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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τισ Κατθγορίεσ: Α’: ‘Συντιρθςθ υφιςτάμενθσ ιςτοςελίδασ (website) 
ΓΝΛαμίασ (www.hosplam.gr) (Ρεριλαμβάνει και τθν ετιςια ανανζωςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του 
πιςτοποιθτικοφ Comodo Essential SSL Wildcard)’, και Β’: ‘Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ και Λειτουργικισ 
Υποςτιριξθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ Hot-Spot ΓΝΛαμίασ’, για χρονικό διάςτθμα ενόσ(1) ζτουσ. 
 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.{του 

ν.4497/2017,αρκ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν. 4605/2019,αρκ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), 

του ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-2019), και του ν.4609/2019, αρκ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-

2019) και του ν.4782/2021(ΦΕΚ 36/Α’/09-03-2021)  περί τροποποιιςεων του ν.4412/2016}. 

2. Τθν αρ.: Β/12496/10-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΦ64690ΒΜ-0ΜΧ) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ Επιτροπισ 

διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ. 

3. Το αρ. 20/31-08-2021(ΘΕΜΑ 15Ο) (ΑΔΑ: ΨΟΟΛ4690ΒΜ-ΨΨΘ) Απόςπαςμα Ρρακτικοφ Τακτικισ 

Συνεδρίαςθσ του ΔΣ του ΓΝΛαμίασ. 

Α ΠΡΟΚΑΛΕΙ: 

Ππωσ υποβάλλεται Ρροςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τισ Κατθγορίεσ: Α’: ‘Συντιρθςθ 
υφιςτάμενθσ ιςτοςελίδασ (website) ΓΝΛαμίασ (www.hosplam.gr) (Ρεριλαμβάνει και τθν ετιςια 
ανανζωςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του πιςτοποιθτικοφ Comodo Essential SSL Wildcard)’, και Β’: 
‘Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ και Λειτουργικισ Υποςτιριξθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ Hot-Spot ΓΝΛαμίασ’, για  
χρονικό διάςτθμα ενόσ(1) ζτουσ.  
1. Θ πρόςκλθςθ κα διεξαχκεί ςτο ΓΝΛαμίασ ςτισ 21-09-2021 ημζρα Σρίτη, και ϊρα 11:00 π.μ. από 

Αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ. 

2. Οι προςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται, Ταχυδρομικϊσ ςτθν Διεφκυνςθ, Γενικό Νοςοκομείο 

Λαμίασ Ραπαςιοποφλου Τζρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμιμα Ρρωτοκόλλου, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. 

 Σημείωςη: Οι προςφορζσ θα παραλαμβάνονται ζωσ την Δευτέρα 20-09-2021 και ώρα 14:30μ.μ.  

από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλωσ δεν θα γίνονται δεκτζσ. Για τισ προςφορζσ αυτζσ η 

ημερομηνία υποβολήσ προκφπτει είτε από τη ςφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό 
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παράδοςησ ςτην εταιρεία ταχυμεταφοράσ. Προςφορζσ μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ δεν γίνονται  

δεκτζσ. 

3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Στον φάκελο 

κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τθν Ρρόςκλθςθ 

 Ο αρικμόσ τθσ Ρρόςκλθςθσ και ο τίτλοσ τθσ Ρρόςκλθςθσ 

 Θ θμερομθνία διενζργειασ τθσ Ρρόςκλθςθσ 

 Τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ (τίτλοσ εταιρείασ, ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, 

E-mail) 

Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται ςε χωριςτό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ. 

Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, εφόςον απαιτοφνται, τοποκετοφνται ςε χωριςτό φάκελο μζςα 

ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. Θ μορφι ξεχωριςτϊν φακζλων για τα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν τεχνικι προςφορά δεν ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ αυτισ. 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ τοποκετοφνται μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο 

φάκελο με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, επί ποινή απορρίψεωσ. 

 Θ αρμόδια επιτροπι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν 

τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που ζχουν υποβάλλει. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ 

ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα 

που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ 

αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των 

προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ 

προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ 

ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, 

πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 1 του 

ν.4250/2014 (Αϋ74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ 

τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που 

κεςπίηονται με νόμο κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.      

Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ 

αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο 

τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που 

ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 

Σχετικά με τθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 1 του 

ν.4250/2014. 

Θ κατάκεςθ προςφοράσ τεκμαίρει τθν αποδοχι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ από τον 

προςφζροντα, όλων των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ πρόςκλθςθσ, εφόςον δεν 

ζχουν αςκθκεί ςχετικζσ ενςτάςεισ κατά τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

4. Το τεφχοσ τθσ Ρρόςκλθςθσ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr), ςτον ιςτότοπο τθσ 5θσ ΥΡΕ Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ 

(www.dypethessaly.gr) και ςτον ιςτότοπο του Γενικοφ Νοςοκομείου Λαμίασ (http://hosplam.gr).  
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5. Κατά τα λοιπά θ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα γίνει, ςφμφωνα με τα παρακάτω 

παραρτιματα που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ από το Τμιμα Ρρομθκειϊν του ΓΝΛαμίασ κ. 

Αποςτόλου Ευάγγελο (τθλ.: 22313-56664), Email: vapostolou@hosplam.gr). 

 

 

                                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝΛΑΜΙΑ 

 

 

                                                                                                                    ΑΝΔΡΕΑ Ι. ΚΟΛΟΚΤΘΑ 

 

                                                                                         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟ854690ΒΜ-Θ0Ρ



4 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Θ κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τθσ τιμισ, για όςεσ προςφορζσ πλθροφν τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ. 

2. Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά:  

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986/Αϋ75 του προςφζροντοσ, ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ 
τουσ όρουσ τθσ εν λόγω πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  
2. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ. 

B.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακφρωςη, εντόσ προκεςμίασ  δζκα (10) θμερϊν 

από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται, υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα 

«Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», ωσ κάτωκι: 

 Φυςικά πρόςωπα : 

1. Απόςπαςμα μητρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, ζκδοςησ του τελευταίου 

τριμήνου,  από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για:   

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

2. δωροδοκία 

3. απάτθ 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

2. Πιςτοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι κατά την ημερομηνία τησ ωσ άνω ειδοποίηςησ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ 

και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

3.Πιςτοποιητικό/Βεβαίωςη του οικείου επαγγελματικοφ Μητρϊου, με το οποίο θα πιςτοποιείται 

αφενόσ η εγγραφή τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά την ημζρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουθοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τησ επίδοςησ 

τησ ωσ άνω ζγγραφησ ειδοποίηςησ.  

 Νομικά Πρόςωπα: 

    Τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου «Φυςικά Ρρόςωπα». 

Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του νομικοφ προςϊπου, των ωσ άνω παραγράφων, αφορά τουσ 
Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Ρ.Ε. και IKE, τον διευθφνων φμβουλο καθϊσ 
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και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ υμβουλίου όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. και ςε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του. 

3. Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε α) για το ςφνολο των προκθρυχκζντων ΤΜΘΜΑΤΩΝ είτε β) για ζνα ι 
γ) για περιςςότερα ΤΜΘΜΑΤΑ. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, λαμβάνουν μζροσ ςτθν Ρρόςκλθςθ για το 
ςφνολο τθσ υπθρεςίασ του κάκε Τμιματοσ. 

5. Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.  

6. Οι τιμζσ να δοκοφν ςε ευρϊ και να περιλαμβάνουν τισ νόμιμεσ κρατιςεισ εκτόσ ΦΡΑ.  

7. Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ δεν απαιτείται (άρκρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).  

8. Εγγυθτικι Επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτείται για ςυμβάςεισ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ των 
20.000€ (άρκρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).  

9. Ιςχφσ προςφορϊν: Ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ 

«ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΡΑΑΓΩΓΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ» 

Το αντικείμενο του ζργου αφορά 2 κατθγορίεσ (Υποζργα): 

Α. Συντιρθςθ υφιςτάμενθσ ιςτοςελίδασ (website) Γενικοφ Νοςοκομείου Λαμίασ (www.hosplam.gr) 

(Περιλαμβάνει και την ετήςια ανανζωςη προμήθειασ και εγκατάςταςησ του πιςτοποιητικοφ Comodo 

Essential SSL Wildcard) 

Β. Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ και Λειτουργικισ Υποςτιριξθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ Hot-Spot Γ.Ν. Λαμίασ 

(χωριςτό αςφρματο δίκτυο Wi-Fi Νοςοκομείου με χριςθ 3 VDSA γραμμϊν ΟΤΕ για πρόςβαςθ ςτο 

Internet) 

¤ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α 

υντήρηςη υφιςτάμενησ ιςτοςελίδασ (website) Γενικοφ Νοςοκομείου Λαμίασ (www.hosplam.gr) 

(Περιλαμβάνει και την ετήςια ανανζωςη προμήθειασ και εγκατάςταςησ του πιςτοποιητικοφ Comodo 

Essential SSL Wildcard) 

Το αντικείμενο του υποζργου αφορά τισ κάτωκι υπθρεςίεσ: 

1. Υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ του λογιςμικοφ λειτουργίασ του website του Γ.Ν. Λαμίασ. 

2. Αναβακμίςεισ λογιςμικοφ λειτουργίασ του website του Γ.Ν. Λαμίασ. 

3. Υπθρεςίεσ απομακρυςμζνου ελζγχου και αποκατάςταςθ βλαβϊν λογιςμικοφ του website. 

4. Υπθρεςίεσ ανανζωςθσ του περιεχομζνου του website. 

5. Υπθρεςίεσ backup αρχείων ιςτοςελίδασ και βάςθσ δεδομζνων. 

6. Υπθρεςίεσ ςυνεργαςίασ με ανάδοχο Σφηευξισ (ΟΤΕ Α.Ε.) για υφιςτάμενο web hosting. 

Επίςθσ αφορά τθν ετιςια ανανζωςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του πιςτοποιητικοφ Comodo 

Essential SSL Wildcard. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον 3ετι αποδεδειγμζνθ ςχετικι εμπειρία 

Αναλυτικά οι υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν τα κάτωκι: 

- Ρροςκικθ νζων ενοτιτων ςτθν ιςτοςελίδα και παρουςίαςθ δεδομζνων από 3rd part application 

(π.χ. δυναμικι προβολι τθσ Λίςτασ Χειρουργείων – Computer Team) 

- Αλλαγζσ ςτο layout τθσ ιςτοςελίδασ (π.χ. προςκικθ νζου μενοφ, νζασ ενότθτασ, δθμιουργία νζου 

block, view κλπ) 

- Ειςαγωγι/αλλαγι άρκρων, νζεσ φωτογραφίεσ, slider κλπ. 

- Ρροςκικθ νζασ ενότθτασ ςτθν ιςτοςελίδα και παρουςίαςθ δεδομζνων με γραφικό τρόπο. 

- Monitoring ιςτοςελίδασ 
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- Βελτίωςθ ταχφτθτασ ιςτοςελίδασ. 

- Εγκατάςταςθ νζων πρόςκετων.  

- Ρροςκικθ νζων λειτουργιϊν. 

- Αλλαγι εμφάνιςθσ ιςτοςελίδασ. 

- Ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν. 

- Διαδικαςίεσ επανεγκατάςταςθσ τθσ εφαρμογισ ςτο περιβάλλον του ΣΥΗΕΥΞΙΣ. 

- Εγκατάςταςθ νζου από ανανζωςθ πιςτοποιθτικοφ αςφαλείασ SSL (Comodo Essential SSL 

Wildcard) για τθν ιςτοςελίδα μασ και κατάλλθλθ παραμετροποίθςθ. 

- Backup αρχείων ιςτοςελίδασ και βάςθσ δεδομζνων και επαναφορά backup ιςτοςελίδασ φςτερα 

από πρόβλθμα. 

- Αςφάλεια ιςτοςελίδασ και κακαριςμόσ ιςτοςελίδασ από κακόβουλο λογιςμικό. 

- Συμβουλζσ και υποςτιριξθ του αρμόδιου Τμιματοσ Ρλθροφορικισ του Νοςοκομείου. 

- Τεχνικι υποςτιριξθ ιςτοςελίδασ. 

- Άμεςθ ανταπόκριςθ ςε τθλεφωνικζσ κλιςεισ και emails. 

- Λεπτομερι 6μθνιαία ζκκεςθ/αναφορά εργαςιϊν 

(Πληροφορίεσ ςχετικά με το υφιςτάμενο site: 

Θ ιςτοςελίδα φιλοξενείται από το ΣΥΗΕΥΞΙΣ. 

Για τθν ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ χρθςιμοποιικθκαν ςφγχρονα εργαλεία ανάπτυξθσ 

δικτυακϊν τόπων, ανοιχτοφ/ελεφκερου λογιςμικοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ τθσ είναι θ PHP v.5.7 με τα extension τθσ και θ 

ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων mySQL v.5.6, για τθν αποκικευςθ όλων των δεδομζνων – δυναμικϊν και μθ 

– τθσ ιςτοςελίδασ. 

Επίςθσ χρθςιμοποιικθκε το ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου CMS Drupal v.7.x. ). 

¤ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β 

Τπηρεςίεσ υντήρηςησ και Λειτουργικήσ Τποςτήριξησ υφιςτάμενησ υποδομήσ Hot-Spot Γ.Ν. Λαμίασ 

(χωριςτό αςφρματο δίκτυο Wi-Fi Νοςοκομείου με χρήςη 3 VDSA γραμμϊν ΟΣΕ για πρόςβαςη ςτο 

Internet) 

ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ ςτα πλαίςια τθσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ : 

 Συντιρθςθ (επανορκωτικι, περιοδικι ι προλθπτικι) και διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ του Hot-Spot 

του Νοςοκομείου. Υπό τον όρο ςυντιρθςθ, εννοείται θ παροχι υπθρεςιϊν επίςκεψθσ τεχνικϊν, 

αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν λόγω βλάβθσ, απομακρυςμζνθ υποςτιριξθ, επίβλεψθ και ζλεγχοσ 
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καλισ λειτουργίασ κλπ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ του αςφρματου δικτφου ςε 

λειτουργία. Ρεριλαμβάνεται κάλυψθ κόςτουσ ανταλλακτικϊν. 

 Διαχείριςθ λογιςμικοφ (RADIUS Server). Λειτουργικι υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ υποδομισ. 

 Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςχετικά με Αναβάκμιςθ, Βελτίωςθ, Επζκταςθ τθσ υποδομισ - Σφνταξθ 

ςυμβουλευτικισ ζκκεςθσ επζκταςθσ υφιςτάμενων υποδομϊν Hot-Spot Γ.Ν. Λαμίασ 

 Ενθμζρωςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ςτελεχϊν του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ του Νοςοκομείου 

(Helpdesk) 

Επιπρόςκετα: 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ ςχετικι εμπειρία ςτα παρακάτω: 

 Τουλάχιςτον 3ετι αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ςυςτιματα Wi-Fi που ςυμπεριλαμβάνει 

πρωτότυπα 803.11n/ac μεταξφ άλλων 

 Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε εγκαταςτάςεισ παρομοίου μεγζκουσ. 

 Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε μθτροπολιτικά αςφρματα δίκτυα  

 Εξαιρετικά επικυμθτζσ είναι οι ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ ςε ςυςτιματα Wi-Fi τφπου CCNA Wireless 

κακϊσ και γενικότερεσ πιςτοποιιςεισ δικτφου όπωσ CCNP. 

Τεκμθρίωςθ υφιςτάμενθσ υποδομισ ζργου (βλ. Ρίνακα) 

Θ αςφρματθ πρόςβαςθ ςτο Internet υλοποιικθκε μζςω 3 VDSA 50MBps γραμμϊν με ςφνδεςι τουσ 

μζςω τθσ εγκατάςταςθσ Cloud Core Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+. 

Ζχουν δθμιουργθκεί τρία (3) αςφρματα υποδίκτυα με διαφορετικά διαπιςτευτιρια για το κακζνα. 

- HotSpot_GNL (για πρόςβαςθ από το ευρφ κοινό χωρίσ κωδικό πρόςβαςθσ) 

- Staff (για πρόςβαςθ από το προςωπικό με κωδικό πρόςβαςθσ) 

- WIFI CR (για πρόςβαςθ ςε Computer Room και από χριςτεσ Ρλθροφορικισ, με κωδικό 

πρόςβαςθσ) 

Υπάρχει ΘΥ HP Compaq (Core i5, Linux Centos 7) ςτον οποίο είναι ςτθμζνο DMA Radius Manager Ver. 

4.2.0. και ο οποίοσ ωσ εξοπλιςμόσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ του αναδόχου. 

Ρίνακασ Εγκατεςτθμζνου Εξοπλιςμοφ 

Α/Α ΟΡΟΦΟ Hostname Device Type Device IP Address 

     

1. ΙΣΟΓΕΙΟ GNL_ISOGEIO_MAIN_SW CISCO WS-C3560G-48TS 172.xx.xxx.xx 

2. 1οσ GNL_SW_1ST_FLOOR CISCO WS-C3560G-48TS 172.xx.xxx.xx 

3. 2οσ GNL_SW_2ND_FLOOR CISCO WS-C3560G-48TS 172.xx.xxx.xx 
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Α/Α ΟΡΟΦΟ Hostname Device Type Device IP Address 

4. 4οσ GNL_SW_4TH_FLOOR CISCO WS-C3560G-48TS 172.xx.xxx.xx 

5. 5οσ GNL_SW_5TH_FLOOR CISCO WS-C3560G-48TS 172.xx.xxx.xx 

6. 6οσ GNL_SW_6TH_FLOOR CISCO WS-C3560G-48TS 172.xx.xxx.xx 

7. ΥΡΟΓΕΙΟ GNL_YPOGEIO_BMS_SW CISCO WS-C3560G-48TS 172.xx.xxx.xx 

8. ΡΕΤΙΝΟ GNL_PETRINO_ISOGEIO_SW CISCO WS-C3560G-48TS 172.xx.xxx.xx 

     

1. ΙΣΟΓΕΙΟ AP_ISOGEIO_GRAFEIA_DIOIKISIS CISCO AIR-AP1131AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

2. ΙΣΟΓΕΙΟ AP_ISOGEIO_VRAXEIA CISCO AIR-AP1131AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

3. ΙΣΟΓΕΙΟ AP_ISOGEIO_CENTRAL_ENTRANCE CISCO AIR-AP1131AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

4. ΙΣΟΓΕΙΟ AP_NB_ISOGEIO1 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

5. ΙΣΟΓΕΙΟ AP_NB_ISOGEIO3 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

6. ΙΣΟΓΕΙΟ AP_NB_ISOGEIO4 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

7. ΙΣΟΓΕΙΟ AP_ISOG_VRAXEIA_2nd_CORRIDOR CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

8. ΙΣΟΓΕΙΟ AP_ISOG_VRAXEIA_EAST_ENTRANCE CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

9. ΙΣΟΓΕΙΟ AP_NB_ISOGEIO2.10.7.65.1 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

10. 1οσ AP_1οσ _STUDENTS LOCKER_ROOM CISCO AIR-AP1131AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

11. 1οσ AP_1οσ _fisikotherapeia CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

12. 1οσ AP_1οσ_Diabetes CISCO AIR-AP1131AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

13. 1οσ AP_NB_FIRST_FLOOR1 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

14. 1οσ AP_NB_FIRST_FLOOR2 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

15. 1οσ AP_NB_FIRST_FLOOR3 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

16. 1οσ AP_NB_FIRST_FLOOR4 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

17. 2οσ AP_2οσ_DIAGNOSTIC_LAB CISCO AIR-AP1131AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

18. 2οσ AP_2nd_FLOOR_MIDWIFERY CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

19. 2οσ AP_2nd_FLOOR_KOITONES CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

20. 2οσ AP_NB_SECOND_FLOOR1 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 
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Α/Α ΟΡΟΦΟ Hostname Device Type Device IP Address 

21. 2οσ AP_NB_SECOND_FLOOR2 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

22. 2οσ AP_NB_SECOND_FLOOR3 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

23. 4οσ AP_NB_FOURTH1_FLOOR CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

24. 4οσ AP_NB_FOURTH_FLOOR3 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

25. 4οσ AP_NB_FOURTH_FLOOR4 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

26. 4οσ AP_NB_FOURTH_FLOOR5 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

27. 4οσ AP_5οσ _CARDIOLOGY CISCO AIR-AP1131AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

28. 5οσ AP_NB_FIFTH_FLOOR1 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

29. 5οσ AP_NB_FIFTH_FLOOR2 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

30. 5οσ AP_NB_FIFTH_FLOOR3 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

31. 5οσ AP_NB_YPOG1 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

32. 5οσ AP_NB_YPOG5 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

33. 6οσ AP_NB_FOURTH_FLOOR6 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

34. 6οσ AP_6οσ _XEIROURGIKI CISCO AIR-AP1131AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

35. 6οσ AP_6οσ _OUROLOGIKI CISCO AIR-AP1131AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

36. 6οσ AP_NB_SIXTH_FLOOR2 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

37. 6οσ AP_NB_SIXTH_FLOOR6 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

38. ΥΡΟΓΕΙΟ AP_NB_YPOGEIO5 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

39. ΥΡΟΓΕΙΟ AP_NB_YPOG2 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

40. ΥΡΟΓΕΙΟ AP_NB_YPOG3 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

41. ΥΡΟΓΕΙΟ AP_NB_YPOG4 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

42. ΡΕΤΙΝΟ AP_KT2_IS_MTN CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

43. ΡΕΤΙΝΟ AP_KT2_IS_MTN1 CISCO AIR-AP1242AG-E-K9 172.xx.xxx.xx 

 

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΠΟΧΡΕΟΤΝΣΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΠΣΟΤΝ ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ 

ΤΛΛΕΞΟΤΝ ΟΛΕ ΣΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΝΑ 
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ΤΜΜΕΣΑΧΟΤΝ ΣΗΝ ΚΑΣΟΠΙΝ ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΕΠΙΚΕΨΗ/ΑΤΣΟΨΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ ΣΗ ΒΑΗ ΣΗ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  

1. Ο ανάδοχοσ οφείλει να φροντίηει να διατθρεί ςε υψθλά επίπεδα τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτο 

Νοςοκομείο Λαμίασ εξαςφαλίηοντασ αξιοπιςτία, αςφαλι πρόςβαςθ και ςυνεχι λειτουργία του 

αςφρματου δικτφου. Ζχει ευκφνθ για τθν ομαλι απρόςκοπτθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ του 

αςφρματου δικτφου. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε αντικατάςταςθ και ενεργοποίθςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν του 

αςφρματου δικτφου. Στα ςθμεία που κρίνεται απαραίτθτθ θ αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ, κα 

αντικακίςταται με νζο εξοπλιςμό, αντίςτοιχο ι ανϊτερθσ τεχνολογίασ με τον υφιςτάμενο και 

ςυμβατό με τα ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ.  

Στθν περίπτωςθ που το πρόβλθμα δεν είναι δυνατόν να λυκεί τθλεφωνικά, ο ανάδοχοσ φροντίηει 

για τθν επιτόπου επίςκεψθ αρμόδιου τεχνικοφ προςωπικοφ με τα απαραίτθτα ανταλλακτικά ςτο 

φορζα εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που δεν υπερβαίνει τισ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε περιοδικι ςυντιρθςθ των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων.  

Οι εργαςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ αποςκοποφν ςτθ διατιρθςθ των ςυςτθμάτων ςε άριςτθ 

κατάςταςθ και ςτθν πρόλθψθ βλαβϊν ι προβλθμάτων και ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ 

και αξιοποίθςθσ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ. 

Για να επιτευχκεί το επικυμθτό επίπεδο υπθρεςίασ καλείται ο ανάδοχοσ να φζρει ςε πζρασ 

εργαςίεσ, που πραγματοποιοφνται ζκτακτα, μετά τθ διεκπεραίωςθ των ςχετικϊν αιτθμάτων που 

υποβάλλονται από το Τμιμα Ρλθροφορικισ του Γ.Ν. Λαμίασ και εργαςίεσ που ζχουν ςυςτθματικό – 

περιοδικό χαρακτιρα και ςυνικωσ αφοροφν ηθτιματα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. 

Σφμφωνα με τθ υπάρχουςα κατάςταςθ , είναι απαραίτθτθ θ διενζργεια ενόσ ςυνόλου 

εξειδικευμζνων εργαςιϊν που κα εκτελοφνται ςε μθνιαία βάςθ, πριν & μετά από ςθμαντικζσ 

μεταβολζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ αλλά και ςε περίπτωςθ νζων εγκαταςτάςεων. 

 Ζλεγχοσ ιδιοτιτων δικτφου 

 Ζλεγχοσ Ι ρυκμίςεων 

 Ζλεγχοσ ςυνδεςιμότθτασ με το διαδίκτυο (ping, tracert, nslookup) 

 Ζλεγχοσ παροχισ ρεφματοσ 

 Ζλεγχοσ εξοπλιςμοφ  

 Διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ 

Μζροσ των εργαςιϊν αφοροφν ελζγχουσ των ςυςτθμάτων οι οποίοι μποροφν να αποκαλφψουν 

προβλιματα πζρα από τθ ςυνθκιςμζνθ φκορά των ςυςτθμάτων π.χ. κλοπι, δολιοφκορά κ.α. 
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Τονίηεται πωσ κατά τθ διεξαγωγι κάκε εργαςίασ κα γίνεται καταγραφι ςε ανεξάρτθτα δελτία όςων 

προβλθμάτων και δυςλειτουργιϊν διαπιςτωκοφν και κα υποβάλλονται ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ 

και Οργάνωςθσ του Νοςοκομείου. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ διαχείριςθ του υφιςτάμενου λογιςμικοφ (RADIUS Server) και ςτθ 

λειτουργικι υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ. Ο ανάδοχοσ επίςθσ, 

υποχρεοφται ςε αλλαγζσ ςε ότι αφορά τισ υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ και παραμετροποιιςεισ με 

βάςει τισ απαιτιςεισ του φορζα (π.χ. υφιςτάμενα αςφρματα υποδίκτυα με διαφορετικά 

δικαιϊματα/κωδικοφσ πρόςβαςθσ). Ο ανάδοχοσ δφναται επίςθσ να υποβάλλει οποιαδιποτε τεχνικι 

ζκκεςθ/πρόταςθ ςχετικά με τθ βελτίωςθ λειτουργίασ και χριςθσ του αςφρματου δικτφου του 

φορζα. 

5. Ο ανάδοχοσ δφναται μζςω του ςχετικοφ λογιςμικοφ να ζχει πλιρθ εικόνα και πλθροφόρθςθ ςχετικά 

με τθν πρόςβαςθ ςτο αςφρματο δίκτυο του Νοςοκομείου (MAC Address, IP,  κλπ) και να 

ενθμερϊςει ςχετικά εφόςον αυτό απαιτθκεί από το Νοςοκομείο. 

6. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμβάλλει ςε οποιαδιποτε επιμζρουσ εργαςία απαιτθκεί αναφορικά με το 

αντικείμενο του υποζργου (π.χ. θ ςφνταξθ ςυμβουλευτικισ ζκκεςθσ επζκταςθσ του υπάρχοντοσ 

Hot-Spot (αςφρματου δικτφου Wi-Fi)) και ςτα πλαίςια τθσ Αναβάκμιςθσ, Βελτίωςθσ και Επζκταςθσ 

τθσ υποδομισ. Σκοπόσ τθσ ζκκεςθσ κα είναι θ προτεινόμενθ εγκατάςταςθ νζων υποδομϊν 

(εξοπλιςμοφ και δικτφου) για τθ διαςφνδεςθ των υφιςτάμενων κτιριακϊν υποδομϊν παροχισ 

υπθρεςιϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Λαμίασ κακϊσ και θ βελτίωςθ κάλυψθσ των υφιςτάμενων 

εγκαταςτάςεων (π.χ. με αλλαγζσ ι προςκικεσ Access Points).  

7. Ο ανάδοχοσ οφείλει ςτθν παροχι τεχνικισ βοικειασ προσ τα ςτελζχθ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ 

αναφορικά με το αντικείμενο του υποζργου. 

8. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν τεκμθρίωςθ των υπθρεςιϊν/επεμβάςεων.  

Θ αίτθςθ για χριςθ των Υπθρεςιϊν γίνεται με τθλζφωνο, θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι ςφςτθμα 

καταγραφισ αιτθμάτων (Ticketing). 

Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ του τεχνικοφ και μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, ο τεχνικόσ 

ςυμπλθρϊνει Δελτίο Τεχνικισ Υποςτιριξθσ που αναφζρει τθ βλάβθ όπωσ αυτι αναφζρκθκε αρχικά, 

τθ λφςθ που δόκθκε, ενϊ παράλλθλα καταγράφει τα ςτοιχεία του πελάτθ, τθν θμερομθνία άφιξισ 

του και το χρόνο αναχϊρθςισ του. Το ζγγραφο αυτό, αφοφ ςυμπλθρωκεί, υπογράφεται από τον 

Ρροϊςτάμενο Ρλθροφορικισ και κάκε πλευρά κρατά από ζνα υπογεγραμμζνο αντίγραφο. 

Επίςθσ τθρείται θλεκτρονικά θμερολόγιο ςυντιρθςθσ, ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά όλεσ οι 

υπθρεςίεσ είτε προλθπτικισ, είτε ελεγκτικισ, είτε επανορκωτικισ φφςεωσ, κακϊσ και οι κλιςεισ, οι 
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επιςκζψεισ, οι επεμβάςεισ, οι αποκαταςτάςεισ βλαβϊν που πραγματοποιικθκαν από τον ανάδοχο. 

Το θμερολόγιο ςυντιρθςθσ κα παραδίδεται κάκε τρεισ (3) μινεσ μαηί με το τιμολόγιο παροχισ 

υπθρεςιϊν ςτο Νοςοκομείο και ςτθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ ζργου. 

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε υποςτιριξθ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και εντόσ των 

Κανονικϊν Ωρϊν Κάλυψθσ (08:00-16:00).  

Ο Χρόνοσ απόκριςθσ τεχνικοφ ορίηεται ςε ζωσ τζςςερισ (4) ϊρεσ εντόσ Κανονικϊν Ωρϊν Κάλυψθσ 

από τθν τεχνικι κλιςθ. 

Ο Χρόνοσ αποκατάςταςθσ ορίηεται ςε ζωσ δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ και ζωσ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 

επιτόπια παρζμβαςθ. 
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