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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ«ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΝΛΑΜΙΑ», ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΞΙ(6) ΜΗΝΩΝ. 

 
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/9973/10-05-2021 (ΑΔΑ: 63Ν94690ΒΜ-ΣΘΕ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ θ οποία 

καταχωρικθκε με α/α: 1039 ςτο βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ Οικονομικισ 

Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου, ςτον  ΚΑΕ 0439 του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ του νοςοκομείου, 

ζτουσ 2021. 

3. Τθν αρ.: Β/8474/15-04-2021 (ΑΔΑ: 693Θ4690ΒΜ-ΘΧΕ) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ Επιτροπισ 

διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ. 

Α ΠΡΟΚΑΛΕΙ: 

Ππωσ υποβάλλεται Ρροςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου ‘Υποςτιριξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ, 
τεχνικισ υποςτιριξθσ υφιςτάμενων υποδομϊν Ρλθροφορικισ ΓΝΛαμίασ’, για χρονικό διάςτθμα ζξι(6) 
μθνϊν.  

 
1. Θ πρόςκλθςθ κα διεξαχκεί ςτο ΓΝΛαμίασ ςτισ 18-06-2020 θμζρα Παραςκευι, 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. 

 Σθμείωςθ: Οι προςφορζσ κα παραλαμβάνονται ζωσ τθν Πζμπτθ 17-06-2021 και ώρα 14:30μ.μ.  

από το Τμιμα Πρωτοκόλλου ειδάλλωσ δεν κα γίνονται δεκτζσ. Για τισ προςφορζσ αυτζσ θ 
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θμερομθνία υποβολισ προκφπτει είτε από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό 

παράδοςθσ ςτθν εταιρεία ταχυμεταφοράσ. Προςφορζσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 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 δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

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 ποινι 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  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ : ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ από το τμιμα Ρρομθκειϊν του ΓΝ Λαμίασ κ. 

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

 

 

                                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝΛΑΜΙΑ 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ 

«ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΡΑΑΓΩΓΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ» 

Το αντικείμενο του ζργου αφορά 3 κατθγορίεσ (Υποζργα): 

Α. Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ και Λειτουργικισ Υποςτιριξθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ δικτφου (Εξυπθρετθτζσ 

(Servers ωσ VMs) (ςε φυςικό επίπεδο και για το λογιςμικό VMWare υπάρχει ενεργι ετιςια 

υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ με ανάδοχο εταιρεία), Συςκευζσ Αποκικευςθσ (π.χ. Synology, TapeBackup 

(πλθν Storage που υπάρχει ενεργι ετιςια υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ με ανάδοχο εταιρεία)) και Ενεργό 

Εξοπλιςμό Δικτφου (Switches, Firewalls κλπ). 

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

(Περιλαμβάνει και τθν ετιςια ανανζωςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του πιςτοποιθτικοφ Comodo 

Essential SSL Wildcard) 

Γ. 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 

Τπθρεςίεσ υντιρθςθσ και Λειτουργικισ Τποςτιριξθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ δικτφου (Εξυπθρετθτζσ 

(Servers ωσVMs), υςκευζσ Αποκικευςθσ (π.χ. Synology, TapeBackup) και Ενεργόσ Εξοπλιςμόσ Δικτφου 

(Switches, Firewalls κλπ)). 

http://www.hosplam.gr/
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ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ και οφείλει να παρζχει τισ κάτωκι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ: 

 Συντιρθςθ και διαχείριςθ ενεργοφ εξοπλιςμοφ του δικτφου δεδομζνων (διάρκρωςθ, επίβλεψθ 

καλισ λειτουργίασ, εντοπιςμόσ και αποκατάςταςθ βλαβϊν και εκτάκτων περιςτατικϊν). 

 Τεχνικι Υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ μζρουσ του δικτφου δομθμζνθσ καλωδίωςθσ του Νοςοκομείου 

και ςυγκεκριμζνα τμιμα του πακθτικοφ εξοπλιςμοφ (οπτικζσ ίνεσ, Patch Panels) κακϊσ και τον 

ενεργό εξοπλιςμό (Switches, Firewalls κλπ) 

 Λειτουργικι υποςτιριξθ των Εξυπθρετθτϊν (Servers) και των Υποςυςτθμάτων Αποκικευςθσ 

Δεδομζνων (Storage + Synology DiskStation).   

 Συντιρθςθ και διαχείριςθ λογιςμικοφ ςυςτιματοσ. 

 Επίβλεψθ και ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ του δικτφου δεδομζνων και διαχείριςθ των πόρων του. 

 Υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ του Νοςοκομείου για τθν αςφάλεια και προςταςία του δικτφου. 

 Αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν παραβίαςθσ τθσ αςφάλειασ του δικτφου.  

 Ενθμζρωςθ και τεχνικι υποςτιριξθ των υπαλλιλων του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ (Help-Desk). 

 Λειτουργικι υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ. 

 Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, προτάςεισ και λφςεισ για τθν αναβάκμιςθ, βελτίωςθ και επζκταςθ τθσ 

πλθροφοριακισ υποδομισ του φορζα. 

Τεκμθρίωςθ υφιςτάμενθσ υποδομισ ζργου (βλ. Ρίνακα) 
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   Περιγραφι Ποςότθτα Παρατθριςεισ 

      

ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΕ     

Server DELL POWEREDGE R730 

(Διπλοφσ επεξεργαςτζσ Intel Xeon E5-2620v4 2,1GHz, 192 GB RAM DDR4 
RDIMM 2400MHz, δφο SAS δίςκουσ χωρθτικότθτασ 300GB ταχφτθτασ 10k 
rpm και δφο εφεδρικά τροφοδοτικά. Το ςφςτθμα περιλαμβάνει 4 κφρεσ 
δικτφου 1Gb, 2 κφρεσ δικτφου 10Gb SFP+ και SD κφρα πάνω ςτθν κάρτα 
απομακρυςμζνου ελζγχου iDRAC Enterprise)  

ΕΞΑΙΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ/ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΣΟΤ (Pro support – Next Business Day HARDWARE SUPPORT) ΣΟ ΟΠΟΙΟ 
ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ OPTIS S.A. ζωσ 27/4/2022 

2 τεμ. 

Οι βαςικοί Servers που 
φιλοξενοφν τα VMs 
(Domain Controllers, 
Database Servers, 
Application Servers, 
κλπ) 
Ρρομικεια 2017  
Λιγει θ ςφμβαςθ 
ςυντιρθςθσ ςτισ 
27/4/22 

Server HP Proliant ML350 G4 X3.2/800-1M HP-SC 641 

7 τεμ. 

Ραλαιότεροι: 
Οι 5 είναι ανενεργοί 
και δφναται να 
αξιοποιθκοφν εφόςον 
απαιτθκεί. Οι 2 είναι 
ενεργοί και 
αξιοποιοφνται ο 1 για 
τθ λιψθ του Tape 
Backup και ο άλλοσ για 
χριςθ από τθν 
ανάδοχο εταιρεία 
Cteam (Windows Server 
2003) 

Server HP Proliant DL 180 G6 
(Intel Xeon CPU E5520 2,27GHz, 10GB RAM, 10TB HDD) 

1 τεμ. 
Εφεδρικόσ για Daily 
Backup από Synology 

      

ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ     

Κεντρικό Αποκθκευτικό Σφςτθμα Storage Dell EMC  VNX5200 τθσ ςειράσ 
VNX2 τθσ EMC 
(Το ςφςτθμα περιλαμβάνει ζνα DPE (Disk Processor Enclosure) και ζνα DAE 
(Disk Array Enclosure). Το DPE περιλαμβάνει τουσ δφο Ελεγκτζσ Service 
Processors (SPs) με 16GB μνιμθ RAM και ζναν τετραπφρθνο επεξεργαςτι 
Intel Xeon E5-2600, είκοςι πζντε (25) ςκλθροφσ δίςκουσ τεχνολογίασ SAS 
χωρθτικότθτασ 900GB ζκαςτοσ, ταχφτθτασ 10k rpm και δφο κάρτεσ δικτφου 
UltraflexTM IO με δφο κφρεσ 10Gb SPF+ ανά processor για διαςφνδεςθ 
εξυπθρετθτϊν. Το DAE περιλαμβάνει τζςςερισ SSD δίςκουσ χωρθτικότθτασ 
200GB ζκαςτοσ για χριςθ ωσ Fast Cache, με ωφζλιμθ χωρθτικότθτα 600GB. 
Τα DAE και οι ςκλθροί δίςκοι ςυνδζονται με τουσ ελεγκτζσ μζςω 
πρωτόκολλου επικοινωνίασ SAS) 
 
ΕΞΑΙΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ/ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΣΟΤ (Pro support – W/Next Business Day HARDWARE SUPPORT) ΣΟ 
ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ OPTIS S.A. ζωσ 
31/5/2022 

1 τεμ. 

Ρρομικεια 2017  
Λιγει θ ςφμβαςθ 
ςυντιρθςθσ ςτισ 
31/5/22 

Fileserver NAS (Network Attached Storage) Synology DiskStation DS1618+  
(Intel Atom C3538, quad-core 2.1 GHz, Μθχανι κρυπτογράφθςθσ υλικοφ 
AES-NI, Μνιμθ 4 GB DDR4-2133, ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 6Χ8 ΤΒ / 256 
cache) 

1 τεμ. 

Ρρομικεια 2019 (ςε 
3ετι εγγφθςθ ζωσ 
30/9/2022) Λιψθ των 
Backups  (VMs) – 
Λειτουργικι 
υποςτιριξθ ωσ προσ τθ 
διαχείριςθ και τθν 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ VMs KAI ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΟΥΣ 

Α/Α NAME ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1 WebSrv Web Application Server τθσ Cteam 

2 appl_cteam Application Server τθσ Computer Team 

τιρθςθ των 
αντιγράφων 
αςφαλείασ  

      

ΤΠΟΤΣΗΜΑ BACKUP ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ     

   
HP StorageWorks Ultrium 960   

TapeBackup ςε ζναν εκ 
των παλαιότερων 
Servers 

      

FIREWALL     

PIX-515E Cisco 
(Θ διαχείριςθ γίνεται με το λογιςμικό Cisco PIX Device Manager 3.0 από ΘΥ 
με Windows XP και ΙΕ 6) 

2 τεμ. failover 

      

SWITCHES     

Cisco Catalyst 2960 (WS-C2960-48TC-L) 16 τεμ. 
 Cisco Catalyst 2960G (WS-C2960G-48TC-L) 2 τεμ.  
 Cisco Catalyst 2950 (WS-C2950-24) 1 τεμ. 
 Cisco Catalyst 2960 (WS-C2960-24TC-L) 1 τεμ. 
 Cisco Catalyst 2960G (WS-C2960G-24TC-L) 1 τεμ. 
 Cisco Catalyst 2960G (WS-C2960G-24TT-L) 1 τεμ. 
 Cisco Catalyst 3750G (WS-C3750G-24TS) 2 τεμ. 
 Cisco Catalyst 3750G (WS-C3750G-12S) 3 τεμ. 
 Cisco Catalyst 3560 (WS-C3560-48PS) 3 τεμ. 
 D-Link (DGS-3120-24SC) 2 τεμ.   

D-Link (DGS-1510-52) 9 τεμ 
 

   INTEGRATED KEYBOARD DRAWER     

HP 1U KVM Rack Console for Servers 3 τεμ. - 

      

PATCH PANEL     

Patch Panel οπτικϊν ινϊν 8 κζςεων 45 τεμ. - 

      

 
    

ΛΟΓΙΜΙΚΟ     

Λειτουργικό Εξυπθρετθτϊν MS Windows Servers 2016 για 32 Cores  32 Cores Λιγει ςτισ 30/6/21 

Λογιςμικό VMware vSphere Essentials Plus 6 
 
 ΕΞΑΙΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ/ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΣΟΤ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ OPTIS S.A. ζωσ 
4/5/2022 1 τεμ. Λιγει ςτισ 4/5/22 

Λογιςμικό λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ (Iperius Backup 4.4.8)    Free 

   
   

ΑΔΑ: Ψ1ΧΩ4690ΒΜ-ΤΛΡ



3 hrmsrv Application Server τθσ Singular 

4 ccs_server1 Application Server & Domain Controller τθσ Αιμοδοςίασ (C.C.S.) 

5 dbase01 Βάςθ Computer Team 

6 dbase02 Βάςθ Computer Team 

7 dbase03 Βάςθ Singular 

8 dcsrv1 Domain Controller  

9 lisasrv Εφεδρικόσ Domain Controller 

10 appsrv Ραλιόσ Domain Controller - είναι ON αλλά δεν λειτουργεί 

11 Fileserver Server για αποκικευςθ των αρχείων των χρθςτϊν 

12 bihealth Σφνδεςθ με BI 

13 centos69 Για ςυγχρονιςμό των ςυςτθμάτων 

14 vmCteamElastic Αποκθκεφει ςτοιχεία για να κάνει αναηθτιςεισ (πχ ςτον ΕΟΡΥΥ) 

15 vmDviewSrv Για διαχείριςθ των D-Link Switches 

16 vmProbe 2οσ για διαχείριςθ των D-Link Switches 

17 Vmware vCenter Server 
Appliance 

Ρλατφόρμα για τθν παρακολοφκθςθ και τθ διαχείριςθ των εικονικϊν 
υποδομϊν (ESXi servers, virtual machines, Storage) 

18 winMgnt Διαχειριςτικό για το Storage  

   Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ςυγκαταλζγονται και οι υπθρεςίεσ για κατάργθςθ ι δθμιουργία νζων 

VMs και θ λειτουργικι υποςτιριξι τουσ.  

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΠΣΟΤΝ ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ 

ΤΛΛΕΞΟΤΝ ΟΛΕ ΣΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΝΑ 

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 

δικτφου. Ζχει ευκφνθ για τθν ομαλι απρόςκοπτθ λειτουργία του ενεργοφ εξοπλιςμοφ του ςυνολικοφ 

δικτφου του Νοςοκομείου. 

2. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λαμβάνει όλα τα δυνατά μζτρα για τθν αςφαλι λειτουργία του δικτφου 

δεδομζνων και ςυγκεκριμζνα για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου τθσ διακινοφμενθσ πλθροφορίασ 

από υποκλοπζσ, τθ διαςφάλιςθ τθσ αποκθκευμζνθσ πλθροφορίασ και τθν ακεραιότθτα των 

ςυςτθμάτων του δικτφου από μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ.  

3. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνεργάηεται με τισ εταιρείεσ υποςτιριξθσ του λογιςμικοφ των 

εφαρμογϊν του Νοςοκομείου, Computer Team ΑΕΒΕ, και Computer Control Systems, για κζματα 

που άπτονται του κοινοφ πεδίου παροχισ υπθρεςιϊν. Επίςθσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τθν 

ανάδοχο εταιρεία Υποςτιριξθσ/Συντιρθςθσ του Συςτιματοσ Servers (VMware Vsphere)+Sorage, 
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Optis S.A., για κζματα που απαιτοφν τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ και ςυνεργαςία. Τζλοσ, είναι 

υποχρεωμζνοσ να ςυνεργάηεται με τον ΟΣΕ ΑΕ για κζματα που άπτονται του Δθμόςιου Δικτφου 

«Σφηευξισ» ςε κζματα που αφοροφν το Νοςοκομείο. 

4. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμβάλλει και ςε οποιαδιποτε επιμζρουσ εργαςία απαιτθκεί 

αναφορικά με το αντικείμενο του ζργου (π.χ. ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για ανανζωςθ-νζα 

προμικεια εξοπλιςμοφ, ςυνειςφορά ςτθν ζνταξθ του νζου αυτοφ εξοπλιςμοφ ςτθν υφιςτάμενθ 

υποδομι ςε ςυνεργαςία/ςυνεννόθςθ με τον προμθκευτι κλπ). 

5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμβάλλει ςτθν Αναβάκμιςθ – Βελτίωςθ – Επζκταςθ τθσ πλθροφοριακισ 

υποδομισ. Είναι υποχρεωμζνοσ ςε ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, προτάςεισ, λφςεισ και ςε μεταφορά 

τεχνογνωςίασ και υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ προσ τουσ υπαλλιλουσ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ του 

Νοςοκομείου ςε κζματα που άπτονται του αντικειμζνου του ζργου και ςε κζματα που αφοροφν τθν 

αςφάλεια των υποδομϊν και του δικτφου. Οτιδιποτε δφναται να ςυμβάλλει τεχνολογικά ςτθ 

βελτίωςθ των υποδομϊν, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ απαιτοφμενθ αναβάκμιςι τουσ, δφναται να το 

κατακζτει εγγράφωσ. Είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ ςτθν παροχι κάκε πρόςκετθσ βοικειασ για τθν 

φπαρξθ και τρόπο χριςθσ κάκε free εργαλείου προσ διεκπεραίωςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

6. Ο Ανάδοχοσ οφείλει τθν παροχι βοικειασ προσ το Τμιμα Ρλθροφορικισ του Νοςοκομείου πάνω ςτθ 

χριςθ και διαχείριςθ εργαλείων ελζγχου και παρακολοφκθςθσ του Δικτφου (π.χ. D-View7, Cisco 

Network Assistant) 

7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμβάλλει με τθν τεχνογνωςία του ςτθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων διαχείριςθσ 

χρθςτϊν του δικτφου και προςπζλαςθσ ςτο δίκτυο. 

8. Στισ υπθρεςίεσ του αναδόχου ςυμπεριλαμβάνεται και θ λειτουργικι υποςτιριξθ των υφιςτάμενων 

Virtual Machines VMs κακϊσ και θ κατάργθςθ ι θ δθμιουργία νζων εφόςον αυτό απαιτθκεί από το 

φορζα. Επίςθσ και θ επίβλεψθ του κατάλλθλου «διαμοιραςμοφ» και οι απαιτοφμενεσ «μεταπτϊςεισ» 

των VMs ςτουσ Servers, βάςει των πόρων του ςυςτιματοσ (Servers+Storage), ϊςτε να επιτυγχάνεται 

τόςο θ βζλτιςτθ λειτουργία και αξιοποίθςθ των πόρων, όςο και θ απαιτοφμενθ δυνατότθτα 

υποςτιριξθσ εφεδρείασ.  

9. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμβάλλει ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρλθροφορικισ ςτθν τιρθςθ των 

αντιγράφων αςφαλείασ (βάςθσ, αρχείων και VMs) ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ που υπάρχουν για 

το λόγο αυτό (π.χ. Tape, Synology Diskstation) και με τρόπουσ και μεκόδουσ/λογιςμικά που δφναται 

να προτείνει και να εγκαταςτιςει για τθν αποτελεςματικότερθ τεχνολογικι υλοποίθςθ και πάντα ςτα 

πλαίςια τθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν και δικτφων.  

10. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμβάλλει ςτον τακτικό ζλεγχο και εργαςίεσ Restore τθσ βάςθσ 

δφο (2) φορζσ ετθςίωσ (μία ανά 6μθνο) ςε ςυνεργαςία με τθν ανάδοχο εταιρεία του Ο.Ρ.Σ. 
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11.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε 6μθνο κατϋελάχιςτο προλθπτικό ζλεγχο καλισ κατάςταςθσ των 

εγκαταςτάςεων (επιτόπιο ι απομακρυςμζνο ανάλογα με τθν αναγκαιότθτα). 

12. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε παρουςία εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργάτθ του, εντόσ τεςςάρων (4) ωρϊν 

από τθν κλιςθ, για τισ περιπτϊςεισ που θ κλιςθ είναι Επείγουςα (Επιπζδου οβαρότθτασ 1) και 

αφορά κρίςιμεσ λειτουργίεσ του Νοςοκομείου και το πρόβλθμα δεν επιλφεται απομακρυςμζνα. 

13. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον 3ετι αποδεδειγμζνθ ςχετικι εμπειρία ςε κζματα 

εγκατάςταςθσ και εποπτείασ δικτφων πλθροφορικισ.  

14. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αποκτιςει ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα καλι γνϊςθ και εποπτεία τθσ 

ςυνολικισ πλθροφοριακισ υποδομισ του φορζα και να είναι επαρκϊσ ενιμεροι ωσ προσ αυτό, όλα 

τα εμπλεκόμενα μζρθ τθσ Τεχνικισ του Ομάδασ Υποςτιριξθσ, ϊςτε άμεςα και αποτελεςματικά να 

δφναται να παράςχει τθ βζλτιςτθ λφςθ. 

Διαςφάλιςθ Καλισ Λειτουργίασ Εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ υςτθμάτων 

- Ρρολθπτικι ςυντιρθςθ (εργαςίεσ και ανταλλακτικά) του ενεργοφ εξοπλιςμοφ του δικτφου 

(Hardware). Τθν επικοινωνία με τθν καταςκευάςτρια εταιρεία για τθν παροχι των 

απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν βάςει τθσ εγγφθςθσ των μθχανθμάτων, αναλαμβάνει ο ανάδοχοσ 

ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρλθροφορικισ του Νοςοκομείου για τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ 

και παράδοςθ των απαιτοφμενων ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν. 

- Αποκατάςταςθ των βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του ενεργοφ εξοπλιςμοφ του δικτφου 

(hardware) 

- Βελτιϊςεισ, παράδοςθ – εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ 

εφόςον είναι αποδεκτι από τον Φορζα. 

- Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των 

εγχειριδίων του ενεργοφ εξοπλιςμοφ του δικτφου και του λογιςμικοφ ςυςτθμάτων. 

 

Προλθπτικι – Επανορκωτικι υντιρθςθ- Αποκατάςταςθ Βλαβϊν 

Θ υποςτιριξθ του εξοπλιςμοφ ςτο ςφνολό του (πλθν των ανωτζρω αναφερόμενων εξαιρζςεων Servers + 

Storage + VMware), είτε επιτόπου είτε ςε ςυνδυαςμό με προςωρινι αντικατάςταςθ, γίνεται με ευκφνθ 

και δαπάνεσ του Αναδόχου. Θ υποςτιριξθ των ςυςτθμάτων κα καλφπτεται από το κζντρο υποςτιριξθσ 

του Αναδόχου. Το ζργο τθσ ςυντιρθςθσ αναλαμβάνουν οι τεχνικοί του Αναδόχου ςε ςυνεργαςία με τουσ 

καταςκευαςτζσ και τουσ αντιπροςϊπουσ του εξοπλιςμοφ που προςφζρεται. 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων, τθν αξιόπιςτθ υποςτιριξθ και τθ 

ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ όςον αφορά τουσ χρόνουσ μθ διακεςιμότθτασ των 

ςυςτθμάτων (down time). 
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Θα τθρείται θλεκτρονικά από τον Ανάδοχο ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρλθροφορικισ του φορζα το 

Ημερολόγιο υντιρθςθσ, ςτο οποίο κα αναγράφονται όλεσ οι επιςκζψεισ/εργαςίεσ των μθχανικϊν του 

Αναδόχου είτε για προλθπτικι είτε για επιςκευαςτικι ςυντιρθςθ, όπωσ επίςθσ και οι τακτικζσ 

επικεωριςεισ. 

Θ τεχνικι υποςτιριξθ διακρίνεται ςε: 

α) Ρρολθπτικι 

β) Επανορκωτικι 

 

Προλθπτικι υντιρθςθ 

Ωσ προλθπτικι ςυντιρθςθ υλικοφ ορίηεται το ςφνολο των εργαςιϊν που αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ 

προβλθμάτων και ςτθ βελτίωςθ λειτουργίασ υλικοφ και δικτφου. Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ κα 

πραγματοποιείται περιοδικά και κατά ομάδεσ υλικοφ, μετά από ςυνεννόθςθ με το Τμιμα Ρλθροφορικισ 

του Νοςοκομείου, μία φορά το εξάμθνο κατ’ ελάχιςτο. Σε περίπτωςθ που οι παραπάνω εργαςίεσ 

ςυμφωνθκεί να γίνουν εκτόσ κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ, ο Κφριοσ του Ζργου κα μεριμνιςει για τισ 

απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ (π.χ. πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ, παρουςία προςωπικοφ, κλπ). 

Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ ςυνίςταται κατϋ ελάχιςτον ςτισ εξισ εργαςίεσ:  

- Εκτζλεςθ διαγνωςτικϊν προγραμμάτων για τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ  

- Ζλεγχοσ και αξιοποίθςθ των error log files του ςυςτιματοσ  

- Ζλεγχοσ καλωδίωςθσ με ειδικά όργανα, ζλεγχοσ επαφϊν. 

- Ζλεγχοσ ταχφτθτασ επικοινωνίασ. 

- Αντικατάςταςθ τυχόν φκαρμζνων ανταλλακτικϊν. 

- Ζλεγχοσ και tuning λογιςμικοφ ςυςτιματοσ. 

- Λειτουργικόσ Ζλεγχοσ των εξυπθρετθτϊν και των ςκλθρϊν δίςκων κακϊσ και ζλεγχοσ τθσ 

διακεςιμότθτασ εφεδρικϊν αρχείων 

- Ζλεγχοσ διακζςιμου χϊρου δίςκου και κακαριςμόσ προςωρινϊν αρχείων. 

- Ζλεγχοσ για ιοφσ, κακόβουλο λογιςμικό και εγκατάςταςθ ενθμερϊςεων αςφαλείασ. 

 

Βελτιϊςεισ, παράδοςθ – εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ. 

Αναφορικά με τισ νζεσ εκδόςεισ των λογιςμικϊν ςυςτιματοσ: 

 Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει ςυντιρθςθ Λογιςμικοφ Συςτιματοσ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ ςυντιρθςθσ κα  

αποκακιςτά προβλιματα του λογιςμικοφ (bugs), κα εγκακιςτά τισ νζεσ εκδόςεισ, εφ’ όςον αυτζσ 

είναι ςυμβατζσ με το λογιςμικό εφαρμογϊν, και κα τεκμθριϊνει τισ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τθν 

προθγοφμενθ ζκδοςθ (ςε θλεκτρονικι μορφι). 
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 Ο Ανάδοχοσ κα γνωςτοποιεί γραπτϊσ ςτον Κφριο του Ζργου όλεσ τισ νζεσ εκδόςεισ και τα κφρια 

χαρακτθριςτικά τουσ ςε διάςτθμα το πολφ δφο (2) μθνϊν από τθν ανακοίνωςι τουσ από τον 

καταςκευαςτι. 

 Για νζεσ εκδόςεισ θ εγκατάςταςθ των οποίων απαιτεί αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ, ο Ανάδοχοσ 

δεςμεφεται ότι κα ςυνεχίηει τθν υποςτιριξθ τθσ παλιάσ ζκδοςθσ για τουλάχιςτον 15 μινεσ μετά τθν 

αναγγελία τθσ νζασ. 

 Εφόςον ο Κφριοσ του Ζργου αποφαςίςει να προχωριςει ςτθν εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων και 

το γνωρίςει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο, ο τελευταίοσ μετά από προθγοφμενθ ςχετικι ςυνεννόθςθ με 

τον Κφριο του Ζργου, κα ολοκλθρϊςει τθν εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων του Λογιςμικοφ 

Συςτιματοσ ςτον εξοπλιςμό για τον οποίο προορίηονται, το αργότερο 15 μζρεσ μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ ςτον Ανάδοχο.  

 Ο Ανάδοχοσ κα εγκακιςτά τισ νζεσ εκδόςεισ μζςω θλεκτρονικισ διανομισ ι με επί τόπου επίςκεψθ 

όταν αυτό απαιτείται. 

Θ εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων κα γίνεται κατά τρόπο που να δθμιουργεί τθν ελάχιςτθ δυνατι 

διαταραχι ςτθν κανονικι λειτουργία του φορζα. Σε περίπτωςθ που οι παραπάνω εργαςίεσ ςυμφωνθκεί 

να γίνουν εκτόσ κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ, ο Κφριοσ του Ζργου κα μεριμνιςει για τισ απαραίτθτεσ 

διαδικαςίεσ (π.χ. πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ, παρουςία προςωπικοφ, κλπ). Οι νζεσ εκδόςεισ 

περιλαμβάνουν τόςο τισ Εκδόςεισ Συντιρθςθσ, όςο και τισ Νζεσ Κφριεσ Εκδόςεισ, ζςτω και αν αυτζσ 

χαρακτθρίηονται ωσ νζο προϊόν. 

 

Επανορκωτικι υντιρθςθ 

Θ επανορκωτικι ςυντιρθςθ περιλαμβάνει υπθρεςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν ςε διαγνωςμζνεσ βλάβεσ, 

αντικατάςταςθ φκαρμζνων εξαρτθμάτων με καινοφρια, υπθρεςίεσ για τθν εγκατάςταςθ λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων και λοιποφ υποςτθρικτικοφ λογιςμικοφ (π.χ. vmware) λιψθ εφεδρικοφ αρχείου δεδομζνων 

χριςτθ (backup) και επανεγκατάςταςι του, κακϊσ και παραμετροποιιςεισ και ρυκμίςεισ ςυςτθμάτων 

ζτςι ϊςτε με αςφάλεια να είναι δυνατι θ ςφνδεςθ του επιδιορκωμζνου εξοπλιςμοφ ςτο δίκτυο. 

Θ επιδιόρκωςθ και αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ, απαιτείται να γίνεται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα ζτςι 

ϊςτε να εγγυάται θ ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία του όλου εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ. 

Ριο αναλυτικά θ επανορκωτικι ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ περιλαμβάνει: 

- Υποςτιριξθ από το Κζντρο Τθλεφωνικισ Εξυπθρζτθςθσ του Αναδόχου (Helpdesk). 

- Εργαςία τεχνικϊν on-site ςτο Νοςοκομείο ι και απομακρυςμζνα ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

- Ζξοδα μεταφοράσ προϊόντων. Σε περίπτωςθ που θ επιςκευι απαιτεί τθ μεταφορά του 

μθχανιματοσ ςτθν ζδρα του αναδόχου αυτι κα γίνεται με ζξοδα και φροντίδα του Αναδόχου. 

- Επιςκευι προϊόντων  
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- Ανταλλακτικά, πλθν αναλωςίμων (εξαιροφνται οι παλαιότεροι Servers, Server HP Proliant ML350 

G4 X3.2/800-1M HP-SC 641 και Server HP Proliant DL 180 G6 για τουσ οποίουσ δφναται να 

αξιοποιθκοφν τα ανταλλακτικά από τουσ υπόλοιπουσ ςε περίπτωςθ που αυτό απαιτθκεί).  

- Τεχνικι υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ του δικτφου δομθμζνθσ καλωδίωςθσ του Νοςοκομείου, ιτοι 

τμιμα του πακθτικοφ εξοπλιςμοφ (οπτικζσ ίνεσ, Patch Panels, Racks) κακϊσ και τον ενεργό 

εξοπλιςμό (οπτικά και απλά switches, routers, firewall κλπ.) παρζχοντασ υπθρεςίεσ 

αποκατάςταςθσ βλαβϊν. Με τον όρο αυτό εννοοφνται οι ενζργειεσ (εργαςίεσ και ανταλλακτικά) 

που απαιτείται να εκτελεςτοφν ςτον εξοπλιςμό προκειμζνου να αποκαταςτακοφν οι 

προχποκζςεισ για τθν ομαλι λειτουργία τουσ μετά τθν εμφάνιςθ ςχετικοφ προβλιματοσ. 

Ενδεικτικά, οι ενζργειεσ αυτζσ περιλαμβάνουν τον ζλεγχο (οπτικό, θλεκτρονικό ι άλλο), τισ 

ρυκμίςεισ, τθν παροχι και εφαρμογι των απαραίτθτων ανταλλακτικϊν ι υπομονάδων (units), 

τον κακαριςμό τουσ, αν απαιτείται, ςε ςυνάρτθςθ με τον τφπο και τισ ςυνκικεσ χριςθσ του 

εξοπλιςμοφ. 

- Συντιρθςθ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων (παροχι υπθρεςιϊν οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν 

αντιμετϊπιςθ πικανϊν προβλθμάτων και εγκατάςταςθ νεϊτερων εκδόςεων, ζτςι ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ κατά το δυνατόν καλφτερθ λειτουργία του). 

- Επανεγκατάςταςθ του Λειτουργικοφ Συςτιματοσ και του Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν ςε περίπτωςθ 

βλάβθσ ςκλθροφ δίςκου (ςε ςυνεργαςία με τισ εταιρείεσ υποςτιριξθσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν) 

εξαιρουμζνων δεδομζνων που φυλάςςονται τοπικά. Για τθν επανεγκατάςταςθ λογιςμικοφ, το 

Νοςοκομείο εξαςφαλίηει τθ νόμιμθ χριςθ επίςθμου λογιςμικοφ και τθν παροχι ςτον ανάδοχο 

των αντίςτοιχων κωδικϊν και κλειδιϊν αςφάλειασ. 

- Εγκατάςταςθ προγραμμάτων αςφάλειασ δεδομζνων και παρακολοφκθςθσ των πόρων του 

ςυςτιματοσ. 

Θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ κα γίνεται από άρτια εκπαιδευμζνουσ και πιςτοποιθμζνουσ (από τουσ 

καταςκευαςτζσ) τεχνικοφσ με αξιοπιςτία και με χριςθ γνιςιων ανταλλακτικϊν. 

Εφόςον για τθν αντιμετϊπιςθ του περιςτατικοφ απαιτείται επιτόπου παρουςία, ο αρμόδιοσ τεχνικόσ κα 

φζρει μαηί του όλα τα απαραίτθτα εργαλεία, όργανα και ανταλλακτικά. Μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ 

βλάβθσ κα γίνεται ο ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Ο ανάδοχοσ κα επαναφζρει το 

ςφςτθμα ςτθν αρχικι κατάςταςθ παράδοςθσ όπωσ αυτό ιταν ςε λειτουργία πριν τθ βλάβθ. Θ διατιρθςθ 

αντιγράφων αςφαλείασ δεδομζνων και εφαρμογϊν που δεν είναι μζροσ του ζργου είναι αποκλειςτικι 

ευκφνθ του Νοςοκομείου και όχι του αναδόχου. Εάν το πρόβλθμα δεν είναι δυνατόν  να επιλυκεί 

άμεςα, τότε ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προτείνει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίασ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 

του πελάτθ. Εάν θ βλάβθ μονάδασ εξοπλιςμοφ δεν είναι δυνατόν να αποκαταςτακεί επί τόπου τότε ο 

τεχνικόσ κα αντικακιςτά τθν μονάδα που παρουςίαςε το πρόβλθμα με νζα τουλάχιςτον αντιςτοίχων 
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προδιαγραφϊν, το πολφ εντόσ 24 ωρϊν και κα παραλαμβάνει τθν παλαιά προσ επιςκευι ςτα 

εργαςτιρια. Θ επιςκευαςμζνθ μονάδα κα επιςτρζφεται επιδιορκωμζνθ ςτο αντίςτοιχο ςθμείο, εντόσ το 

πολφ 20 εργάςιμων θμερϊν. Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει επί τόπου μθχανικοφσ, για τισ εργαςίεσ άμεςθσ 

αντικατάςταςθσ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ Συντιρθςθσ, κα υπάρχει πλιρεσ απόκεμα ανταλλακτικϊν αλλά και 

ολόκλθρων μθχανθμάτων για τθν περίπτωςθ που κάποιο μζροσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

παρουςιάςει βλάβθ και χρειαςτεί να αντικαταςτακεί μζχρι να επιςκευαςτεί. Σε περίπτωςθ που δεν είναι 

εφικτι θ επιδιόρκωςθ του, κα αντικακίςταται με άλλο, με τα ίδια τουλάχιςτον λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά.  

Ο Κφριοσ του Ζργου κα ζχει δικαίωμα, με δικι του δαπάνθ και ευκφνθ, να τροποποιιςει τον εξοπλιςμό ι 

και να προςαρτιςει ς’ αυτόν οποιοδιποτε εξάρτθμα προςφζρεται από άλλουσ προμθκευτζσ, ι να 

χρθςιμοποιιςει άλλο λογιςμικό τρίτων αναδόχων ςτον εξοπλιςμό. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ ο Κφριοσ του 

Ζργου οφείλει να ειδοποιιςει τον Ανάδοχο γραπτϊσ, ο οποίοσ με τθ ςειρά του μζςα ςε πζντε (5) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ κα γνωςτοποιεί κάκε γνωςτι δυςμενι ςυνζπεια τθσ ςκοποφμενθσ τροποποίθςθσ 

ι προςάρτθςθσ, ειδάλλωσ θ τροποποίθςθ κα κεωρείται αποδεκτι και αβλαβισ ςτο ςφνολό τθσ από τον 

Ανάδοχο. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ προτίκεται να δϊςει κάκε διακζςιμθ πλθροφορία για να βοθκιςει τον 

Κφριο του Ζργου ςτθν αςφαλι εκτζλεςθ τθσ προτεινόμενθσ τροποποίθςθσ ι προςάρτθςθσ. 

 

Αποκατάςταςθ φαλμάτων Λογιςμικοφ υςτιματοσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ ςφαλμάτων (bugs) του Λογιςμικοφ Συςτιματοσ. 

Συμπλθρωματικά κα παρζχει βοικεια για βελτιςτοποίθςθ (tuning) του λογιςμικοφ αυτοφ όποτε αυτό 

κρίνεται απαραίτθτο, χωρίσ επιπλζον χρζωςθ.  

Σε περίπτωςθ ανίχνευςθσ προβλιματοσ το οποίο οφείλεται ςε ςφάλμα του Λογιςμικοφ Συςτιματοσ 

(Λειτουργικό Σφςτθμα) κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςτισ παρακάτω 

ενζργειεσ: 

 Κοινοποιεί το πρόβλθμα ςτον εκπρόςωπο του αντίςτοιχου καταςκευαςτι ςτθν Ελλάδα. 

 Ενθμερϊνεται για τον τρόπο και το χρόνο επίλυςθσ του προβλιματοσ. 

 Ενθμερϊνει τον Κφριο του Ζργου για τα ανωτζρω. 

 Ραραλαμβάνει από τον καταςκευαςτι τθν νζα version με τθ διόρκωςθ του προβλιματοσ. 

 Ελζγχει τθ νζα version ςε δικό του ςφςτθμα. 

 Ηθτά τθν άδεια από τον Κφριο του Ζργου για εγκατάςταςθ τθσ νζασ version ςτα ςυςτιματα του 
Κυρίου του Ζργου. 

 Εγκακιςτά με δικι του ευκφνθ τθν νζα version ςτα ςυςτιματα του Κυρίου του Ζργου, μετά τθν 
άδεια του Κφριου του Ζργου. 

 Ενθμερϊνει για τθν αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. 
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Θ Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ του Αναδόχου, μπορεί να προβεί ςε προςωρινζσ λφςεισ (απομακρυςμζνθ 

επζμβαςθ ι επιτόπου) μζχρι να βρεκεί θ τελικι λφςθ από τον καταςκευαςτι του Λογιςμικοφ. Εάν μια 

προςωρινι λφςθ αποδειχκεί επιτυχισ ελζγχεται διεξοδικά, αρχικά μόνθ τθσ και μετά ωσ μζροσ του 

ςυςτιματοσ. Κατόπιν το λογιςμικό χρθςιμοποιείται ςε πιλοτικζσ κζςεισ και εάν εξακολουκεί να μθν 

παρουςιάηει προβλιματα (να είναι δθλαδι ςτακερό), τότε ςταδιακά διανζμεται ςτισ υπόλοιπεσ κζςεισ 

εργαςίασ. Στθ ςυνζχεια ενςωματϊνεται ςε μια επόμενθ ζκδοςθ μαηί με άλλεσ αλλαγζσ και διορκϊςεισ ι 

βελτιϊςεισ.  

Εάν οι προςωρινζσ επιδιορκϊςεισ προβλιματοσ Λογιςμικοφ προχποκζτουν αλλαγζσ κϊδικα και δεν μπορεί 

να αντιμετωπιςκοφν με διαφορετικό τρόπο, τότε ο Ανάδοχοσ κα επικοινωνεί με τον καταςκευαςτι ςτον 

οποίον ανικει ο κϊδικασ και θ τεκμθρίωςθ.  

Ο Ανάδοχοσ κα παρακολουκεί τισ ανακοινϊςεισ των καταςκευαςτϊν λογιςμικοφ ςυςτιματοσ για κάκε 

γνωςτό πρόβλθμα ι για κάκε διακζςιμθ διόρκωςθ και ςε κάκε περίπτωςθ κα επικοινωνεί μαηί τουσ 

ηθτϊντασ τθν εγγφθςθ τουσ για τθν ποιότθτα των νζων εκδόςεων. 

 

Αποκατάςταςθ φαλμάτων Εξοπλιςμοφ 

Στθν περίπτωςθ που το πρόβλθμα δεν είναι δυνατό να λυκεί τθλεφωνικά, ο Ανάδοχοσ φροντίηει για τθν 

επιτόπου επίςκεψθ αρμόδιου τεχνικοφ προςωπικοφ με τα απαραίτθτα ανταλλακτικά (ι replacement 

unit όταν αυτό κρικεί αναγκαίο) ςτο φορζα εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που προβλζπεται με βάςθ 

το Επίπεδο Σοβαρότθτασ.  

 

Σεκμθρίωςθ υπθρεςιϊν/επεμβάςεων 

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

καταγραφισ αιτθμάτων (Ticketing) προσ τθν Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ του Αναδόχου, ανάλογα με 

τθν ςοβαρότθτα των αιτθμάτων. Θ χρονικι ςτιγμι τθσ αίτθςθσ κα καταγράφεται. 

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 

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. 
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Επίπεδα οβαρότθτασ Προβλιματοσ 

Ο Κφριοσ του Ζργου ορίηει τα παρακάτω επίπεδα ςοβαρότθτασ ςτθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ 

προβλιματοσ/δυςλειτουργίασ: 

Επίπεδο οβαρότθτασ 1: Κρίςιμο – απϊλεια ικανότθτασ εκτζλεςθσ κρίςιμων εργαςιϊν του φορζα και χριηει 

άμεςθσ απόκριςθσ.  

Επίπεδο οβαρότθτασ 2: Υψθλό – δυνατότθτα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν του φορζα, αλλά οι 

αποδόςεισ/δυνατότθτεσ είναι υποβακμιςμζνεσ ι ςθμαντικά περιοριςμζνεσ. Απαιτείται ταχεία 

επζμβαςθ.  

Επίπεδο οβαρότθτασ 3: Μεςαίο/Χαμθλό – ελάχιςτθ ι καμία επίπτωςθ ςτο φορζα. Απαιτείται επζμβαςθ ςε 

προςδιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα και όχι λιγότερο από τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ.  

Ο χαρακτθριςμόσ κα δίνεται κατά τθν αναφορά του προβλιματοσ από το Τμιμα Ρλθροφορικισ και κα 

δφναται να μεταβλθκεί μετά από τθν απαιτοφμενθ διερεφνθςθ από τον ανάδοχο. 

 

Χρόνοι Απόκριςθσ και Αποκατάςταςθσ 

Ωσ προσ το χρόνο απόκριςθσ: 

Α) το 100% των προβλθμάτων (τθλεφωνικϊν κλιςεων, emails ι tickets) που αφοροφν τθν κατθγορία 

Επιπζδου οβαρότθτασ 1, κα απαντϊνται από τον Ανάδοχο το αργότερο ςε δφο (2) ϊρεσ από τθν 1θ 

κλιςθ εντόσ Κ.Ω.Κ. Στθν περίπτωςθ που το πρόβλθμα δεν επιλφεται απομακρυςμζνα, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν αποςτολι εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργάτθ του, εντόσ τεςςάρων (4) ωρϊν από τθν 

κλιςθ. 

Β) το 100% των προβλθμάτων (τθλεφωνικϊν κλιςεων, emails ι tickets), που αφοροφν τθν κατθγορία 

Επιπζδου οβαρότθτασ 2 και 3, κα απαντϊνται το αργότερο ςε τζςςερισ (4) ϊρεσ εντόσ Κ.Ω.Κ. από τθ 

χρονικι ςτιγμι τθσ κλιςθσ. 

Ωσ προσ το χρόνο αποκατάςταςθσ: 

Α) το 100% των προβλθμάτων (τθλεφωνικϊν κλιςεων, emails ι tickets) που αφοροφν τθν κατθγορία 

Επιπζδου οβαρότθτασ 1, κα αποκακίςτανται από τον Ανάδοχο κατά το ςυντομότερο δυνατό χρονικό 

διάςτθμα και το αργότερο εντόσ 6 ωρϊν ςτθν περίπτωςθ τθσ απομακρυςμζνθσ αντιμετϊπιςθσ και εντόσ 

24 ωρϊν ςτθν περίπτωςθ τθσ επιτόπιασ υποςτιριξθσ από τθν ϊρα αναφοράσ του προβλιματοσ. Εφόςον 

ζχει διαγνωςκεί το πρόβλθμα μζςω τθλεφϊνου ι απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ και ζχει αντιμετωπιςκεί 

αποτελεςματικά ϊςτε να μθν εμφανίηεται δυςλειτουργία ςτο φορζα, ζνασ τεχνικόσ μπορεί να φτάςει 

επιτόπου τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν αναφορά του προβλιματοσ. 
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Β) το 100% των προβλθμάτων (τθλεφωνικϊν κλιςεων, emails ι tickets) που αφοροφν τθν κατθγορία 

Επιπζδου οβαρότθτασ 2, κα αποκακίςτανται από τον Ανάδοχο το αργότερο εντόσ 3 εργάςιμων θμερϊν 

από τθν αναφορά του προβλιματοσ, εντόσ Κ.Ω.Κ.. 

Γ) το 100% των προβλθμάτων (τθλεφωνικϊν κλιςεων, emails ι tickets) που αφοροφν τθν κατθγορία 

Επιπζδου οβαρότθτασ 3, κα αποκακίςτανται από τον Ανάδοχο το αργότερο εντόσ μίασ εβδομάδασ από 

τθν αναφορά του προβλιματοσ, εντόσ Κ.Ω.Κ. 

Χρόνοι Κάλυψθσ 

Ωσ Κανονικζσ Ϊρεσ Κάλυψθσ (Κ.Ω.Κ.) ορίηονται οι εργάςιμεσ ϊρεσ (08:00-16:00) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

(εξαιροφνται Σαββατοκφριακα και Αργίεσ). 

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ του ςτον Κφριο του Ζργου τισ Κανονικζσ Ώρεσ Κάλυψθσ 

(εργάςιμεσ ϊρεσ από 8:00 π.μ. ζωσ 16:00 μ.μ.) και μόνο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (εξαιροφνται 

Σαββατοκφριακα και Αργίεσ). 

Εάν ο κφριοσ του ζργου, επικυμεί υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια του 

Σαββατοκφριακου ι των αργιϊν, αυτζσ δφναται να παραςχεκοφν και μπορεί να τον εξυπθρετεί κατά 

περίπτωςθ μετά από αμοιβαία ςυνεννόθςθ και ςυμφωνία. Το κόςτοσ των υπθρεςιϊν αυτϊν του 

αναδόχου, ςτθν περίπτωςθ αυτι, δεν περιλαμβάνεται ςτο υφιςτάμενο ςυμβατικό κόςτοσ και ακολουκεί 

Τιμοκατάλογο παροχισ εξωςυμβατικϊν υπθρεςιϊν του Αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν και χρζωςθσ ανά 

ανκρωποϊρα και ανά ανκρωποθμζρα, ο οποίοσ και κα κατατεκεί από τον Ανάδοχο και κα αποτελεί 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Ωσ εκ των ανωτζρω, ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί από το Νοςοκομείο, εξ αιτίασ ζκτακτου, ςθμαντικοφ και 

επείγοντοσ περιςτατικοφ βλάβθσ (Επιπζδου οβαρότθτασ 1), είτε (α) ζκτακτθ τθλεφωνικι υποςτιριξθ 

ι και απομακρυςμζνθ υποςτιριξθ για παροχι υπθρεςιϊν από ςτελζχθ του αναδόχου, τισ 

κακθμερινζσ πζραν των Κ.Ω.Κ. ι ςε αββατοκφριακο ι αργία, είτε (β) προγραμματιςμζνθ ι ζκτακτθ 

υποςτιριξθ για επιτόπου (on-site) παροχι υπθρεςιϊν από ςτελζχθ του Αναδόχου ςε αββατοκφριακο 

ι αργία, ο Ανάδοχοσ κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια προκειμζνου να ανταποκρικεί. Για τισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει χωριςτό κατάλογο εξωςυμβατικϊν υπθρεςιϊν ο οποίοσ 

κα αποτελζςει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ςφμβαςθσ. Η ςχετικι χρζωςθ κα γίνεται απολογιςτικά μετά 

από ςυνεννόθςθ μεταξφ Αναδόχου και Νοςοκομείου για το ςφνολο των παραςχεκειςϊν υπθρεςιϊν 

ανά περίπτωςθ. Η ελάχιςτθ χρζωςθ για τθν απομακρυςμζνθ (remotely) παροχι υπθρεςιϊν κα είναι 

δφο (2) ϊρεσ για τισ κακθμερινζσ εκτόσ Κ.Ω.Κ. και τρεισ (3) ϊρεσ για τα αββατοκφριακα και τισ αργίεσ 

ανά περιςτατικό, ενϊ θ ελάχιςτθ χρζωςθ για επιτόπου (on-site) παροχι υπθρεςιϊν κα είναι κατ’ 

ελάχιςτον μία ανκρωποθμζρα ανά περιςτατικό. 

Για όλεσ τισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ παροχισ εξωςυμβατικϊν υπθρεςιϊν του Αναδόχου προσ το 

Νοςοκομείο, κα εκδίδεται από τον Ανάδοχο ειδικό Δελτίο ISO του Αναδόχου, που κα περιγράφει 
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αναλυτικά το κάκε περιςτατικό και κα αποςτζλλεται ςτο αρμόδιο εξουςιοδοτθμζνο ςτζλεχοσ του 

Νοςοκομείου, το οποίο και κα κρατά αντίγραφο του Δελτίου. 

Θ πλθρωμι των αμοιβϊν (από το Νοςοκομείο προσ τον Ανάδοχο) για όλεσ τισ προαναφερόμενεσ 

περιπτϊςεισ παροχισ εξωςυμβατικϊν υπθρεςιϊν του Αναδόχου κα γίνεται παράλλθλα με το τιμολόγιο 

που κα κατατίκεται αναφορικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ευκφνεσ Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι και ζγκαιρθ παροχι υπθρεςιϊν με ςτόχο τθν ςυνεχι και εφρυκμθ 

λειτουργία του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ ςτουσ προαναφερόμενουσ φορείσ και το Νοςοκομείο. 

Ριο αναλυτικά ο ανάδοχοσ πρζπει να βεβαιϊςει ότι: 

o Θα διαςφαλίςει τθ φυςικι παρουςία του υπευκφνου τεχνικοφ τουλάχιςτον μία (1) φορά το εξάμθνο 

για προλθπτικι ςυντιρθςθ και όποτε χρειαςτεί για επανορκωτικι ςυντιρθςθ. 

o Θα διακζςει το αναγκαίο προςωπικό με τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για να εκτελζςει ορκά 

τθν ανατεκείςα εργαςία. Θα ορίςει υπεφκυνο με εμπειρία τουλάχιςτον δφο ετϊν ςε κζματα 

τεχνικισ υποςτιριξθσ μεγάλων εγκαταςτάςεων ςυςτθμάτων Ρλθροφορικισ. 

o Θα ενθμερϊνει εγκαίρωσ το Τμιμα Ρλθροφορικισ για οποιοδιποτε γεγονόσ υποπζςει ςτθν 

αντίλθψθ του και κα μποροφςε να επθρεάςει τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ. 

o Με τθν παροφςα δεν δθμιουργείται ςε καμία περίπτωςθ ςχζςθ εξθρτθμζνθσ ι μθ εργαςίασ μεταξφ 

του προςωπικοφ του Αναδόχου και του ΓΝΛ. 

o Ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ να προςτατεφςει τον εξοπλιςμό και το προςωπικό κατά ενδεχομζνων 

ατυχθμάτων ι/και βλαβϊν που πικανϊσ να προκλθκοφν από το προςωπικό του. 

o Υποχρεοφται να ςυνεργάηεται – όταν απαιτείται – με τουσ Αναδόχουσ των Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων που είναι εγκατεςτθμζνα ςτο Νοςοκομείο. 

o Δεν επιτρζπεται οποιαςδιποτε φφςεωσ επζμβαςθ ςτο «Λογιςμικό Σφςτθμα του ΟΡΣΥ» από άτομα 

τα οποία δεν είναι εξουςιοδοτθμζνα για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ενθμζρωςθ του Εργοδότθ. 

Ο ανάδοχοσ  επιπροςκζτωσ ςτα όςα ωσ άνω αναφζρονται, υποχρεοφται: 

• Να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ, το πρόγραμμα και τα χρονοδιαγράμματα που του υποδεικνφονται 

από το Τμιμα Ρλθροφορικισ του Νοςοκομείου. 

• Να τθρεί με ευκφνθ του «Θμερολόγιο Συμβάντων Ζργου», μζςω του οποίου κα παρακολουκοφνται 

(GLPI): 

o Ο χρόνοσ αναφοράσ του προβλιματοσ 

o Ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ του προβλιματοσ 

o Ο παραλιπτθσ και τρόποσ λιψθσ αναφοράσ του προβλιματοσ 

o Θ περιγραφι του προβλιματοσ (όπωσ αυτό αναφζρκθκε από τον χριςτθ και όπωσ προζκυψε 
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ςτθν ςυνζχεια κατά τθν επίλυςθ) 

o Θ κατθγορία ςοβαρότθτασ προβλιματοσ 

o Τα ςτοιχεία του αναφερόντοσ το πρόβλθμα 

o Θ τοποκεςία, όπου παρατθρικθκε το πρόβλθμα 

o Το εφροσ δυςλειτουργίασ που δθμιουργεί το πρόβλθμα 

o Οι ενζργειεσ που ζχουν γίνει για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ 

o Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ κάκε ενζργειασ για τθν επίλυςθ 

Το Θμερολόγιο αυτό κα παραδίδεται ωσ report (είτε ςε ζντυπθ είτε ςε θλεκτρονικι μορφι) ςε 3μθνιαία 

βάςθ και κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν για τθν απαιτοφμενθ 

παραλαβι από τθν αντίςτοιχθ επιτροπι παραλαβισ ζργου.  

Επίςθσ κα πρζπει να γνωςτοποιείται ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ του Νοςοκομείου για τθν πιςτοποίθςι 

του μζςω report ςε μθνιαία βάςθ με αναφορά του status των ςυςτθμάτων. 

• Να πλθροφορεί ζγκαιρα το Τμιμα Ρλθροφορικισ του Νοςοκομείου για οποιαδιποτε παρζκκλιςθ 

από το πρόγραμμα ι /και τον τρόπο εργαςίασ κακϊσ και τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε μία τζτοια 

παρζκκλιςθ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β 

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

(Περιλαμβάνει και τθν ετιςια ανανζωςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του πιςτοποιθτικοφ 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 πιςτοποιθτικοφ 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) 

http://www.hosplam.gr/
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- 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 

- 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 

 

(Πλθροφορίεσ 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. ). 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ 

Τπθρεςίεσ υντιρθςθσ και Λειτουργικισ Τποςτιριξθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ Hot-Spot Γ.Ν. Λαμίασ 

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

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) 
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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 

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 

ΑΔΑ: Ψ1ΧΩ4690ΒΜ-ΤΛΡ



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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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).  
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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 

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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 

(αφ) 

- Ονομαςία:  Γ.Ν. ΛΑΜΙΑ, 5θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ :  

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ:  ΠΑΠΑΙΟΠΟΤΛΟΤ ΣΕΡΜΑ, ΛΑΜΙΑ, ΣΚ 35131 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 

- Τθλζφωνο: 22313-56664 

- Θλ. ταχυδρομείο: vapostolou@hosplam.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.dypethessaly.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):  

«Υποςτιριξθ παραγωγικισ λειτουργίασ, τεχνικισ υποςτιριξθσ υφιςτάμενων υποδομϊν 

Ρλθροφορικισ»/CPV: 72253200-5  

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [-] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Τπθρεςίεσ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *Ναι+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [499/2017] 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 

ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 

με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 

τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

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. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 

του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου 

το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό 

για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω 

(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει 

εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ 

που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, αναφζρετε: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά 

και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * + 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αςηοκάθαπζη») : 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 

τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίου; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από 

τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα 

από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 

διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο 

ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ 

ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 

εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ 

ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 

άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ 

του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

*…...........] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με 

άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:  

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 

λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 

τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 

αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 

να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 

*+ Ναι *+ Πχι 
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τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Α: Καταλλθλότθτα 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά 

ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν 

Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ; 

του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνi. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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