
 Σα ζηνηρεία ηνπ αλαθεξφληνο ην πξφβιεκα
 Ε ηνπνζεζία, φπνπ παξαηεξήζεθε ην πξφβιεκα
 Σν εχξνο δπζιεηηνπξγίαο πνπ δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα
 Οη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο
 Ο ππεχζπλνο γηα ηελ θάζε ελέξγεηα επίιπζεο
 Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο θάζε ελέξγεηαο γηα ηελ επίιπζε

Γηα θάζε αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηνο ζα κπνξεί λα εθδίδεηαη αλαθνξά κε ηα παξαπάλσ πνπ ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ
ηειηθφ ιήπηε ηεο ππεξεζίαο πξνο θαηαρψξεζε θαη θχιαμε.
Γπηπξφζζεηα, ηα ζηειέρε ηνπ Γξγνδφηε ζα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε (read only) ζηηο θηλήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη κέζσ
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ.
Ο πίλαθαο κε ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ αλαθνξψλ ζα κπνξεί λα θαηαηίζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν κεληαίσο θαη ζα
επαιεζεχεηαη απφ ηνλ Γξγνδφηε, σο πξνο ην αθξηβέο, δεηγκαηνιεπηηθά, κε παξάιιειε πξφζβαζε ζην αξρείν θαη ζηνλ
ηειηθφ ιήπηε ηεο ππεξεζίαο.
Ε ΣΟΤ ζα δηελεξγεί πεξηνδηθέο έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηπραία δείγκαηα επηιεγκέλα απφ ρξήζηεο πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ SLA.
Καηαγξαθή & Δηαρείξηζε Κιήζεσλ θαη Πεξηζηαηηθώλ
Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην ΠΓΓΠ, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΕΙΑ ηνπ παξφληνο κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην ίδην ΠΑΡΑΡΣΕΙΑ.
Σν ΠΓΓΠ απνηειείηαη απφ ην ινγηζκηθφ HELPDESK “PROGMAN-Computer Team” θαη άιιν „‟e-ticheting‟‟ ινγηζκηθφ, φπσο
π.ρ ην “e-ticket-ΗΣΠ ΑΓ” ή ην Web Ticketing ηεο Computer Team, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ
«κεζνδνινγία αλαθνξάο, θαηαγξαθήο θαη νινθιήξσζεο παξαθνινχζεζεο» πνπ αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο.
Μεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο αλαγλώξηζεο ιαζώλ
ην ζχζηεκα ΠΓΓΠ ζα θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα ιάζε ζηε θάζε αλαθνξάο ηνπο. Ε αξρηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζα
επαιεζεχεηαη/ζα αλαζεσξείηαη, εθφζνλ απηφ πξνθχςεη απφ ηηο ελέξγεηεο επίιπζεο.
Ε κεζνδνινγία πξνζθνξάο ππεξεζηψλ SLA δηαρσξίδεη ηηο αλαθεξφκελεο απφ ηνπο ρξήζηεο δπζιεηηνπξγίεο ζε
πκβάληα (incidents), Πξνβιήκαηα θαη Γλσζηά Πξνβιήκαηα:


πκβάληα ζεσξνχληαη ιάζε πνπ αλαθέξεη ν ρξήζηεο θαη έρνπλ κηθξφ εχξνο δπζιεηηνπξγίαο (π.ρ ηνπηθφο ή
ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, πεξηνξηζκέλε δπζιεηηνπξγία ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ).



Πξνβιήκαηα είλαη
o

1) επαλαιακβαλφκελα ζπκβάληα θαη

o

2) ιάζε πνπ επεξεάδνπλ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ (αζηάζεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ, απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ ζε πεξηπηψζεηο π.ρ απμεκέλεο ρξήζεο)



Γλσζηά πξνβιήκαηα: πξφθεηηαη γηα ηα πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία έρεη εληνπηζζεί ε αηηία θαη έρεη δνζεί
πξνζσξηλή ιχζε.

Όια ηα παξαπάλσ ζα γίλνπλ κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 2 θαη ηεο ελφηεηαο „‟Υξφλνη Απφθξηζεο θαη
Απνθαηάζηαζεο‟‟ (ζειίδα 11-15 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο).
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Ιε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιαζψλ πνπ ζα πξνηείλεη ν Αλάδνρνο, ζα δεκηνπξγήζεη βηβιηνζήθε ιαζψλ – επηιχζεσλ,
θαζψο θαη δηαδηθαζίεο θάιπςεο ζπρλψλ εξσηήζεσλ (Frequently Asked Questions).
Υξόλνη Κάιπςεο
Καλνληθέο Ώξεο Κάιπςεο (K.Χ.K.)
Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ηνπ ζηνλ Γξγνδφηε ηηο Ηαλνληθέο Ώξεο
Ηάιπςεο (εξγάζηκεο ψξεο απφ 8:00 π.κ έσο 16:00 κ.κ.) θαη κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (εμαηξνχληαη
ζαββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο).
Γάλ ν Γξγνδφηεο επηζπκεί ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ (εμαηξνχληαη
νη επίζεκεο αξγίεο) κπνξεί λα ηνλ εμππεξεηεί θαηά πεξίπησζε κεηά απφ ακνηβαία ζπλελλφεζε θαη ζπκθσλία.
Σειε-δηάγλσζε θαη Σειε-ππνζηήξημε
Ο Γξγνδφηεο ζα εγθαηαζηήζεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ή ινγηζκηθφ ή ππεξεζία, έηζη ψζηε ε ΣΟΤ λα κπνξεί λα
εθηειέζεη άκεζα εξγαζίεο ηειεδηάγλσζεο θαη ηειε-ππνζηήξημεο. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο «Απνηίκεζε Γπηθηλδπλφηεηαο θαη ην ρέδην Αζθάιεηαο» θαη «Πξνζηαζία
Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ θαη Ζδησηηθφηεηαο». Παξάιιεια, ν Αλάδνρνο, δχλαηαη, γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ, λα θάλεη ρξήζε ηειεδηάγλσζεο θαη ηειε-ππνζηήξημεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ηεξψληαο, πάληα, ηα
ζρεηηθά κέηξα αζθάιεηαο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζα έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ Γξγνδφηε.
Λνηπέο Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ ζην Πιαίζην παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ SLA


Ο Αλάδνρνο 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 ηνπ Κνζνθνκείνπ.



ρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο απνθαηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ ιφγσ εζθαικέλεο ρξήζεο ή
επίιπζε ζεκάησλ ρξήζεο, απηέο ζα αθνξνχλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα
απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο ή ε επίιπζε ησλ ζεκάησλ ρξήζεο δελ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ζα γίλνληαη κεηά απφ έγγξαθν αίηεκα
ηνπ Κνζνθνκείνπ. Γίλαη ππνρξέσζε ηνπ Κνζνθνκείνπ ε απνθαηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο ζε πεξίπησζε
βιάβεο, απφ ηα αληίγξαθα αζθαιείαο πνπ ηεξεί ην Κνζνθνκείν ζε κεράλεκα θαη κέζα πνπ ζα ππνδείμεη ην Σκήκα
Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο. Ο Αλάδνρνο δηαηίζεηαη λα βνεζήζεη ην Κνζνθνκείν κε θάζε κέζν, εθαξκφδνληαο
φιεο ηηο ηερληθέο θαη κεζφδνπο, ψζηε ζε πεξίπησζε επαλαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ (δηαδηθαζία RESTORE) λα
ειαρηζηνπνηεζεί ε δηαηαξαρή ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνζνθνκείνπ. Ε ππεξεζία απηή έρεη επίπεδν
ζνβαξφηεηαο ΓΠΓΖΓΟΚ, αιιά δελ εκπίπηεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ.



Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα δψζεη ηηο νξζέο νδεγίεο δεκηνπξγίαο αξρείνπ (back-up) δεδνκέλσλ ζηα αξκφδηα
ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Κνζνθνκείνπ, ηφζν αξρηθά, φζν θαη ζηε ζπλέρεηα (αλ
απαηηείηαη), γηα ηελ ηήξεζε απνηειεζκαηηθψλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο απφ ην Κνζνθνκείν ζε θαζεκεξηλή,
εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε.



Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν αθεξαηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη γίλεηαη νξζή θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Κνζνθνκείνπ απφ
ηνπο ρξήζηεο, θαη επίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ αξρείσλ, ηεο επαλαδεκηνπξγίαο δεηθηψλ
(index) ησλ αξρείσλ (αλ θαη φπνπ απαηηείηαη), θαζψο θαη γηα ηηο δηαγξαθέο ηπρφλ πεξηηηψλ αξρείσλ.



Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ησλ δηαζπλδέζεσλ ησλ πθηζηακέλσλ Αλαιπηψλ ζηα Γξγαζηήξηα
LIS, θαζψο θαη ππεξεζίεο γηα ηε δηαζχλδεζε επηπιένλ λέσλ Αλαιπηψλ ζηα Γξγαζηήξηα LIS. ηελ πεξίπησζε
παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηε Αλάδνρν γηα ηε δηαζχλδεζε επηπιένλ λέσλ Αλαιπηψλ ζηα Γξγαζηήξηα LIS ηνπ
Κνζνθνκείνπ, ην θφζηνο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.000 € πιένλ
ΦΠΑ γηα ηε ζχλδεζε λένπ Αλαιπηή πνπ απαηηείηαη αλάπηπμε λένπ driver επηθνηλσλίαο κε ην LIS θαη ζην πνζφ ησλ
1.500 € πιένλ ΦΠΑ γηα ηε ζχλδεζε λένπ Αλαιπηή πνπ δελ απαηηείηαη αλάπηπμε λένπ driver επηθνηλσλίαο κε ην LIS.
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ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί παλνκνηφηππνο λένο Αλαιπηήο κε ήδε ππάξρνληα Αλαιπηή ζην
Γξγαζηήξην ηνπ Κνζνθνκείνπ, ηφηε ην θφζηνο ηεο ζχλδεζεο ζα αλέξρεηαη ζε 500 € πιένλ ΦΠΑ. Ο Αλάδνρνο
δεζκεχεηαη λα βνεζήζεη ζηε δηαζχλδεζε κέρξη 2 παλνκνηφηππσλ λέσλ Αλαιπηψλ ζπλνιηθά ζηα Γξγαζηήξηα ηνπ
Κνζνθνκείνπ Δσξεάλ. Σν Κνζνθνκείν κπνξεί λα πξνβιέπεη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεη κε ηηο εηαηξείεο πνπ
πξνκεζεχνπλ λένπο Αλαιπηέο θαη ηα αληίζηνηρα αληηδξαζηήξηα απηψλ ζην Κνζνθνκείν, ψζηε λα αλαιακβάλνπλ
νη ζπγθεθξηκέλεο πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ηα πξναλαθεξφκελα θαηά πεξίπησζε θφζηε ηεο ζχλδεζεο ησλ λέσλ
αλαιπηψλ ζην ππάξρνλ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γξγαζηεξίσλ (LIS) ηνπ Κνζνθνκείνπ.


Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ εθδφζεσλ, ζε πιήξε θαη νκαιή ιεηηνπξγία θαηφπηλ
απνδνρήο απηψλ απφ ην Κνζνθνκείν. ε πεξίπησζε κε νκαιήο ιεηηνπξγίαο νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηελ
ζπληνκφηεξε δπλαηή απνθαηάζηαζε ηεο κε νκαιήο ιεηηνπξγίαο απηψλ.



Σα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην νπνηνδήπνηε ππνζχζηεκα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αλήθνπλ
πξσηίζησο ζηνπο αζζελείο θαη θαηφπηλ ζηελ Ινλάδα Τγείαο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, φπνηε
πξνθχςεη αλάγθε, λα απνδψζεη ζην Κνζνθνκείν ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φπσο –
ελδεηθηηθά – ζε κνξθή reports, excel θ.ιπ. Γάλ ε εξγαζία απαηηεί θφζηνο, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή πξνζθνξά, κε
βάζε ηηο απαηηνχκελεο αλζξσπνεκέξεο εξγαζίαο.



Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ηελ
αληίζηνηρε δπλαηφηεηα, κεηά απφ ππνβνιή ζρεηηθήο πξνζθνξάο.



Γηα νπνηεζδήπνηε ζεζκηθέο, λνκηθέο, θαλνληζηηθέο ή άιιεο αιιαγέο επέιζνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ
Κνζνθνκείνπ θαη νη νπνίεο επηθέξνπλ αλαγθαζηηθά ηξνπνπνηήζεηο ή θαη παξακεηξνπνηήζεηο ησλ πθηζηακέλσλ
εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ή θαη δηαζπλδέζεηο ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Κνζνθνκείνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ ηα
αληίζηνηρα δεδνκέλα, είλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα ηηο πινπνηήζεη. ε πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο απηέο
απαηηνχλ ηερληθά απνδεδεηγκέλα αιιαγή ηεο ζπλνιηθήο δνκήο ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ ή/θαη ηεο Βάζεο
Δεδνκέλσλ (total reengineering ηεο εθαξκνγήο), ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα είηε ζχλαςεο ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο είηε πξνκήζεηαο άιινπ λένπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ.



Ο Αλάδνρνο, ζην πιαίζην αλαβάζκηζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ην Κνζνθνκείν γηα ηελ θαιχηεξε
δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Κνζνθνκείνπ, ζα
παξέρεη δσξεάλ δχν onsite επηζθέςεηο ηερληθψλ ζηειερψλ ηνπ ζην Κνζνθνκείν αλά έηνο (κία επίζθεςε αλά
εμάκελν) γηα επίιπζε ηπρφλ απνξηψλ, παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή θαη επηηφπηα
εθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζε πξνζπκθσλεκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ππάξρεη ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε ζχκβαζε ζπληήξεζεο & ππνζηήξημεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ
κε ηνλ Γξγνδφηε (Κνζνθνκείν) ζε εηήζηα βάζε.



Γηα πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Κνζνθνκείνπ, ε θπζηθή παξνπζία ζπλεξγάηε ηνπ
Αλαδφρνπ on-site ζην Κνζνθνκείν γηα παξνρή πξφζζεηεο εθπαίδεπζεο (on-the-job training) ρξεζηψλ ζηηο
πθηζηάκελεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ηνπ Κνζνθνκείνπ, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ
εθπαίδεπζεο on-site κέρξη πέληε αλζξσπνεκέξεο (ή 30 αλζξσπνψξεο) ζε εηήζηα βάζε, κε θφζηνο 500 € πιένλ
ΦΠΑ αλά αλζξσπνεκέξα γηα ην Κνζνθνκείν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο, δηαηξνθήο, αιιά
θαη δηακνλήο εάλ απαηηείηαη. (H θάζε αλζξσπνεκέξα ινγίδεηαη πξνο 6 αλζξσπνψξεο). Γπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα
ηεο θαιήο ζέιεζεο ζπλεξγαζίαο κε ην Κνζνθνκείν, ν Αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη, εάλ θξηζεί αλαγθαίν, ζα παξέρεη
ζην Κνζνθνκείν δσξεάλ απνκαθξπζκέλεο (remotely) ππεξεζίεο ηειεθπαίδεπζεο (e-training) ησλ ρξεζηψλ ζηηο
εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ηεο επηινγήο ηνπ Κνζνθνκείνπ κέρξη

πέληε αλζξσπνεκέξεο ή 30

αλζξσπνψξεο) ζε εηήζηα βάζε.


Ο Αλάδνρνο θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή, απψιεηα, θζνξά ή δεκηά ηνπ Κνζνθνκείνπ είηε
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ νπνία ην Κνζνθνκείν ππέρεη νπνηαδήπνηε επζχλε,
εθ‟ φζνλ ην δεκηνγφλν γεγνλφο απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ. ε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ ζθαικάησλ ζηηο εθαξκνγέο
ινγηζκηθνχ ηνπ.



Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη νπδεκία επζχλε γηα πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ή ακέιεηα ηνπ
Κνζνθνκείνπ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή ζε άιιεο αηηίεο πνπ εθθεχγνπλ ηεο αξκνδηφηεηαο επζχλεο θαη ειέγρνπ
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ηνπ Αλαδφρνπ. Χο ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα εθηφο επζχλεο ηνπ, λννχληαη ηα νθεηιφκελα ζε κεραλνγξαθηθφ
εμνπιηζκφ (hardware), ζε Θεηηνπξγηθφ χζηεκα (Οperating System), ζε πζηήκαηα Δηαρείξηζεο Βάζεο Δεδνκέλσλ
(RDBMS) θαη ζε ρξήζε πξνγξακκάησλ ηξίηνπ/ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ.


Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ αδπλακία ή ηελ θαζπζηέξεζε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα εθ‟ φζνλ απηή ε αδπλακία ή θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αηηίεο πνπ δελ
ειέγρνληαη απφ απηφλ ή ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη γηα φζν απηέο δηαξθνχλ,
φπσο ζηάζε εξγαζίαο, απεξγία, πιεκκχξα, ππξθαγηά, ή ζε πεξηπηψζεηο φπσο ζεηζκφο, πφιεκνο θιπ.



Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη καδί κε θάζε ηηκνιφγην πνπ ζα εθδίδεη, λα θαηαζέηεη θαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξά ζην δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην. Οη αλσηέξσ αλαθνξέο
ζα απνηεινχλ θαη ηα παξαδνηέα πξνο ηελ Γπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο (ΓΠΠΤ).

Γθρσξήζεηο – Μεηαβηβάζεηο
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηελ ππεξεζία ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε
ζπλαίλεζε ηνπ Κνζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε κηαο ηέηνηαο παξαρψξεζεο ζε ηξίην ν Αλάδνρνο επζχλεηαη
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ καδί κε ηνπο ηξίηνπο ζηνπο νπνίνπ κεηαβηβάζηεθαλ ηα δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο ηεο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά επήιζε ζην Κνζνθνκείν ιφγσ ηεο κεηαβίβαζεο απηήο.
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ΜΓΡΟ Δ: Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Δήισζεο
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

[άρζροσ 79 παρ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
ε



Ολνκαζία: 5 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΚΖΗΟ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟ ΑΙΦΖΑ



Ησδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΗΕΙΔΕ : 99221895



Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Ησδηθφο: Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα



Σειέθσλν: 2265350131



Ει. ηαρπδξνκείν: diax4@gnamfissas.gr



Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ σπάρτεη): www.gnamfissas.gr

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο


Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):



Ησδηθφο ζην ΗΕΙΔΕ: [-]



Ε ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο: προκήζεηες



Γθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: [Καη]



- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ σπάρτεη):

ΜΓΡΟ ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
ηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Πιήξεο Γπσλπκία:

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΙ):

[ ]

Γάλ δελ ππάξρεη ΑΦΙ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ
απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi :

[……]

Σειέθσλν:

[……]

Ει. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ

[……]

ππάξρεη):
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ

[……]

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:

[……]

Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]
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Σειέθσλν:

[……]

Ει. ηαρπδξνκείν:

[……]

Γάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ

[……]

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΓΧΝ
ηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ

[]Καη []Όρη

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα
(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο
V θαησηέξσ;
Γάν ναι, επηζσλάυηε τφρηζηό έλησπο ΣΕΤΔ κε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηης ενότητες Α και Β τοσ
παρόντος μέροσς και σύμυωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από ηοσς ζτεηηθούς θορείς, δεόληφς ζσκπιερφκέλο
θαη σπογεγρακκέλο από ηοσς λοκίκοσς εθπροζώποσς ασηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πρέπεη λα περηιακβάλοληαη επίζες ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες, είηε αλήθοσλ
απεσζείας ζηελ επητείρεζε ηοσ οηθολοκηθού θορέα είηε ότη, ηδίφς οη σπεύζσλοη γηα ηολ έιεγτο ηες ποηόηεηας θαη, όηαλ
πρόθεηηαη γηα δεκόζηες ζσκβάζεης έργφλ, ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές σπερεζίες ποσ ζα έτεη ζηε δηάζεζή ηοσ ο
οηθολοκηθός θορέας γηα ηελ εθηέιεζε ηες ζύκβαζες.
Εθόζολ είλαη ζτεηηθές γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηες ζηης οποίες ζηερίδεηαη ο οηθολοκηθός θορέας,
παραθαιείζζε λα ζσκπερηιάβεηε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηα κέρε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηοσς
οηθολοκηθούς θορείς.
ΜΓΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1.

πκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε.

2.

Δσξνδνθία

3.

Απάηε

4.

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

5.

Κνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο

6.

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο

[] Καη [] Όρη

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ

[……][……][……][……]

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
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απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη;
Γάλ λαη, αλαθέξεηαη:

α) Εκεξνκελία:[ ],

α) Εκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο

ζεκείν-(-α): [ ],

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη

ιφγνο(-νη):[ ]

ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,

β) [……]

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·

γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή

ά) ζεκείν(-α) [ ]

απόθαζε:

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο

[] Καη [] Όρη

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:

[……]

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο

[] Καη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Γιιάδα θαη ζηε
ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα,

Απάληεζε:

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο

[] Καη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[…….............]

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο

[] Καη [] Όρη

αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
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γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο

-[.......................]

δηαηάμεηο λφκνπ

-[.......................]

Γάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Δηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

[……][……][……]

αλαθέξεηε:
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό

[] Καη [] Όρη

επαγγεικαηηθό παξάπησκα;

[.......................]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε

[] Καη [] Όρη

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε

[…...........]

ηνπ αληαγσληζκνύ;

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ

[] Καη [] Όρη

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
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Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[.........…]
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε

[] Καη [] Όρη

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[...................…]
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή

[] Καη [] Όρη

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαii θαηά ηελ εθηέιεζε

[….................]

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;

απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Ιπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:

[] Καη [] Όρη

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
ΜΓΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο
Α: Καηαιιειόηεηα
Καηαιιειόηεηα

Απάληεζε

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά

[…]

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ
Γιιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ:
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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ΜΓΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ζ – IV αλσηέξσ
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο
εάλ:
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο
Σππνπνηεκέλνπ Γληχπνπ Τπεχζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο:
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Εκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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